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In PREZENTA tovarășului nicolae ceaușescu, 
lNTR-0 ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ 

AU AVUT LOC, IERI, LA MANGALIA 
FESTIVITĂȚILE CONSACRATE ZILEI MARINEI

CELEI DE-A 17-A CONFERINȚE
INTERNAȚIONALE ÎMPOTRIVA 

BOMBELOR ATOMICE
Șl CU HIDROGEN-GENSUIKYO

Conferința dumneavoastră are 
loc In condițiile unor puternice 
schimbări In lume, cînd popoare 
întregi se ridică în mod viguros 
împotriva politicii Imperialiste 
de asuprire și dictat, pentru eli
berare șl Independență națională, 
pentru retragerea trupelor străi
ne șl lichidarea bazelor militare 
de pe teritoriul altor state, pentru 
afirmarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, 
de a trăi liber, în pace, fără do
minație străină.

In numele poporului român, al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și al meu 
personal, adresez un cald șl cor
dial salut participanților la cea 
de-a 17-a Conferință Internațio
nală împotriva bombelor atomice 
șl cu hidrogen, împreună cu ură
rile de deplin succes lucrărilor 
conferinței.

In cadrul eforturilor pe care 
harnicul și greu încercatul popor 
Japonez le desfășoară pentru în
lăturarea spectrului războiului 
atomic, ale cărui orori le-a trăit, 
pentru o dezvoltare pașnică șl 
constructivă, activitatea neobo
sită, militantă a Consiliului japo
nez împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen — Gensuikyo — 
îndeplinește un rol de mare în
semnătate și constituie, în același

timp, un aport de seamă la lupta 
tuturor popoarelor împotriva im
perialismului și a politicii sale 
agresive, pentru instaurarea unui 
climat internațional de pace și 
prietenie, de colaborare șl secu
ritate internațională.

Cursa Înarmărilor, acumularea 
stocurilor de arme nucleare și de 
alte mijloace de distrugere în 
masă apasă greu pe umerii po
poarelor și reprezintă un grav 
pericol pentru pacea lumii, pen
tru viitorul omenirii. De aceea, 
România consideră că este nece
sar să se facă totul pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor. 
Popoarele trebuie să impună scoa
terea in afara legii și lichidarea 
armei nucleare ! Trebuie interzise 
folosirea, producerea și amenința
rea cu arma nucleară I

In spiritul sentimentelor între
gului nostru popor, România ac
ționează, alături de celelalte for
țe democratice, progresiste și iubi
toare de pace, pentru înfăptuirea 
de măsuri practice în domeniul 
dezarmării generale și, în primul 
rînd, al dezarmării nucleare, pen
tru lichidarea bazelor militare.

retragerea trupelor de pe teritorii 
străine, desființarea blocurilor 
militare — obiective de a căror 
realizare depinde progresul in 
paco și cooperare al umanității.

Ca și pină acum. România so
cialistă va milita cu consecvență 
pentru zădărnicirea politicii im
perialiste de dictat, imixtiuni și 
agresiune, pentru încetarea războ
iului agresiv dus de S.U.A. împo
triva poporului vietnamez șl a ce
lorlalte popoare din Indochina, 
pentru lichidarea celorlalte surse 
de război și conflict existente in 
diferite regiuni ale lumii, pentru 
respectarea dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
propriile destine, fără nici un a- 
mestec din afară.

Urind succes deplin lucrărilor 
Conferinței, vreau să vă asigur că 
România, întregul popor român 
vor acționa și in viitor pentru în
tărirea unității tuturor forțelor 
antiimpcrialiste în lupta pentru 
realizarea idealurilor de libertate 
și independență ale popoarelor, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonîalismului, 
pentru progresul social, democra
ție și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al Forjelor noastre Armate, trece în revistă compania de onoare

CHEMARE
adresată tuturor studenților țării de către brigada 

de muncă patriotică a studenților activiști participant) 
la tabăra de instruire organizată de U. A. S. R. 

la Izvorul Mureșului

Teri, prima zi de august, la mare, 
tn porturile fluviale și de pe rîurile 
interioare, pe șantierele de con
strucții navale, pe navele aflate în 
largul mărilor și oceanelor, mari
narii noștri au sărbătorit tradițio
nala Zi a marinei.

Ca și în ceilalți ani, manifestă
rile centrale ale acestei festivități 
•-au desfășurat în cadrul generos 
al portului Mangalia.

Este o zi însorită. Vasele au ar
borat marele pavoaz și ghirlandele 
multicolore de stegulețe întinse din 
catarg in catarg imprimă portului 
o atmosferă sărbătorească. încă de 
dftnineață, mii și mii de cetățeni 
' n Mangalia, turiști afla ți la 
odihnă, locuitori din satele înveci
nate s-au adunat pe arterele prin
cipale, pe marele dig ce închide 
bazinul portului și la balcoanele 
modernelor hoteluri ce dau către 
mare. Sărbătoarea marinarilor, a 
celor care, stăpînind tehnica de 
luptă de înaltă perfecțiune, stră
juiesc hotarele maritime ale țării, 
a celor care, infruntînd dificultă
țile marilor distanțe, poartă pavi
lionul românesc pe cele mai înde
părtate meridiane, a lucrătorilor 
portuari și a constructorilor de 
nave, este o sărbătoare îndrăgită, 
o sărbătoare a întregului popor.

Festivitățile s-au desfășurat în 
prezența conducătorilor de partid 
și de stat, a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mlzil, Maxim Ber- 
ghianu, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Miron Con
stan tinescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patillneț, 
Ion Stănescu.

Au luat parte, de asemenea, 
membri al C.C. al P.C.R., ai gu
vernului, reprezentanți ai organe
lor județene de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori.

In tribunele amenajate pe navele 
ancorate in port se aflau, de ase
menea, atașați militari, aero și na
vali, acreditați în Republica So
cialistă România.

După ce au străbătut drumul de 
la Neptun, una din stațiunile con
stelației Mangalia Nord, conducă
torii de partid și de stat sosesc în 
incinta avanportului Mangalia. 
De-a lungul întregului traseu, to
varășului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și de 
stat li s-a făcut o întîmpinare pli
nă de căldură și entuziasm. De o 
parte și de alta a arterelor ce stră
bat stațiunile Neptun, Saturn și 
Mangalia, mii de oameni aplaudă, 
ovaționează, flutură stegulețe.

Este ora zece. Un sunet prelung 
de trompetă vestește sosirea con
ducătorilor de partid și de stat în 
port, locul de desfășurare a ma
nifestărilor.

La o comandă, echipajele vaselor 
ancorate în port prezintă armele 
pentru onor.

In întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat vine viceami
ralul Grigore Marteș, comandantul 
marinei militare, care prezin
tă raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, comandantul suprem al 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de ministrul Forțelor Armate, 
general de armată Ion Ioniță, trece 
în revistă compania de onoare. A- 
poi, secretarul general al partidului, 
împreună cu ceilalți conducători, 
urcă pe puntea vasului comandant 
ancorat la chei și adresează tutu

Conducătorii de partid și de itat asistă la serbarea marinărească de la Mongolia

ror marinarilor felicitări cu pri
lejul Zilei marinei și urări de noi 
succese în pregătirea de luptă și 
politică. In timp ce se intonează 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România, se trag 21 salve 
de artilerie.

Un grup de pionieri oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, soției 
sale, celorlalți conducători de par
tid și de stat buchete de flori.

Spațiul aerian este străbătut suc
cesiv de mai multe formații de 
avioane supersonice. Este salutul 
omagial al aviatorilor adresat ma
rinarilor. Trecerea fulgerătoare a 
aparatelor _ de zbor marchează și 
semnalul începerii serbării mari
nărești. Timp de aproape două ore, 
puntea vasului comandant, pe care 
se află conducătorii de partid și de 
stat, punțile altor vase ancorate la 
chei, întreaga faleză devin o imen
să sală de spectacol. Marinarii exe
cută virtuoase demonstrații artis
tice și sportive.

Escortat de un elicopter și de 
ambarcațiuni militare, zeul mări
lor, Neptun, apare pe spatele unei 
balene, în tumult de tunete veni
te din adîncuri, în vuietul sirene
lor. Pe o platformă plutitoare își 
fac apariția mai întîl pionierii — 
viitori marinari, viitori construc
tori de nave. Se avîntă apoi în va
luri, prin impresionante figuri a- 
crobatice, zeci de înotători. Ei sînt 
ostași ai marinei noastre militare, 
care, în zilele de instrucție, au de
prins cu măiestrie mînuirea timo
nei, tunului, trimiterea la țintă a 
torpilei, manevrarea complicatei a- 
paraturi cu care sînt dotate navele 
de luptă. Cu trupurile lor, ei for
mează pe apă inițialele Republicii 
Socialiste România și ale Partidului 
Comunist Român.

Un tablou evocator... Pe luciul 
apei își fac apariția o corabie da
cică, apoi o libumă romană. După

(Continuare în pag. a II-a)

Simțindu-ne puternic mobilizați 
politic dc inflăcâralele îndemnuri 
adresate tineretului și organizației 
sale revoluționare de către secre
tarul general ai partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul Consfătuirii de lucru a ac
tivului de partid din domeniul 
ideologiei șl al activității politice și 
cultural-educative — noi, studenții 
activiști aflați in Tabăra dc instrui
re organizată de Comitetul Execu
tiv al Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România la Izvorul Mu
reșului, am hotârît să ne consti
tuim in Brigadă de muncă patrio
tică pentru a lucra în luna august 
pe șantierul noului local al Institu
tului politehnic din București.

In aceste zile in care întregul 
nostru popor, și în rîndurile sale 
tineretul, își exprimă prin grăitoare 
fapte de muncă deplina aprobare 
și satisfacție față de măsurile pro
puse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea activității 
poHtico-ldeologice, de educare mar-

lucrări de desecare 
pe 20000 hectare 

în județul Olt
SLATINA (prin telefon de la 

Emilian Rouă). — Intre localită
țile Grădinari și Ciorolu, pe ma
lul drept al riului Olt, este frec
vent fenomenul de băltire a a- 
pei. Din această cauză, mari su
prafețe de terenuri fertile erau 
scoase din circuitul agricol. La 
indicația comitetului județean de 
partid, oficiul cadastru, proiec
tare și gospodărire a apelor — 
Olt a întocmit studii topografice 
și hidrologice și a definitivat 
proiectul de execuție pentru e- 
fectuarea lucrărilor de desecare 
pe o suprafață de 3 000 ha în 
zona Cioroiu-Greci-Osica. Acea
stă zonă este prima din cele 5 ale 
unui sistem de desecare mai 
mare, care cuprinde în total 
20 000 hectare. Pentru ca lucră
rile de desecare să se execute 
intr-un ritm intens și, totodată, 
pentru a se evita un volum mare 
de terasamente, canalele colec
toare vor fi construite pe bra
țele rîului Oltișor. în zona Cio
roiu-Greci-Osica, lucrările me
canice au început și ele vor fi 
Încheiate în acest an.

SPORT
• ATLEȚII ROMANI LA 
JOCURILE BALCANICE DE 
JUNIORI » „CUPA DA
VIS', SEMIFINALELE IN
TERZONALE • TETRA- 
TLONUL ATLETIC INTER
NATIONAL • ALTE ȘTIRI 
DIN ȚARA si de PESTE 

HOTARE
loan, a 3-a» 

xist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, 
datoria noastră, a studenților, fii ai 
eroicei clase muncitoare, ai țără
nimii și ai intelectualității, este să 
muncim efectiv, acolo unde este 
nevoie de forțele și entuziasmul 
nostru, contribuind nemijlocit la 
înfăptuirea programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

DRAGI COLEGI,
SA FACEM DIN ÎNTREAGA PE

RIOADA A VACANȚEI O SE
SIUNE A MUNCII PUSE IN 
SLUJBA PATRIEI !

Adresăm celorlalți studenți acti
viști care vor participa, în seriile 
următoare, la Tabăra dc la Izvorul 
Mureșului, chemarea de a prelua 
inițiativa noastră și de a continua 
pină la deschiderea anului univer
sitar munca pe șantierul Institutu
lui politehnic din București.

Chemăm pe studenții care se 
află in centrele universitare — în 
practică sau în vacanță — să mun

i
i

i

i 
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Actualitatea culturală

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

SOFIA

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Bulgar, în numele comuniștilor, al întregului popor român, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră și 
tuturor comuniștilor bulgari un salut frățesc și cele mai cordiale feli
citări.

Crearea în urmă cu opt decenii a partidului marxist al clasei mun
citoare a avut o mare importanță în organizarea luptei forțelor înaintate 
ale societății bulgare pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, demo
crație și progres social. Transformarea partidului proletar din Bulgaria 
în partid comunist, în 1919, a marcat o etapă superioară în istoria miș
cării muncitorești bulgare. Partidul Comunist Bulgar s-a situat neabătut 
în fruntea luptei maselor populare împotriva exploatării capitaliste, reac- 
țiunii și fascismului, pentru eliberare națională, pentru socialism. Această 
luptă a fost încununată de succes la 9 septembrie 1944, cînd, în condițiile 
favorabile ale victoriilor armatei sovietice asupra fascismului, forțele 
patriotice, conduse de Partidul Comunist Bulgar, au doborît dictatura 
monarho-fascistă, instaurînd puterea populară.

După victoria revoluției socialiste, oamenii muncii din Republica 
Populară Bulgaria au înfăptuit, sub conducerea Partidului Comunist și a 
Comitetului său Central, transformări adinei în viața societății, obținînd 
succese remarcabile în construcția socialistă, în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai.

Poporul român și poporul bulgar, mișcarea muncitorească șl socia
listă din cele două țări, partidele noastre comuniste au statornicit trainice 
legături de solidaritate și întrajutorare frățească în lupta lor revoluțio
nară. pentru eliberare națională și socială. în anii construcției socialiste, 
prietenia româno-bulgară a fost ridicată pe o treaptă superioară, căpă- 
tind un conținut nou și bogat. Ne exprimăm convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Repu- 
b » a :3iPulară B?1Saria, se vor dezvolta necontenit și în viitor pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în 
interesul poDoarelor român și bulgar, al unității țărilor socialiste și mlș- 
căni comuniste șl muncitorești Internaționale, al cauzei socialismului s! 
păcii în lume.

De ziua acestui glorios jubileu vă urăm, dragi tovarăși, noi și mari 
succese In opera de construire a societății socialiste dezvoltate, de înflo
rire a patriei dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL a 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

cească la construcția noilor obiec
tive de învățâmint și a căminelor, 
la amenajarea spațiilor destinate 
activităților social-culturale și spor
tive.

Chemăm pe toți studenții țării 
— aflați in tabere de odihnă, în 
orașe șl Ia safe — să se integreze 
în acțiunile de mancă patriotică 
inițiate de organizațiile U.T.C. pe 
șantierele naționale ale tineretu
lui, la construcții industriale, In 
agricultură, la obiective social-cul
turale.

Animați de conștiința noastră 
comunistă, revoluționară, dc viitori 
specialiști crescuți și educați de 
partid, să facem din participarea 
directă, însuflețită și responsabilă, 
la munca dc construcție socialistă 
a țării — o nouă și elocventă do
vadă a devotamentului nostru ne
mărginit față de cauza Partidului 
Comunist Român consacrată împli
nirii Idealurilor comunismului pe 
pâmintul scump al patriei.

In pagina a h a ii 
iț
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In prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu, 

intr-o atmosferă sărbătorească 
au avut loc, ieri, la Mangalia 

festivitățile consacrate•>

Zilei marinei

Actuajjtatea 
cu[țura_liă

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
• întoarcerea Sfintulul Luca — 

film de aventuri în culori, realizat 
de Studioul „Mosfilm", narind pe
ripețiile dispariției unui tablou cele
bru. Regia : Anatoli Bobrovskl. In 
rolurile principale : Vladimir Dvor- 
jețki, Vsevolod Sanaev, Oleg Basi- 
lașvill.

• Detașamentul roșu da femei —

un apectacol de balet filmat, reali- 
«nt de cineaștii din R.P. Chinezâ.

• îl cunoașteți pe Urban T — pro
ducție a studiourilor „Defa’-Berlin, 
în regia lui Ingrld Reschke, propu
nând o dezbatere pe probleme de 
eticâ ale tineretului contemporan. Tn 
distribuție : Berndt Renne, Jenny 
Grdllman, Manfred Karge.

Sosirea în Capitală a unei 
delegații a Uniunii sindicatelor 

din R. F. a Germaniei
Duminică la amiază ■ sosit in Ca

pitală o delegație a Uniunii sindica
telor din R. F. a Germaniei, condusă 
de președintele uniunii, Heinz Oskar 
Vetter, care, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, face o vizită 
in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinațl de Vlrgll Trofin. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., de membri ai Biroului si 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., fi alte persoane 
oficiale.

A fost prezent dr. Franz Kell, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. F. a Germaniei la București.

*
Tn cursul după-amlezii, oaspeții a« 

vizitat noi cartiere de locuințe, pre
cum șl obiective soclal-culturale din 
București.

Seara, Biroul Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. a oferit un 
dineu in onoarea delegației Uniunii 
•indicatelor din R. F. a Germaniei.

(Agerpre*>

Imagini din lupta
Cubei revoluționare

Plecarea secretarului general adjunct 
al Uniunii Progresiste Senegaleze,

(Urmare din par. D

strâvechil» nave, pe mare se avin- 
tâ un plnzar de pe vremea lui 
Mircea cel Bătrîn și altul purtînd 
însemnele Moldovei lui Ștefan 
Vodă. Urmează „Marița", navă 
lansată la apă la 1834, apoi primul 
vas românesc cu aburi, „România", 
datlnd din vremea lui Cu za. Șirul 
navelor alegorice continuă cu șa
lupa „RIndunica", șalupă care, In 
1877, avea să torpileze, printr-o ac
țiune surpriză, în canalul Măcin, 
o navă de război otomană. Nava 
alegorică a primului bric „Mircea", 
a monitorului fluvial „Lahovary“, 
completează Imaginea unei vechi 
tradiții militare marinărești.

Prezentul... Pe apele liniștite apar 
nave modeme, începînd cu vedetele 
grănicerești șl terminînd cu nave 
purtătoare de rachete. România dis
pune astăzi de o puternică flotă mi
litară, capabilă să facă zid de ne
trecut la frontierele noastre mari
time. Ea dispune, de asemenea, da 
o puternică flotă comercială, alcă
tuită din peste 50 de cargouri pen
tru mărfuri generale, mineraliere șl 
petroliere de diferite capacități rea
lizate în țară sau pe diferite șan
tiere ale lumii, însumi nd o capaci
tate de peste o jumătate de milion 
de tone. Numai în portul Constanța 
sa manipulează, In prezent, un vo
lum de mărfuri de peste 10 ori mal 
mare decit cel al anilor de vîrf di
naintea celui de-al doilea război 
mondial. La cheiurile portului Con
stanța, cea mai mare poartă mari
timă a țării, au acostat, în ultimul 
an, circa 2 000 de nave românești și 
străine și au fost manipulate mai 
mult de 6,5 milioane tone mărfuri.

eu un volum de patru ori mal maro 
decît cel din 1955.

Perspective... Planurile de dez
voltare a navigației maritime, flu
viale și a celei pe rîurile interioare 
ale țării înscriu obiective deosebit 
de importante. Șantierele de con
strucții navale vor lansa la apă nave 
maritime cu capacități cuprinse în
tre 25 000—60 000 tdw, iar în pers
pectivă, coloși plutitori de 150 000 
tdw. Ca în atîtea alte domenii de 
activitate, unde termenii de compa
rație — trecut, prezent, viitor — 
pun In lumină marile înfăptuiri ale 
poporului român, în anii socialis
mului, ca urmare a traducerii în 
viață a politicii de industrializare 
promovate cu fermitate de Parti
dul Comunist Român, dezvoltarea 
construcției de nave arată ce salt 
uriaș a făcut țara noastră și va face 
pe mai departe în acest important 
și complex domeniu al industriei 
constructoare de mașini.

In actualul cincinal, flota noas
tră maritimă va fi înzestrată cu 
încă 47 de nave — petroliere de 
pină la 80 000 tone, cargouri, mi
neraliere, nave frigorifice — care 
li vor spori tonajul total cu 855 900 
tdw. Volumul mărfurilor transpor
tate va crește în 1975 la 10,5—12 
milioane tone.

Este o remarcabilă realitate fap
tul că pe întinderile oceanelor, na
vele românești, încărcate cu pro
duse ale industriei și agriculturii 
țării, stabilesc punți trainice de 
legătură cu lumea, ducînd pe toate 
continentele mesajul vocației con
structive, pașnice a poporului nos
tru, contribuind la intensificarea 
schimburilor de valori materiale 
între România și celelalte țări ale 
lumii.

...Sărbătoarea marinarilor este 
întregită de demonstrații nautice, 
de evoluția unor ambarcațiuni 
sportive — calacuri, schifuri, canoe 
— la care-și dau concursul elevii 
școlii de ofițeri activi de marină. 
Schiorii pe apă zboară pe crestele 
valurilor.

Ieri, de ziua marinarilor, mii și 
mii de cetățeni au asistat la o de
monstrație de fantezie artistică, de 
frumusețe și virtuozitate sportivă, 
la o instructivă trecere în revistă 
a istoricului marinăriei românești, 
a prezentului ei dinamic, deschi
zător de largi orizonturi.

Sărbătoarea de ieri a fost, însă, 
înainte de toate, o vie demonstra
ție a atașamentului marinei mili
tare române, a marinarilor de pe 
vasele comerciale, a lucrătorilor 
din porturi și șantiere navale față 
de Partidul Comunist Român, de 
patria noastră socialistă. Marinarii 
militari, alături de ceilalți ostași 
ai forțelor noastre armate, marina
rii flotei comerciale, alături de toți 
oamenii muncii din patria noastră, 
de întregul nostru popor, își aduc, 
prin activitatea lor neobosită, con
tribuția la dezvoltarea multilatera
lă a României socialiste, la înăl
țarea ei pe noi trepte ale civiliza
ției și progresului.

Seara, după transformarea în lu
mini multicolore a marelui pavoaz, 
Mangalia a trăit feeria unei ser
bări nocturne, cu jocuri de artifi
cii și spectaculoase retrageri cu 
torțe.

Și în celelalte porturi ale țării, 
Ziua marinei a fost, de asemenea, 
cinstită ca o frumoasă sărbătoare 
a poporului nostru,

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Deschisă sub sem
nul aniversării a 18 
ani de la asaltul isto
ric al Fortărețel Mon
cada, adevărat simbol 
al regimului de dicta
tură și teroare condus 
de Fulgencio Ba*ista 
— Expoziția cubaneză 
de fotografii din sala 
I R.R.C.S. (strada M. 
Eminescu nr. 8) își 
propune să ilustreze 
pasiunea și lupta eroi
că a poporului pentru 
consolidarea cuceriri
lor revoluționare, pen
tru construirea socia
lismului în Cuba. în
treținută de succesele 
zilnice obținute în ce
le mai variate domenii 
de activitate, de opti
mismul și încrederea 
în viitorul strălucit al 
țării — flacăra hotă- 
ririi ferme de a duce 
mai departe idealurile 
pentru care au luotal 
eroii de la 26 iulie 
1953 trăiește în fieca
re din imaginile-docu- 
ment care sînt prezen
tate acum publicului 
românesc.

Aspecte ale luptei 
eroice conduse de 
Josă Marți, apoi, pes
te decenii, de Fidel 
Castro sînt, în cadrul 
expoziției, punctul de 
pornire în ilustarea 
multiplelor succese ob
ținute.

„Cazarma transfor
mată In școală" —. Jra- 
ză des întîlnită în'Cu
ba, dar cu 
precisă la 
Moncada — azi școală 
și muzeu — are o va
loare aproape simbo
lică. Ea nu exprimă o 
simplă schimbare de 
ordin cultural, cl în
globează sensul, cu 
mult mal larg, al trans
formărilor cu carac
ter istoric survenite în

viața insulei. Agricul
tură, industrie, educa
ție, cultură. Iată cîte- 
va din domeniile tn ju
rul cărora s-au con
centrat sevele generoa
se și puternice pe ca
re numai revoluția le 
putea dărui. Sînt tota- 
titea domenii ale că
ror aspecte particula
re obiectivul aparatu
lui de fotografiat Ie-a 
înregistrat cu fideli
tate.

„Am descoperit un 
pămînt blnecuvtntat.

EXPOZIȚIA
CUBANEZA

DE FOTOGRAFII

frumos șl bogat cum 
nu cred să fie altul" 
— se pare că ar fi 
scris Cristofor Columb 
acum cîteva secole. 
Mari și bogate planta
ții de trestie de zahăr, 
pîlcurl de arbori de ca
fea și palmieri, o zo
nă de munte aflată 
doar la cîțiva kilome
tri de ocean — desco
peră această insulă din 
Marea Caraibilor în 
toată frumusețea ei 
Dar, adevărata frumu- 

referințâ sețe, adevărata mâre- 
fortăreața ție i-a fost conferită 

de munca oamenilor 
In acest minunat ca
dru de natură «e în
scriu — ca o dimen
siune fundamentală — 
oamenii. Fotografiile 
aduc privitorului ro
mân Imaginea zecilor, 
sutelor de mii de oa
meni care lucrează in-

tens pe plantații, 
centralele de zahăr, in 
transporturi, in indus
trie. In cele mai di
verse domenii ale vie
ții sociale. Zafra — 
secerișul și prelucra
rea trestiei de zahăr, 
principala problemă a 
economiei cubaneze — 
este una din realități
le cele mai caracteris
tice ale țării, adine 
imprimată de-a lungul 
secolelor in conștiința 
locuitorilor ei.

Sînt dezvăluite tn a- 
eeastă expoziție atît 
aspecte economice le
gate de dezvoltarea 
complexă a agricultu
rii fiecărei provincii, 
dar și aspecte sociale 
ale folosirii unor for
țe de muncă altădată 
neutilizate. Ritmul și 
viața unor așezări altă 
dată paupere și mono
tone, siluetele noilor 
fabrici și uzine care 
prelucrează nichel și 
cupru, care produc 
textile sau îngrășămin
te chimice conturează 
imaginea unui pămînt 
ce freamătă de muncă 
constructivă Este o i- 
magine întregită ar
monios prin ilustrarea 
unor succese înregis
trate în primul rind în 
domeniul învățămîn- 
tului (înainte de 1959 
peste jumătate de mi
lion de copii nu aveau 
posibilitatea să înve
țe), în cele mai varia
te domenii ale cultu
rii și artei. Iată tot a- 
tîtea realizări care ja
lonează drumul pe ca
re poporul Cubei, sub 
conducerea partidului 
său comunist, l-a stră
bătut în opera de con
struire a socialismului.

Marina PREUTU

SCENA
• TEATRUL TV prezintă în pre

mieră
— „în vintul dc primăvară" de Lc- 

tiția Papu. Regia ; Tudor Mărăscu. 
In distribuție : Victor Mavrodinea- 
nu, Mugur Arvunescu, Anca Pan- 
drea, Ion Caramitru, Tamara Cre- 
țulescu, Adrian Georgescu, Virgil 
Ogășanu, C. Dinulescu, Vali Voicu- 
lescu-Pepino, C. Cristescu, Marius 
Pepino, Florin Zamfirescu. Mircea 
Cosma. Imaginea ; Emeric Irșai, 
Cristea Niculescu, Ovidiu Vasilescu, 
Sorin Carp (mîine, marți, 3 august, 
ora 20,20 programul I).

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă :

— „Femeile țlfnoase* de Carlo

Goldoni (premieră). Regia: C. Moru- 
zan cu : N. Neamțu Ottonel, V. Tas- 
taman, Ion Caramitru, Coca Andro- 
nescu, Carmen Stănescu, Valeria 
Gagealov, Gh. Oprina, Damian Crîș- 
maru, Florian Pittiș, Dem. Rădu- 
lescu, Vasile Florescu (azi, luni, 2 
august, ora 20,30, programul I).

— înșir-te mărgărite, poem-feeric 
de Victor Eftimiu (mîine, marți, 3 
august, ora 20,30, programul 3).

— Greșelile unei nopți de Oliver 
Goldsmith (miercuri, 4 august, ora 
20,15, programul 2).

— Citadela sfărimatS de Horia Lo- 
vincscu (vineri, 6 august, ora 9,35, 
programul 2).

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala Emile Badiane, secretar gene
ral adjunct al Uniunii Progresiste 
Senegaleze și ministru al Cooperării 
din Senegal, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior, activiști d< 
partid.

★
In cadrul vizitei pe care a intre- 

prins-o in țara noastră. Emile Ba

dian» a avut Întrevederi cu condu
cerile U.N.C.A.P. și U.T.C., precum și 
ale Ministerului Comerțului Exte
rior, Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii șl 
Apelor și a Ministerului Industriei 
Lemnului. De asemenea, oaspetele 
senegalez ■ vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare șl democratice din Româ
nia, Muzeul Satului, Uzina „Semănă
toarea", C.A.P. Gurbăneștl, serele 
din Tatarani (Prahova), cooperați, 
artizanală din Breaza, cartierele ncT 
din orașul București și stațiunile de 
pe litoral.

(Agerprea)

Cronica zilei
Continulndu-șl vizita in țara noas

tră, delegația orașului Los Angeles, 
condusă de Sam Yorty, primarul a- 
cestui oraș, a sosit, duminică, pe li
toral.

Pe aeroportul „Mlhaii Kogălnicea- 
nu“, delegația a fost intimpinată dc 
Petre Nicolae, primarul municipiului 
Constanța, de membri ai comitetului 
executiv al consiliului popular.

★

Duminică a avut Ioc la Cluj Închi
derea lucrărilor celui de-al 9-lea 
simpozion național de geobotanică. 
Particlpanțil — academicieni, profe
sori și cercetători din întreaga țară 
— au adus un călduros omagiu sa
vantului naturalist Alexandru Borza, 
întemeietorul școlii românești de geo
botanică, prezent, ia cei 85 de ani ai 
săi, cu o importantă comunicare des
pre flora Munților Apuseni. Lu

crările științifice susținute tn eu- 
drul simpozionului, ca și dezbate
rile au fost axate pe această proble
mă, participant! aducind contribuții 
valoroase la elucidarea unor aspecte 
practice de protecție și valorificare 
economică a plantelor și terenurilor 
din această zonă. Cu prilejul demon
strațiilor practice efectuate la Stlna 
de Vale, Padiș-Cetățile Ponorului, 
Detunata, Băișoara. CImpeni și in 
alte puncte din zona Munților Apu
seni s-au propus măsuri eficiente 
pentru conservarea unor specii de 
plante rare, pe cale de dispariție, 
precum și măsuri pentru apărarea 
monumentelor naturii. Oamenii de 
știință prezențl au relevat necesitatea 
creării unul parc național in Munții 
Apuseni.

Viitorul simpozion național de geo- 
botanică, programai pentru anul 1973, 
va fi consacrat Munților Făgărașului.

(Agerpres)

Ieri s-au deschis cursurile de vară 
ale Școlii internaționale de informatică

La 1 august, in sălile Institutului 
pedagogic din Constanța s-au des
chis cursurile de vară ale Școlii in
ternaționale de informatică, mani
festare științifică organizată sub 
egida U.N.E.S.C.O., cu sprijinul Co
misiei guvernamentale de informa
tică și al Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară din România.

Cursurile se vor desfășura Intre 1 
și 17 august. Vor avea loc, cu acest 
prilej, conferințe, mese rotunde, 
dezbateri pe probleme actuale de 
specialitate. Este prevăzut, de ase
menea, un simpozion cu tema „Infor

matica și cercetarea operațională*, tn 
cadru] căruia vor prezenta comuni
cări personalități științifice din țara 
noastră și de peste hotare, precum 
și tineri cercetători români.

Conducerea științifică a Școlii in
ternaționale de informatică este În
credințată acad. Nicolae Teodo- 
rescu, decanul Facultății de matema- 
tică-mecanică București, președintele 
Comitetului internațional de organi
zare a cursurilor de la Constanța, 
împreună cu prof. Guy Bonlaye, din 
Grenoble.

vremea
Timpul probabil pentru silele 

de 3, 4 și 5 august. In țară : Vre
me călduroasă, dar ușor instabi
lă în regiunile din vestul șl nord- 
vestul țârii. Cerul va fl variabil. 
Innorări mal accentuate se vor

semnala în Transilvania. Crișana 
și Banat, unde vor cădea averse 
locale de ploaie. In rest, averse 
izolate. Vtnt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse în
tre 11—21 de grade, tar maximele 
între 24—34 de grade, local mal 
ridicate tn cimpla Dunării. La 
București l Vreme călduroasă, dar 
ușor instabilă. Cerul va £1 varia
bil. Vor cădea averse de ploaia 
în a doua parte a intervalului. 
Vtnt potrivit.

Filme
de scurt-metraj 

pe ecranele 
Capitalei

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
AL. SAHIA șl ANIMAFILM

Patria : Să visăm aripi ; Ca
pitol : Andreescu ; București :
Leul ; Feroviar și Melodia : Inteli
gență cifrată ; Excelsior : Triun
ghiul de foc (Galați) ; Buzești : 
Triunghiul de foc (Hunedoara) ; 
Floreasca : După zece ani ; Favo
rit : Frunza și pinul ; Aurora : Cu
prul ; Tomls : Școala românească 
de matematică ; Bucegi : Ani elec
tronici ; Popular : Orizont .5/71 ; 
Modern : Dănilă Prepeleac ; Lira : 
Gimnastică și fantezie ; Gloria : 
Privind prin ferestrele timpului ; 
Miorița : Trimestrul IV ; Grivița : 
Virsta opțiunilor ; Grădina Herăs
trău : Acest om minunat ; Viitorul : 
Insula ; Lumina și Luceafărul : 
Orizont 6/71 : Munca : Hello, Dop- 
py ! ; înfrățirea : Sportul și școa
la ; Laromct : Celula și cromozo
mii ; Cosmos : Raliul morții ; Fla
mura : Alba, ilustrații pentru un 
ghid ; Uz. Republica : Prin Vran- 
cea ; Doina : Circul și Dl. Goe ; 
Timpuri Noi : Singur printre peli
cani ; Unirea : Alergia.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI

Drumul Sării ; Ceylon, insula le
gendelor (R.P. Ungară) ; Moșilor : 
Syngapore (R.P. Ungară) ; Flacăra : 
Patria (R.S. Cehoslovacă).
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cinema
• Brigada Diverse In alertă ; PA
TRIA — 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
GRADINA DOINA — 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21.
• Un loc pentru îndrăgostiți t 
SALA PALATULUI — 17.15; (seria 
de bilete — 3752); 20,15 (seria de 
bilete — 3756), CAPITOL — 8; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, la grădină — 20;
21.45, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Detașamentul roșu de femei i 
CENTRAL — 10; 13; 16,30; 20.
• Floarea soarelui : SCALA — 
10,30; 13,45: 16; 18,45; 21,15, MO
DERN — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15,30; 18, la grădină —
20.30, GRADINA SELECT — 20.
• întoarcerea Sfintulul Luca t 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21.
• Ti cunoașteți pe Urban 7 : LU
MINA — 9—16 în continuare; 18,15;
20.30.
• Lănțlșoare verzi : TIMPURI 
NOI — 9—20 tn continuare.
• Săptămîna nebunilor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15, FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,SC’ 16; 18,30;
20.45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Dispariția iul Tlmo : MOȘILOR
— 15,45; 17.45, Ia grădină — 20,15.
• îndrăgostiți! ; DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17.45; 20.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 15.30;
19.30.

• Cortul roșu : FLOREASCA — 
16; 19.
• Asterix șl Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goe : DOINA — 10; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : CRlNGAȘI — 
15,30; 19.
• Magazinul de pe Strada Mare : 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45.
• Turnul de aramă t BUZEȘTI — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Al 41-lea : UNIREA — 16; 18,30. 
la grădină — 20,30.
• Sunetul muzicii : LIRA — 15,30, 
la grădină — 20, POPULAR — 
15,30; 19,30.
• Facerea lumii t COSMOS — 
15,30 18; 20,15.
• Notre Dame de Paris : ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Un surla în plină vară : LARO- 
MET — 15,30; 17.30; 19,30.
• Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI — 
15,30; 18, Ia grădină — 20,15.
• Mayerling : MUNCA — 16; 19,18.
• Secretul din Santa Vittoria : 
VITAN — 15; 17,30, la grădină
— 20.
• In arșița nopții : DACIA — 
8.30—20 In continuare.
• Tntllnlre cu o necunoscută î
GRIVITA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18. la grădină — 20,15.
• Ultimul mohican : FLACĂRA
— 15,30; 17.45; 20.
• Un italian tn America : CIU
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30. PA
CEA — 9; 16; 19,15, PROGRESUL
— 10; 15; 19.
• S-a tnttmplat fn recunoaștere : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17.45; 20.
• B. D. Intră în acțiune : VIITO
RUL — 15.45; 18; 20,15.
• Prințul negru : VOLGA 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30. 9.15;

ÎFHI „Marii ursoaice** : FEREN-
ARI — 15.30; 17.45; 20.

• Hibematus : GRADINA 
CUL HERĂSTRĂU — 20,15.

PAR

IS,00 Deschiderea emisiunii. Va
sile Alecsandri — prezență 
vie în marile momente ale 
Istoriei naționale. Prezintă 
Ion Dodu Bălan.

18,15 Stop-cadru.
18,45 „Apollo-15“ — transmisiune 

directă. Premieră fn televi
ziunea spațială.

19.25 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Glorios partid — program de 

cîntece în interpretarea co
rului șl orchestrei de studio 
a Radioteleviziunii. Dirijor 
Carol Litvin.

20.18 Roman foileton : „Roșu și 
negru- (III).

20,55 Prim-plan ; Gheorghe Lazăr 
— muncitor forestier din Va
lea Mlrașulul, Județul Alba. 
Emisiune de Rodlca Rarău.

21.25 Steaua fără nume în vacan
ță. in distribuție : Stela Cîr- 
ceanu. Paula Stănclulescu, 
Rodlca Oprișan, Marian 
Splnoche, Camelia Badlu, Ion 
Bănică, George Brener, Ml- 
haela Vlădescu, Adrian lo- 
nescu. Mariana Mllea, Marcel 
Roșea, Cristian Belu.

22,20 Din țările socialiste. Imagini 
din R. P. Bulgaria.

22,45 Telejurnalul de noapte 
• Sport.

teatre
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 17,30.
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Atleții români la Jocurile 

balcanice de juniori

CORESPONDBWTA (PECMtA DIN ATENA

Pe stadionul „Karalskakls", aflat 
la Joncțiunea dintre Atena și Pireu, 
pe țărmul mării, au fost din nou 
arborate drapelele a rinei țări balca
nice. Circa două iute de atleți din 
Grecia. Iugoslavia, Romănia. Turcia 
și Bulgaria s-au Întrunit aici la ceR 
de-a doua ediție a jocurilor balca
nice de juniori.

Competiția rine să ateste ei. în 
urma bunelor rezultate repurtate li
nul trecut pe același stadion de în- 
trecerile-probă, Jocurile balcanice 
de juniori sint de acum un fapt îm
plinit. Instituirea lor este un succes 
el mișcării sportive din zona noas
tră geografici. Aflate la începutul 
lor. jocurile promit aă m dezvolte 
șl să dcR roade — ca și competițiile 
atletice de seniori, Institnlte ca miș
care balcanică In 1923 - atit pe pia
nul stimulării efortului sportiv pro- 
prlu-zis, cit și pe acela al dezvoltării 
raporturilor atletice in peninsulă. 
..Aceste jocuri — acrie ziarul „Vra- 
dini" — oferă de acum întreceri pline 
de Interes ale tinerel generații a at
let; mulul balcanic și dau o imagine 
i ii tarii or mari atleți din Balcani".

Specialiștii apreciază că cea de a 
doua competiție, desfășurată simbătă 
și duminică, plnă seara tîrziu, este 
mult mai valoroasă decit prima. în 
acest sens antrenorul federal Nlcolae 
Mărășescu ne spunea : „întrecerile 
balcanice pentru Juniori își dovedesc 
utilitatea de necontestat. Actuala 
competiție a prilejuit întreceri deo
sebit de disputate, soldate cu rezul
tate si recorduri foarte buna". 
„Atleții din țările participante — 
remarca un expert — se do
vedesc deosebit de talentațl șl 
românii s-au impus de la început ca 
„prima vioară". Intr-adevăr, atleții 
noștri s-au comportat excelent, reali- 
zind cele mai multe victorii, precum 
și un număr important de medalii 
(numeroase locuri doi și trei), fiind

NOTE
CINCI SPECTATORI 

PE ZI!
CRAIOVA (prin telefon, de la 

George Dinu). — Baza hipică 
din Craiova a găzduit întrecerile 
celei de a doua etape a campio
natelor republicane de dresaj și 
obstacole.

Disputele celor 50 de repre
zentanți a zece cluburi și aso
ciații sportive — cărora Li s-au 
adăugat (în afara clasamentului) 
și sportivi din Cehoslovacia — 
au constituit o utilă verificare 
a stadiului de pregătire a călă
reților și cailor la dresaj și ob
stacole, care luna viitoare iși vor 
disputa faza finală la București. 
Trebuie să precizăm dc la în
ceput, că, deși evoluțiile concu- 
renților au fost mult mai bune 
decit in prima etapă — dat fiind 
și terenul de concurs foarte bun 
— se observă încă un decalaj 
intre pregătirea călărețului și a 
calului. Âstfel, la dresaj, călă
reți cu perspectivă pentru lotul 
național ca A. Frdlich (C.S.M. 
Sibiu), V. Postelnicu (C.C.B.) au 
concurat pe cai aproape inapți 
pentru această probă. La obsta
cole, din contră, unii dintre că
lăreți s-au dovedit neinspirați 
la executarea citorva sărituri.

In legătură cu acest concurs 
este de consemnat un.„ record : 
15 bilete vindute In trei zile de 
Întreceri. Este vorba, firește, de 
o foarte slabă preocupare a or
ganizatorilor pentru a popu
lariza cit de dt competiția.

LA START... IN 
HAINE DE STRADĂ

TlRGU-JIU (corespondentul 
„Scinteii", Mihai Dumitrescu). 
Stadionul tineretului din capi
tala Gorjului a găzduit acum 
ci te va zile etapa județeană a 
celei de-a treia ediții a „Cupei 
tineretului de la sate", 245 de 
sportivi - calificați din peste 
20 000 din asociațiile aportive 
sătești din Gorj — s-au Între
cut la 6 probe atletice. Ia ci
clism, trintă, oină fi aruncarea 
mingei de oină.

Din păcate, Întrecerile nu au 
înregistrat rezultate tehnice 
deosebite, urmare firească a 
pregătirii superficiale a spor
tivilor in etapele anterioare. Cei 
prezer.ți insă au rămas extrem 
de surprinși de neglijența vesti
mentară a concurenților. Sub 
privirile profesorilor de educa
ție fizică și ale arbitrilor, la 
startul unor probe (ciclism, a- 
runcarea mingei de oină, atle
tism), unii tineri s-au prezen
tat echipați— In haine de stra
dă, așa cum veniseră de acasă. 
Nici un oficial nu s-a gindit să 
le amintească acestor tineri că 
ținute sportivă in întrecere este 
nu numai o obligație regula
mentară, ci șl o chestiune ae 
educație cetățenească, de res- 
oect pentru colegii de start, 
pentru spectatori. Indiferență 
deloc scuzabilă au manifestat 
înșiși organizatorii ; pe un ' lD_ 
treg stadion, și nid la intrare
— nici un afiș care să anunțe 
evenimentul sportiv, să invite 
publicul In tribună. In asemenea 
condiții, nici n-a mai fost . de 
mirare că numărul spectatorilor
- veni ți cu totul întimplator — 
dacă a fost 25-30. Și aceasta 
Intr-o perioadă cind elevii sint 
In vacanță, cind. duminică fiind. 
Iubitorii sportului din Tg. Jiu 
ar fi avut timp liber pentru a 
merge la ștedion. 

aplaudați de cele cîteva mii de spec
tatori. In mod special s-au evidențiat 
Eleonora Monoranu, cîștigătoare la 
4iM) m cu 55,4 (urmată de Liliana Leau 
cu 56.0) șl la 100 m cu 12.0 (cronome
traj electric, in timp ce la cronome
traj manual a realizat 11,8, ceea ce 
ar reprezenta un nou record româ
nesc). Marta Szatmarl a ieșit ciști- 
gătoare detașată la 100 m garduri, cu 
14.1, urmată de Mariana Nedelcu cu 
14,4, iRr Dorina Cătineanu s-a situat 
pe primul loc la lungime (5.97 tn), 
fiind urmată de Lucia Jinga (5,92 
m), în timp ce Florea Sandru șl An
drei Dinescu s-au plasat pe primele 
două locuri la 1 500 m.

La săritura în lungime bărbați, 
Costel Ionescu a realizat 7,54 m (la
5 cm de recordul național), iar Oană 
Gabriel 7.40 m. în sfirșit, se cuvine 
a fi menționat noul record național 
la juniori realizat de Gabriel Călin 
la aruncarea ciocanului ; 56,56 m, în 
final clasat pe locul doi.

In afara atleților români, experțil 
menționează buna comportare a atle
ților bulgari, Învingători la cîteva 
probe.

In ziua a doua rezultatele de înalt 
nivel au continuat să fie prezente și, 
spre bucuria noastră, ele nu ne-au 
ocolit. în proba de aruncare a suliței 
Eva Zorgo a aruncat 52,36 m, o per
formanță excelentă (record personal), 
cu care a ocupat locul înliL La 200 
metri, deși dezavantajată de vîntul 
din față, Eleonora Monoranu ■-■ im
pus în fața unei alergătoare iugo
slave, creditată cu un rezultat ante
rior net superior, realizînd o sur
priză prin victori» obținută în 24,6 
secunde.

Pină la ora la care transmitem am 
mai avut satisfacția unei duble vic
torii la 110 metri garduri, realizată de 
reprezentanții noștri Radu Gavrilaș șl 
Ion Vasilescu, in 15 secunde. In pro
ba de decatlon cei doi de mai sus 
conduc detașat, Gavrilaș avind un 
punctaj înaintea ultimei probe de
6 670 puncte, fiind urmat la mică dis
tanță de Vasilescu.

Al. CÎMPEANU

Sosire strînsâ în seria a Vlll-a la 60 m plat — fete. Cîștigă Iepure Lucia 
(nr. 51) cu un pas înaintea finlandezei Sinikka Piitulailen (prima din stînga) 

Foto : M. Andreescu

POLO PE APĂ
La Ștrandul tineretului din Capita

lă a luat sfirșit duminică după-amiază 
competiția internațională de polo pe 
apă pentru juniori, dotată cu „Cupa 
prieteniei". In ultimele jocuri ale 
turneului final au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice : Ro
mânia — Cuba 6—3 și U.R.S.S. — Un
garia 8—7.

Trofeul a fost cucerit de echipa 
U.R.S.S., care a realizat 6 puncte, 
urmată de România — 4 puncte, Un
garia — 2 puncte fi Cuba — xero 
puncte.

Prin locul ocupat (înaintea Unga
riei) ?i In general prin comportarea 
avută In acest important turneu, e- 
chipa noastră de juniori a dovedit 
frumoase posibilități, resurse serioa- 
»e pe care am dori să le valorifice 
cit mai repede și dt mai exact.

DIN L
• BUCUREȘTL — Pe străzile Ca

pitalei noastre s-a disputat ieri tra
diționala competiție de marș dotată 
cu cupa ziarului „Munca". Ștafeta de 
3X10 km a revenit echipei P.T.T. 
București, cu timpul de 2h21T8”4/10, 
urmată de Dinamo București și 
Steaua. Pe locul 4 s-au clasat măr
șăluitorii echipei Slavia Praga. La 
Întreceri au mai participat atleți din 
Elveția și Turcia.

• SAINT TROPF.Z. Echipa de 
fotbal Universitatea Craiova a 
jucat la Saint Tropez (Franța) 
un meci amical in compania 
unei selecționate universitare fran
ceze. Jocul s-a Încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0. în prima 
partidă, fotbaliștii români Învinseseră 
cu 3—2 echipa AS. Cannes.

• CAGLIARI — Boxerul Italian 
Antonio Puddu este noul campion 
european la cat ușoară. In cadrul 
galei disputate la Cagliari el l-a în
vins, prin oprire pentru inferiori
tate, în repriza a 4-a, pe spaniolul 
Miguel Valasquez.

• BUENOS AIRES. Pe atadionul 
,.River Plata", in prezența a peste 
75 000 de spectatori, in cadrul „Cupei 
Roca" echipa de fotbal a Braziliei a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—1) cu 
selecționata Argentinei. Meciul a 
necesitat prelungiri. Scorul a fost 
deschis de Fisher (A.) in minutul

! „CUPA DAVIS", j 

i SEMIFINALELE INTERZONALE ! 
j • DELHI: Românla-lndla... tot 1-1. Partidele de Ieri I 

i aminate din cauza ploilor torențiale I
\ • PORTO ALLEGRE : Brazilia conduce cu 3-0 în fața J 
I Cehoslovaciei

La aniversarea 
Partidului Comunist

Bulgar
ț La Delhi, ploile, care 
1 ilmbătă au determinat 
» aminarea orei de in- 
| repere ■ partidei de 
’ dublu dintre Năstase, 
i Tiriac și Lall, Muker- 
. Jea (care avea »ă ss 
1 întrerupă apoi, din 
l cauza întunericului, la 
’ scorul de 3—6, 8—6, 
1 6—5 pentru cuplul in-
» dian), nu revenit cu 
1 deosebită putere și 
i Ieri, Înainte de ora 
J programată pentru re- 
ț luarea partidei. Tere- 
i nul de joc — acoperit 
i cu gazon —, ca de alt- 
i fel și persistența ploii 

torențiale la un mo- 
ț ment dat, nu au făcut 
t posibilă disputarea 
1 nici uneia dintro par- 
ț tidele prevăzute pen- 
J tru această a treia zi 
j a meciului India—Ro

mânia, semifinală In
terzonală a „Cupei 
Davis".

Se anunță că pentru 
astăzi, vremea va fi 
favorabilă... tenisului, 
meciul urmtnd a pg 
relua și Încheia. Sco
rul In acest moment 
este 1—1, ca urmare a 
victoriei lui Năstase 
(in trei seturi, asupra 
lui Mukerjea) și a lui 
Lall (tot în trei seturi, 
asupra lui Țiriac). 
Astăzi, după partida 
de dublu, sint anunța
te ultimele două par
tide de simplu : Năs
tase cu Lall șl Țiriac 
cu Mukerjea.

★
La Porto Alegre, în 

cea de-a doua se
mifinală interzonală a 
„Cupei Davls", după

Tetratlonul atletic internațional
• REZULTATE VALOROASE Șl ÎN ZIUA A DOUA • NOI ME

DALII PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI

în aceeași atmosferă sărbătorească, 
de entuziasm pionieresc, ieri pe Sta
dionul tineretului din Capitală s-au 
desfășurat ultimele două probe ale 
tetratlonului atletic internațional, 
competiție la care au participat micii 
sportivi din 10 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Finlanda. Franța, R D. Ger
mană, R.P. Mongolă, Polottia, Unga
ria. Uniunea Sovietică și România.

Rezultatele tehnice, in special la 
înălțime băieți, au evidențiat frumoa
se calități sportive la numeroși con- 
curenți. Sărind 1.79 m, cehoslovacul 
Ludek Pisko s-a - lasat pe locul întii, 
întrunind un punctaj apreciabil. El 
l-a depășit cu 7 cm pe al doilea cla
sat (Buiamtogtou Basarvam) și cu 9

CICLISM
BRAȘOV (prin telefon de la Mir

cea Bărbulescu). — Simbătă și dumi
nică s-a disputat pe șoselele din ju
rul Brașovului etapa a IV-a a com
petiției cicliste „Cupa orașelor" pen
tru juniori și seniori. Un fapt inedit 
l-a constituit trecerea caravanei ci- 
diștilor prin zona sărbătorii tradi
ționale locale „Nedeea munților". In 
această etapă, ca și In celelalte de 
pină acum, cel ce au dominat au fost 
cicliștii brăilenl (antrenor M. Si- 
mion).

După patru etape clasamentele ge
nerale ale competiției arată astfel : 
juniori (individual) : 1. — C. Hir-
jescu (Brăila) ; 2. — Z. Elekes (Bra
șov) ; 3. — A. Ciobanu (Ploiești). 
Echipe : L — Brăila ; 2. — Tg. Mu
reș ; 3. — Brașov. Seniori i L - N. 
Andronache (Ploiești) ; 2. — V. Mu- 
rineanu (București) ; 3. — E. Im- 
buzan (Cluj). Fx:hipe : 1. — Brăila ;
2. — Ploiești ; 3. — Cluj.

UMEA LARGĂ
37, iar Tostao (B) a egalat in minu
tul 82. în prelungiri gazdele au mar
cat in minutul 92 prin Fisher. Brazi
lienii au obținut egalarea cu 6 mi
nute mai tirziu datorită lui Paolo 
Cesar. Echipa Braziliei a intrat in 
posesia trofeului.

• BRATISLAVA. — Cu prilejul 
unei reuniuni internaționale de atle
tism care a avut loc la Bratislava, 
cehoslovacul Ludvik Danek, fost cam
pion olimpic, a aruncat discul la 
63,38 m (cea mai bună performanță 
europeană a anului).

• LISABONA Peste 30 000 de 
apectatori au urmărit la Lisabona 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipa locală Benfica și cunoscuta 
formație Arsenal, campioana Angli
ei. Gazdele au repurtat victoria cu 
scorul de 2—0. Au marcat Baptista 
și Eusebio.

• VICHY. în finala competiției de 
tenis pentru tineret „Cupa Galea" 
de la Vichy se vor Intilni echipele 
Franței și Suediei. în semifinale. 
Suedia a învins cu 3—2 echipa Spa
niei, iar Franța a ciștlgat cu același 
scor In fața Ungariei.

• BELGRAD. în 4 orașe din Iugo
slavia se desfășoară in prezent preli
minariile campionatului european de 
baschet pentru junioare. Iată princi
palele rezultate din prima zi : Polo

prima zi echipa de te- 
nis a Braziliei condu- ț 
ce cu 2—0 in meciul i 
cu Cehoslovacia. Ma- ’ 
rea surpriză a fost in- I 
registrată de „vetera- 1 
nul" brazilian Edson l 
Mandarino, care a 
reușit să-1 tnvlngă cu ) 
8—6, 6—4, 1—6, 6—4 l
pe JRn Kodes, apreciat ’ 
ca unul dintre cei mal l 
buni jucători euro- , 
peni. In cel de-al doi- ) 
lea meci. Thomas i 
Koch l-a Întrecut cu ’ 
6— 4, 6—4. 6—2 pe \
Frantisek Pala. i

Ieri s-a disputat ’ 
partida de dublu : I 
Koch, Mandarino — ,
Kodes, Koukal. Brazi- ) 
lienii au învins cu 8—6, l 
6—2, 6—4, asigurin- ’ 
du-șl astfel calificarea ț 
în finala lnterzone.

-----------------------------—(

cm pe al treilea (Naranbertar Ciulin), 
ambii din echipa R.P. Mongole. La 
înălțime fete, cea mai bună perfor
manță a realizat-o Gabriella Guban 
(Ungaria) : 1.63 m. La aruncarea min
gei s-au evidențiat Drjeova Draho- 
mira (Cehoslovacia) cu 64,14 m și 
Gaal Iozsef (R.P. Ungară) cu 93,30 m.

în urma rezultatelor din cele patru 
probe ale tradiționalei competiții at
letice (după cum se știe. Eucureștiul 
a găzduit acum ediția a XV-a), micii 
noștri atleți au reușit să se situeze 
pe locul intii in trei din cele cinci 
clasamente finale : la individual fele 
(prin Doina Spinu, cu 340 puncte), 
echipe fete și general pe echipe 
(2 889 p). Pe locurile doi și trei in 
acest din urmă clasament, alcătuit 
prin adițiunea punctelor echipelor fe
minine și masculine, s-au situat R.P 
Mongolă (2 340 p), respectiv Ceho
slovacia (2 791 p). La individual mas
culin, s-a remarcat Buiamtogtou Ba
sarvam (R.P. Mongolă) cu 337 punc
te. Primul loc în clasamentul final pe 
echipe masculine a revenit R.P. 
Mongole (cu 1 558 p).

Este de apreciat comportarea pio
nierelor și pionierilor care ne-au 
reprezentat țara, felicitări cuvenin- 
du-se desigur și celor ce s-au ocupat 
de pregătirea lor pentru această în
trecere. în afara Doinei Spinu (pe 
locul intii la 60 m și la săritura in 
lungime, pe locul al treilea la sări
tura în înălțime), și a lui Gerhard 
Hubner (clasat pe primul loc la sări
tura in lungime, cu un rezultat foar
te bun pentru vîrsta lui), s-au mai 
clasat pe locuri fruntașe : Vanda 
Blotor (la 60 m și înălțime), Lucia 
Iepure fia 60 m și lungime), Pais 
Ana fia înălțime), Nae Adrian și Io
nescu Bogdan (la 60 m).

După-amiază, la Palatul pionierilor 
din Capitală, cu ocazia unui spectacol 
festiv, fruntașelor și fruntașilor în
trecerii li s-au decernat premii și 
diplome.

I. D.

TENIS
CLUJ (prin telefon, de la Paul 

Radvani). — După o săptămină de 
dispute interesante, la care au luat 
parte peste 150 de sportivi, au fost 
desemnați campionii de juniori la 
tenis în probele individuale. La ca
tegoria 15—16 ani, încă din semifi
nale întrecerea s-a transformat in
tr-un concurs al clubului Dinamo.

Este îmbucurător faptul câ, pe „har
ta" tenisului din țara noastră, au a- 
părut noi centre, ca : Bîrlad, Con
stanța, Bocșa, Reșița, »au comuna 
Țela (județul Arad).

Iată rezultatele finalelor de sim- |] 
piu : categoria 15—16 ani : băieți — 
Costel Curcă (Progresul) — Florin 
Manea (Dinamo) 6—3 ; 6—0 ; fete — 
Virginia Ruzici (Dinamo) — Mihai 
Florența (Dinamo) 6—3 ; 9—7 ; cate
goria 17—18 ani — băieți : Traian 
Marcu (Steagul roșu — Brașov) — 
Gheorghe Miilfai (Sc. sportivă Tg. 
Mureș) 6—1 ; 6—2 ; 6—4 ; fete : Ma
riana Simionescu (Dinamo) — Elena 
Takacs (Progresul) 6—1 ; 3—6 ; 6—3.

nia—Scoția 96—53 ; Italia—Israel 
62—46 ; U R.S.S.—Belgia 73—32 ; Un
garia—Elveția 88—25 ; Cehoslova
cia—Bulgaria 82—42 ; Iugoslavia— 
Olanda 84—40.

• GOTEBORG. Turneul interna
țional masculin de șah de la Gote- 
borg a fost ciștlgat de Ulf Andersson 
(Suedia) și Vlastimil Hort (Cehoslo
vacia), care au realizat cite 8,5 puncte. 
Pe locul trei s-a clasat campionul 
lumii, Boris Spasski (U.R.S.S.), cu 
8 puncte, urmat de maghiarul Szabo 
(6,5 p.)
• MUNCHEN. Cu prilejul unui 

concurs de atletism desfășurat la 
Luebeck (R.F.G.), echipa feminină 
a R. F. a Germaniei, care se pre
gătește pentru campionatele euro
pene de la Helsinki, a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială în proba de ștafetă 4x100 
m : 43”7/10. Simbătă o altă echipă fe
minină a R.F. a Germaniei stabilise 
un nou record al lumii in proba de 
4X800 m cu rezultatul de 8’16**8/10 
(vechiul record era de 8’25” și apar
ținea echipei Angliei).

• VARȘOVIA. Circa 20 000 de 
spectatori au urmărit la Varșovia 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipele Legia Varșovia și Spartak 
Levski-Sofia. Jocul s-a terminat cu 
un rezultat egal: 1—1 (1—1).

Poporul bulgar lărbătorește as
tăzi un eveniment de cea mal mare 
însemnătate In Istoria sa — tmpli- 
nirea r 80 de ani de la Congresul 
de la Buzludja care, preluînd tra
dițiile militante ale înflăcârațllor 
luptători democrat-revoluționari 
Vasil Levski, Karavelov, Hristo Bo
tev. a pus bazele partidului revolu
ționar marxist al proletariatului 
bulgar.

Data de 2 august 1891 a marcat 
fondarea de către Dimităr Blagoev 
a Partidului Social-Democrat Bul
gar, care a avut o mare însemnă
tate in organizarea luptei clasei 
muncitoare, a întregului popor bul
gar pentru apărarea intereselor 
sale vitale. în 1903, din nucleul 
marxist revoluționar al P.S.D.B. a 
luat naștere Partidul Muncitoresc 
Social-Democrat din Bulgaria, care, 
in 1919, în condițiile maturi
zării politice a clasei muncitoa
re bulgare, ale avintului revo
luționar generat de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
s-a transformat in Partidul Comu
nist Bulgar, in frunte cu Gheorghi 
Dimitrov — fapt ce a marcat în
ceputul unei noi etape calitativ su
perioare in istoria mișcării munci
torești din țara vecină și prietenă.

în cei 80 de ani care s-au scurs, 
partidul fondat la Buzludja a stră
bătut un drum lung și anevoios, 
presărat, nu o dată, cu jertfele ce
lor ce au apărat cu prețul vieții 
interesele vitale ale oamenilor 
muncii in focul bătăliilor de clasă. 
Trup din trupul poporului munci
tor al Bulgariei, exponent al celor 
mai înalte aspirații ale acestuia, 
P.C. Bulgar a parcurs un drum 
glorios, a organizat și a condus cu 
abnegație lupta maselor împotriva 
exploatării, reacțiunii și fascismului. 
Marea răscoală a poporului bulgar 
din 1923 împotriva dictaturii mili- 
tar-fasciste a înscris o pagină de 
eroism proletar in istoria acestei 
lupte ; deși infrîntă, răscoala a 
marcat un moment de cotitură în 
viața și activitatea partidului, inar- 
mindu-1 cu o prețioasă experiență, 
a avut un rol important în crește
rea conștiinței de clasă a proletari
atului și țărănimii bulgare.

în perioada anilor negri ai celui 
de-al doilea război mondial, în po
fida prigoanei sălbatice dezlănțuite 
de dictatura fascistă, P.C.B. a ini
țiat și condus Frontul Patriei, or

Festivitățile 
de la 

Buzludja
SOFIA 1. — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Pe virful Buzludja 
din Munții Stara Pianina au conti
nuat duminică festivitățile populare 
prilejuite de împlinirea a 80 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Bulgar. Au fost prezenți Todor Jiv
kov, Stanko Todorov, Gheorghi 
Traikov și alți conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai unor or
ganizații obștești, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Sofia.

Festivitățile au început sîmbătă cu 
depuneri de coroane la monumentele 
Înălțate în memoria lui Dimităr Bla
goev, a tovarășilor săi și a partizani
lor căzuți in lupta împotriva fascis
mului. Manifestările de pe Buzludja, 
la care au luat parte trimiși ai tutu
ror județelor țării, printre ei aflîn- 
du-se și cei 1 000 de fruntași în între
cerea socialistă închinată aniversării, 
au luat sfirșit cu o mare serbare cîm- 
penească. Ia care și-au dat concursul 
numeroase formații artistice bulgare.

Din toate colțurile Bul
gariei sosesc in aceste zile 
vești despre succesele oa
menilor muncii in întrece
rea socialistă care s-a de
clanșat — la inițiativa a 15 
întreprinderi din Sofia — 
in cinstea aniversării par
tidului. Obiectivul: depă
șirea indicatorilor planifi
cați in toate domeniile ac
tivității productive. Recent, 
comunicatul Ministerului 
Informațiilor cu privire lu 
dezvoltarea economiei na
ționale a R. P. Bulgaria in 
primul semestru al anului 
1971 a anunțat bilanțul a- 
cestor eforturi : un ritm al 
producției industriale mai 
mare decit cel prevăzut, 
depășirea cu 10,7 la sută a 
valorii producției, compa
rativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

Prezent pretutindeni, a- 
vintul in muncă poate fi 
din plin constatat și in Ga
brovo — oraș situat la poa
lele muntelui Buzludja, 
unde a avut loc congresul 
de constituire a primului 
partid marxist al clasei 
muncitoare bulgare. Jude
țul Gabrovo ocupă un loc 
din cele mai importante in 
peisajul economic al țării 
datorită puternicei sale in
dustrii constructoare de 
mașini. Mindria orașului și 
a județului o constituie 
moderna uzină de electro- 
palane, „Podem", care in a- 
ceastă intrecere a obținut o 
creștere a producției in 
proporție de 20,8 la sută 
față de perioada primului 
semestru al anului trecut. 
Toate cele 40 000 de elec- 
tropalane care se vor exe
cuta in acest an sint de 
un tip complet nou. înlocu
ind vechiul tip cu care a 
demarat producția uzinei 
in 1961. De altfel, in comu
nicatul Ministerului Infor
mațiilor acest produs al u- 
zinelor din Gabrovo este 

ganizație caro a reunit toate gru
pările politice antifasciste fi patri
otice ale poporului bulgar, punind 
bazele urmatei Insurecționale. La 
9 septembrie 1944, în condițiile lo
viturilor nimicitoare date hltlerls- 
mului de către Armata Sovietică, 
care a purtat greul războiului, ți 
de către celelalte forțe ale marii 
coaliții antifasciste a popoarelor, 
forțele revoluționare șl patriotice 
bulgare, mobilizate și călăuzite de 
partidul comuniștilor, au răsturnat 
dictatura pe calea insurecției ar
mato, instaurînd puterea populară. 
Prindea astfel viață visul de secole 
al celor mai buni fii ai Bulgariei, 
care și-au vărsat sîngele pentru 
fericirea șl libertatea patriei și po
porului.

La jubileul de astăzi poporul 
bulgar face cu mîndrie bilanțul re
alizărilor sale. Ca urmare a victo
riei socialismului, profunde trans
formări înnoitoare s-au produs în 
toate domeniile activității econo
mice, social-politice și culturale. 
Industria socialistă deține astăzi 
rolul conducător în ansamblul eco
nomiei, agricultura s-a dezvoltat 
continuu, pe întreg teritoriul Bul
gariei au apărut noi orașe, între
prinderi, instituții de Invățămînt și 
cultură, crește bunăstarea întregu
lui popor.

Poporul român urmărește cu dra
goste frățească larga activitate cre
atoare ce se desfășoară în Bulga
ria, sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, se bucură din toată 
inima de înfăptuirile poporului ve
cin. în decursul istoriei, popoarele 
noastre s-au aflat alături la greu 
ți la bucurie, s-au ajutat în lupta 
comună pentru scuturarea jugului 
străin, pentru înfăptuirea idealuri
lor seculare de libertate și indepen
dență. Tn anii socialismului, rela
țiile româno-bulgare s-au adincit 
si au căpătat un conținut nou, mai 
bogat, fiind întemeiate pe comuni
tatea de orînduire, pe ideologia 
marxist-leninistă, pe țelurile co
mune ale edificării noii societăți, 
ale luptei împotriva imperialismu
lui, pentru pace șl progres social.

La adincirea prieteniei româno- 
bulgare și intensificarea colaboră
rii multilaterale dintre țările noas
tre aduce o considerabilă contribu
ție dezvoltarea relațiilor de solida
ritate dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 

Kremikovfi — gigantul metalurgiei bulgara

menționat ca avind o Im
portanță deosebită pentru 
economia țării. în același 
timp, produsele uzinei 
„Podem" au o pondere im
portantă în comerțul exte
rior al Bulgariei. Este știut 
în această privință că la 
Congresul al X-lea al P. C. 
Bulgar s-a trasat construc
țiilor de mașini sarcina de

linie, uniunile economice 
de stat „Balkankar" — din 
care face parte și uzina din 
Gabrovo — „Agromașina", 
„Construcții de mașini 
grele", „Construcții navale", 
„Elemente electronice" etc. 
au raportat in ultima vre
me asimilarea de noi ma
șini. din cele prevăzute a 
fi realizate in premieră în

Ritmuri noi 
în industria 
bulgară

CORESPONDENTA DIN SOFIA

a crește ponderea mașinilor 
și utilajelor in exportul ță
rii, in perioada actualului 
cincinal, de la 30 la sută, 
cit era in 1970, la 45 la sută 
in 1975.

Noua organizare a econo
miei bulgare, care a creat 
ca unitate de bază „uniunea 
economici de stat", iar in 
cadrul acesteia, „centrul 
științific de cercetare și 
experimentare", permite și 
stimulează o mai strînsă 
colaborare intre cercetare 
și producție. Pe această

perioada cincinalului 1971- 
1975.

Astfel, uzinele construc
toare de mașini din orașul 
Dimovo, județul Vidin, au 
anunțat recent terminarea 
seriei „zero" a primei com
bine bulgare pentru cule
sul fructelor, construită în 
colaborare cu Institutul de 
cercetări științifice in do
meniul construcțiilor de 
mașini, tractoare și mașini 
agricole din Sofia. Din 
Varna se anunță lansarea 
primului vas de 23 500 tone,

pe baza principiilor marxlsm-leni- 
nismului și a Internaționalismului 
proletar. Momente deosebit de fruc
tuoase pentru extinderea ți apro
fundarea relațiilor reciproce au 
reprezentat vizitele reciproce ale 
delegațiilor de partid ți de stat ale 
celor două țări, convorbirile rod
nice dintre tovarășii Nlcolae 
Ceauțescu ți Todor Jivkov. Noul 
tratat de prietenie, colaborare șl a- 
aistență mutuală dintre țările noas
tre, semnat anul trecut și care 
dezvoltă prevederile tratatului din 
1948, asigură un cadru propice 
pentru evoluția mereu ascendentă 
a schimburilor și cooperării pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, in interesul 
ambelor popoare, al unității și prie
teniei tuturor țărilor soclRliste, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Dezvoltarea dinamică a colabo
rării dintre România și Bulgaria 
își găsește o expresie elocventă în 
creșterea continuă a schimburilor 
comerciale, al căror volum a fost 
în 1970 de aproape trei ori mai 
mare față de 1965, în extinderea și 
multiplicarea cooperării și specia
lizării în producție. Tot în acest 
cadru se înscrie șl proiectul pri
vind construirea complexului hi
droenergetic în zona Islaz-Somovit, 
precum și programul pentru valo
rificarea complexă a Întregului po
tențial al Dunării în sectorul ro- 
mâno-bulgar.

Ca țări balcanice. România ți 
Bulgaria, angajate lntr-o vastă o- 
peră constructivă, acționează îm
preună pentru ca perimetrul geo
grafic in care trăiesc să devină o 
zonă a păcii șl bunei vecinătăți. 
Ele sint vital interesate in stator
nicirea in Europa, și pretutindeni 
în lume, a unei atmosfere de în
credere, destindere și securitate 
care să favorizeze conlucrarea paș
nică între toate popoarele.

împărtășind sentimentele de bu
curie ale oamenilor muncii din 
țara vecină și prietenă cu prilejul 
glorioasei aniversări a Partidului 
Comunist Bulgar, poporul nostru 
adresează un fierbinte salut harni
cului și talentatului popor frate 
bulgar. îi urează din inimă noi șl 
mari victorii In construirea socia
lismului, In Înflorirea continuă a 
patriei sale, spre binele cauzei pă
cii și progresului in întreaga lume.

fiind tn pregătire alte nava 
de mare tonaj. Uzina sofi- 
otă pentru mașini electrice 
de înaltă tensiune „Vasil 
Kolarov", principalul fur
nizor al hidrocentralelor și 
întreprinderilor industriale 
bulgare, dar care este tot
odată și furnizor al multor 
întreprinderi din străină
tate (peste 50 la sută din 
producția ei este destinată 
exportului), a asimilat în 
ultimul timp în producție 
de serie noi tipuri de mo
toare electrice cu caracte
ristici îmbunătățite.

Economia bulgară își pro
pune ca, pină la încheierea 
actualului cincinal, să aco
pere aproape întreaga va
loare a importului de ma
șini și utilaje cu valoarea 
exportului de mașini și u- 
tilaje proprii. Acest obiec
tiv a impus orientarea u- 
nor importante investiții 
spre extinderea capacități
lor de producție. în urma 
unor studii laborioase, s-a 
stabilit ca în perioada 1971- 
1975 să fie date în exploa
tare cîteva mari unități ala 
industriei constructoare de 
mașini : o uzină pentru mo
toare Diesel și alta pentru 
aparatură de radiolocația 
— la Vama, uzina pentru 
electrocare din Lom, uzina 
pentru aparate de radio din 
Tirnovo, uzinele pentru 
mașini așchietoare din Has- 
kovo și Sliven ș.a.

Alături de constructorii 
de mașini, care depun mari 
eforturi pentru a trece cit 
mai multe produse de la 
faza „seriei zero" la cea de 
producție normală, se află 
și colectivele de pe șantie
rele de construcție, care, 
de asemenea, au raportat 
în aceste zile din preajma 
aniversării partidului im
portante succese în pro
ducție.

C. AMARIȚEI



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD !ERI, LA TOKIO S-A DESCHIS MOSCOVA

CUI MAI MARI
PIERDERI PRICINUITE

SAIGON 1 (Agerpres). — Coman
damentul american din Saigon a 
anunțat că, in cursul zilei de simbă- 
tA, In timpul luptelor care au avui 
loc la 40 kilometri sud de Da Nang, 
Intre unități de infanterie americane 
și detașamente ale patrioților dio 
Vietnamul de sud, trupele S.U.A. au 
suferit cele mai mari pierderi din ul
timele luni. Luptele au durat apro
ximativ trei ore și, pentru a putea 
ieși din ambuscada organizată de 
patrioți. unitățile americane au ape
lat la ajutorul artileriei, elicoptere
lor și al aviației tactice.

★
Comitetul revoluționar popular al 

districtului CaJ Lay, din provincia 
rud-vietnamezâ My Tho, a eliberat 
recent cinci soldați al armatei sal- 
goneze care fuseseră făcuți prizo
nieri, informează agenția de presă 
Eliberarea.

ROMA 1. — Corespondentul Ager
pres, N. Pulcea, transmite : Organi
zațiile de tineret naționale ale Parti
dului Comunist Italian, Partidului 
Socialist Partidului Democrat-Creș- 
tin și Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.) au 
adresat un apel comun tineretului 
Italian in care condamnă încercările 
forțelor reacționare din cadrul și din 
afara guvernului de a deplasa spre 
dreapta orientarea politică. „Acestor 
încercări, se «pune In apel, forțele 
care luptă pentru democrație șl pro
gres trebuie să le opună o mai mare 
capacitate de organizare politică a 
luptei maselor pentru reforme". Or
ganizațiile de tineret ale P.C.I., P.S.I., 
P.D.C. și P.S.I.U.P. fac apel la ti
neretul Italian pentru a se „alinia 
compact In marele front progresist 
fi de reforme".

Sesiunea preliminară a Conferinței 
internaționale împotriva

bombelor atomice și cu hidrogen
TOKIO 1 — Corespondentul Ager

pres, FI Țuiu, transmite: La Tokio 
au inceput. duminică, lucrările se
siunii preliminare a celei de-a 17-a 
Conferințe internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, 
organizată de Gensuikyo (Consiliul 
japonez împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen). La conferință parti
cipă delegați ai mișcărilor pentru 
pace din numeroase țări ale lumii, 
printre care Australia. Canada. Cey
lon. R.P.D. Coreeană. Cuba. Italia, 
Japonia. Spania. S.U.A., R. D. Viet
nam, precum șl reprezentant! al 
Frontului Unit National al Cambod- 
giei. Frontului Patriotic Laoțian. Or
ganizației pentru eliberarea Pales
tinei. Comitetului de luptă pentru 
pace din Vietnamul de sud. Organi
zației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice. Asociației Internațio
nale a juriștilor democrați. Uniunii 
Internaționale a Studenților, Orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
Asiei, Africii și Americii Latine, 
Consiliului Mondial al Păcii șl al 
altor organizații Internaționale.

Din partea Comitetului de luptă 
pentru pace din Republica Socialistă 
România, la lucrările conferinței par
ticipă George Serafin, secretar 
al comitetului.

în prima zi a sesiunii preliminare 
au fost citite mesajele trimise de 
șefi de state și guverne. Mesajul a- 
dresat conferinței de
Nlcolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republici! Socia
liste România, e fost primit cu vil 
și puternice aplauze. (Textul mesa
jului este publicat In pagina I).

în raportul general al Gensuikyo, 
prezentat conferinței de directorul re
prezentativ al consiliului, Yushin Ho- 
sol, au fost reamintite distrugerile 
provocate de bombele atomice la Hi
roșima și Nagasaki. Tragedia aces
tor orașe nu este o simplă problemă 
a trecutului, a arătat vorbitorul. As
tăzi există aproximativ 320 000 de 
supraviețuitori al exploziilor atomi
ce — cite unul la fiecare 300 de lo
cuitori al Japoniei — care suferă de 
diferite boli provocate de radiațiile 
atomice. Poporul Japonez șl celelalte 
popoare ale lumii, a subliniat Yushin 
Hosoi, 6e pronunță cu hotărlre îm
potriva tuturor armelor 
cu hidrogen, chimice șl 
glee și cer să nu se mai

redla orașelor Hiroșlma șl Nagasaki, 
niciodată și nicăieri pe pămint.

Sesiunea preliminară de la Tokio 
va dura pină la 3 august ; lucrările 
conferinței vor continua apoi In ora
șul Hiroșima.

tovarășul

atomice șl 
bacteriolo- 
repetc tra-

Statul venezuelean va deveni proprietarul
utilajului petrolier

PRIN LEGEA PROMULGATĂ DE PREȘEDINTELE R. CALDERA

CARACAS 1 (Agerpres). — Rafael 
Caldera, președintele Venezuelei, a 
promulgat o lege In virtutea căreia 
companiile petroliere străine ce acti
vează in această țară sint obligate 
aă predea In proprietatea statului ve
nezuelean, la Încheierea termenului 
de concesionare de care beneficiază, 
Întreg utilajul pentru prospectarea, 
extracția, prelucrarea șl transportul 
petrolului.

Intr-o declarație a Frontului Popu
lar din Venezuela, acesta a apreciat 
adoptarea respectivei legi drept o

victorie a forțelor patriotice ale țării 
In lupta contra dominației monopo
lurilor nord-americane.

Salutind in numele P. C. din Ve
nezuela această măsură, Radames 
Larrazabal, membru al Camerei De- 
putaților, a chemat la unitatea de ac
țiune a tuturor forțelor progresiste, 
pentru a fi barate încercările mono
polurilor străine de a eluda legea, pe 
care a caracterizat-o drept o verigă 
importantă in lupLa poporului Ve
nezuelei Împotriva monopolurilor 
străina.

întrevedere L. Brejnev- 
J. Kâdâr

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Agen
ția TASS a anunțat că la Moscova 
a avut loc o Întrevedere Intre Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgornii, mem
bru al Biroului Politic al C.C al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., șl Janos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. aflat la odihnă In U.R.S.S.

Cu acest prilej «-a făcut un schimb 
de informații asupra succeselor obți
nute de oamenii muncii din cele 
două țări In construcția comunistă 
și socialistă, asupra activității celor 
două partide, precum și a unor pro
bleme internaționale actuala de in
teres comun.

agențiile de presă transmit:
Un protocol phvi™ i» 

cooperarea științifică șl tehnică din
tre R.P. Chineză și R.D. Vietnam pe 
anul 1971 a fost semnat la Pekin, 
Informează agenția China Nouă. S-a 
elaborat, de asemenea, planul de co
laborare științifică intre Academia 
de Științe a R.P. Chineze și Comisia 
de Stat pentru Știință și Tehnică a 
R.D. Vietnam.

După demisia președin- 
tdlli 0 ce’°' doi vicepreședinți 
al organizației de tineret a Partidu
lui democrat-creștin din Chile, alte 
personalități au anunțat că părăsesc 
acest partid Printre acestea figurea-

că șase din cel 53 de reprezentanți 
democrat-creștini in Camera Depu
tation Intr-o scrisoare adresată 
președintelui P.D.C., aceștia arată că 
au hotărit să demisioneze deoarece 
„orientarea P.D.C. nu corespunde 
perspectivei construirii unei noi so
cietăți In Chile, care implică promo
varea unei politici de stingă și res
pingerea colaborării cu mișcări co 
lși propun să apere structurile capi
taliste".

Președintele Republicii
Arabe Unite, Anwar Sadat. care 
a participat la reuniunea la nivel 
Înalt de la Tripoli, a însărcinat pe 
reprezentantul său personal, Hassan

r.f.g. Puternică manifestație
-——— ?
Aîmpotriva bazelor N.A.T.O.

Au venit dis-de-dimineață. Fe
mei, copii, bărbați. Purtind pan
carte pe care erau înscrise lozinci 
de protest, peste 500 de locuitori 
din Klausheide (R F. a Germa
niei) au ocupat marele aerodrom 
N.A.T.O. Nordhorn, pentru a de
monstra astfel împotriva exerciții
lor militare care se fac aici zl 
de zi.

Trecind peste sentinelele da 
pază, mulțimea a ocupat poligonul 
de exerciții, asupra căruia avioane 
ale N.A.T.O. lansează bombe și ra
chete, trag cu arme de bord. în 
acel moment se apropiau de aero- 
.port două avioane „Starfighter". 
Lansind raqhete luminoase și aver
tismente prin radio, personalul de 
serviciu a reușit, doar in ultima 
clipă, să Împiedice lansarea unor 
bombe de manevră asupra mul
țimii.

Pentru a-1 Intimida tnsă pe de
monstranți, cele două avioane au 
trecut deasupra lor, in zbor razant, 
la numai 25 metri înălțime. Copiii 
au inceput să plingă, femeile să 
țipe, unii manifestanțl s-au culcat 
la pămint. Avioanele au trecut de 
opt ori deasupra lor. Apoi, ma
nevra a fost repetată de avioane 
de bombardament, după care și-au 
făcut apariția și reactoarele de tip 
„Phantom".

în pofida acestor Încercări de in
timidare, demonstranții au 
ocupat aerodromul timp de < ore.

Manifestația constituie, de fapt, 
unul din episoadele luptei De care 
populația din Klausheide o duce de 
mai mulți ani. Aerodromul este 
folosit drept teren de exercițiu Încă 
din 1945, cind a fost preluat de en
glezi, iar in 1964 a intrat in ad
ministrația N.A.T.O. Zilnic, de di-

tinut

mlneață pină seara tirziu, In me
die, 120 de avioane lansează bombe 
și rachete asupra țintelor de pe 
poligon. Datorită unor greșeli, nu 
o dată au fost incendiate locuințe 
din apropiere ; pină acum, In îm
prejurimi s-au prăbușit trei a- 
vloane — aceasta pentru a nu mai 
vorbi de stricăciunile pricinuite in 
momentul trecerii „barierei sonice" 
de către reactoare.

Pentru Klausheide, care se află 
la numai trei kilometri, aerodromul 
constituie o permanentă și reală 
primejdie. De aceea, demonstran
ții nu s-au retras, cerlnd ca mi
nistrul de interne al landului Sa- 
xonia inferioară să vină la fața 
locului.

în timpul discuției care a urmat, 
ministrul a declarat că guvernul 
landului nu are nici o putere asu
pra aerodromului, dar că autorită
țile locale vor sprijini cererea pri
vind desființarea lui. Sesizat. Mi
nisterul federal al Apărării a re
cunoscut că plingerile sint îndrep
tățite, dar că... deocamdată nu se 
poate face nimic.

Ca urmare, primarul din Klaus
heide a făcut cunoscută hotărirea 
populației de a ocupa, periodic, ae
rodromul pe timp mal îndelungat, 
pentru a împiedica astfel efectua
rea exercițiilor, pină cind Coman
damentul N.A.T.O. se va vedea si
lit să renunțe la el.

Potrivit ultimelor 
presei vest-germane, 
au repurtat un 
planuri privind 
dromului fiind 
nedefinit

relatări ale 
demonstranții 
succes, uneleprim 

modernizarea aero- 
amînate pe termen

G. D.

Sabri AI-Kholy, să transmită un me
saj regelui Feisal al Arablei Saudlte, 
relatează agenția Reuter. Ziarul „Al 
Ahram" de duminică informează, tot
odată, că șeful statului egiptean va 
avea o serie de contacte cu condu
cătorii țărilor arabe care nu au par
ticipat la conferința de la Tripoli.

La sediul Bibliotecii Române 
din Roma a avut loc o adunare 
consacrată aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui poet 
și patriot român Vasile Alec- 
sandri. Cu acest prilej, prof. 
Alex. Bălăci, directorul Bi
bliotecii Române, a vorbit des
pre opera și personalitatea lui 
Alecsandri, precum și despre 
legăturile strinse ale bardului 
de la Mircești cu Italia timpu
lui său.

Sindicatul muncitorilor 
siderurgișli din Statele 
Unit6 Q resPins» ca absolut nesa
tisfăcătoare, ofertele făcute de patro
nat In vederea încheierii noilor con
tracte colective de muncă. Agențiile 
de presă apreciază că actualul sta
diu al negocierilor nu mai poate per
mite realizarea unui compromis pină 
la termenul fixat pentru declanșarea 
grevei în acest important sector al 
economiei americane : duminică ora 
24 (luni ora 6,00 ora Bucureștiulul).

Primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, a convocat membrii 
guvernului său pentru a discuta mă
surile speciale care trebuie să fie 
luate tn vederea evitării catastrofe
lor aeriene de genul celei survenite 
In urma ciocnirii unui avion de pa
sageri „Boeing-727" cu un reactor 
militar. S-a hotărit numirea unei co
misii de anchetă. Pilotul militar a 
fost arestat. Ministrul apărării, 
Keiklchi Masuhara, și-a prezentat 
demisia, asumîndu-șl responsabilita
tea pentru accidentul tragic petrecut.

Ministrul ad-interim al 
afacerilor externe al R.P. 
Chineze, C1 Pin-,el’ " mlnlslruI 
adjunct Li Hao-aen au avut o con
vorbire cu Ahmed Haider, subsecre
tar de stat pentru afacerile externe 
al Republicii Arabe Yemen, care 
face o vizită In China, anunță agen
ția China Nouă.

Un acord prlvln<'
a două conducte petroliere paralele 
intre Suez și Alexandria a fost sem
nat la Cairo intre R.A.U. și un con
sorțiu petrolier cuprinzind societăți 
din Marea Britanie, Franța, R.F. a 
Germaniei, Belgia, Italia, Spania și 
Olanda. Pe lingă țările din consorțiu, 
care au acordat Împrumuturi sau 
credite, s-au mai oferit să contribuie 
la realizarea proiectului Kuweitul, 
Arabia Saudită, Japonia, Grecia și 
unele firme americane.

PEKIN

Convorbire între Ciu En-laî

9
PEKIN 1 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția China Nouă, Ciu 
En-lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. nl 
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat, a avut convorbiri cu Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc

si Le Duc Tho
din Vietnam și consilier special ol 
delegației guvernului R.D.V. la con
ferința cvadrlpartltă de la Paris In 
problema vietnameză. A participat, 
de asemenea, Nguyen Minh Vy, ad
junct al șefului delegației R.D.V. la 
conferința de la Paris.

misiunea

escaladarea unor pante aparent ușoare.

Apolio l5" continuă

HOUSTON l (Agerpres). — Duminică, in jurul orei 19,00 (ora 
Bucureștiului) David Scott și James Irwin au revenit la modulul 
lunar, încheind astfel, după aproximativ 4 ore și 45 de minute, 
cea de-a doua excursie la bordul vehiculului „Rover-lu. După co- 
borirea din acesta, ei au inceput operațiunea de selectare a mos
trelor de rocă. , ,

In cursul explorării unuia din craterele aflate la poalele Mun
ților Apenini, Scott a transmis că a descoperit, după părerea sa, 
ceea ce constituie obiectivul principal al misiunii : mostre cu 
aspect sticlos, vechi, după toate aparențele, de peste 4 miliarde

In timpul explorării craterelor, Centrul de control a sfătuit 
pe cei doi astronauți să nu se îndepărteze prea mult de „Rover", 
Intrucit, pină acum, ei au intimpinat in citeva rinduri dificul
tăți neașteptate în escaladarea unor pante aparent ușoare.

Cea de-a doua ie
șire pe Lună a as- 
tronauților a fost a- 
minată duminică cu 
aproape 90 de minute, 
pentru a putea fi re
mediate citeva defec
țiuni intervenite în 
ultimul moment. Da
vid Scott a coborit 
din modul abia la ora 
14,03 (ora Bucu- 
reștiului), față de 12.41 
cum fusese stabilit 
inițial. Cind se pre
găteau să treacă la 
depresurizarea modu
lului lunar, astronau
ții au fost informați 
de Centrul spațial de 
la Houston că senso- 
ril electronici care în
registrează pulsul lui 
David Scott s-au de
reglat. Lui Scott i s-a 
permis să coboare pe 
suprafața Lunii nu
mai cu condiția să a- 
precieze singur, in 
orice moment al ac
tivității extravehicu- 
lare, cind este cazul 
să se odihnească. Tot
odată, astronauții au 
fost informați că In 
sistemul de climati
zare a costumului 
spațial al lui Irwin 
există o bulă de
iar antena s-a dere
glat. Chiar cind David

aer,

Scott cobora treptele 
scării modulului 
nar, 
una 
apă 
său 
la .
mată, cerindu-i-se 
pună In funcțiune 
pompa de rezervă.

Și cu ocazia primei 
ieșiri, sîmbătă, astro
nauții au trecut prin 
mici peripeții, care au 
determinat scurtarea 
programului cu o ju
mătate de oră. Condu
cătorii programului 
misiunii au precizat că 
cei doi selenauți au 
consumat mai multă 
energie decit se preve
dea pentru dirijarea 
„automobilului" lor lu
nar electric, deoarece 
roțile din față ale a- 
cestuia, printr-o pană 
ale cărei cauze rămin 
încă neelucidate, nu 
pot asigura direcția, 
care a fost menținută 
doar cu ajutorul roți
lor din spate, fapt 
a provocat efortul 
zic suplimentar.

După cum s-a 
nunțat la Centrul spa
țial de la Houston, la 
înapoierea in modu
lul lunar, Scott și Ir
win au 
scurgere

.. ________ lu-
a fost informat că 
din pompele de 

ale costumului 
nu funcționează 
capacitatea nor- 

' ' ‘ să
fi

din rezervoarele 
apă ale modulului, 
provocată, se pare, de 
defectarea unui dop 
de filtru. Oficialitățile 
N.A.S.A. au declarat, 
totuși, că acest inci
dent, soldat cu pier
derea unei cantități 
de aproximativ 11 li
tri de apă, nu com
promite cu nimic con
tinuarea misiunii, de
oarece astronauții dis
pun de rezerve sufi
ciente.

încurajat de felici
tările transmise de la 
Houston pentru rapi
ditatea cu care a re
mediat defecțiunile ce 
au provocat aminarea 
coboririi pe Lună, Da
vid Scott a reușit să 
repună în funcțiune ți 
sistemul de ghidaj al 
roților din față ale 
„Rover"-ulul. Astro
nauții au informat
Centrul spațial de la k 
Houston că jeep-ul lu- ? 
nar este manevrat a- ț 
cum cu mai multă u- t 
șurință decit in cursul 1 
primei expediții sele- i 
nare de sîmbătă, cind i 
au fost nevoițl să re- ’ 
curgă numai la siste- t, 
mul de ghidaj, de re- i 
zervă, al roților din J 
spate. \

ce
fi-
s-

descoperlt o 
dintr-unul

descrierileImaginile televizate și . . _ 
făcute de selenauții David Scott și 
James Irwin au permis savanților 
de la Centrul spațial din Houston să 
facă un prim bilanț științific al unor 
particularități ale regiunii Hadley, 
de pe suprafața Lunii. Astfel, ei 
au fost frapați de preponderența 
formelor domoale de relief, asemă
nătoare dunelor, atit in Munții 
Apeninl, cit și în depresiunea Had
ley.

Un alt element care reține aten
ția specialiștilor îl constituie grosi
mea stratului superficial de praf, 
care variază Intre 15 și 30 centl-

cel mal gros strat întîl-metri. Este___ ___„____________
nit in cursul vreunei debarcări se
lenare, depășind pe cel din zona 
Mării Liniștii. Regiunea Hadley o- 
feră, astfel, impresia unui bazin de 
recepție sui generis, in care s-a a- 
dunat o cantitate mare de material 
friabil. Pe de altă parte, rezistența 
Intimpinată de Scott, care a încer
cat să foreze pină la adîncimea pla
nificată de 3 metri, fiind nevoit să 
se oprească la numai 1,5 metri, re
levă prezența unei roci foarte dure, 
care constituie, apreciază savan- 
ții, o prelungire a pantelor Apenl- 
nilor.

Formare» a zeci șl red de state In
dependente, ca urmare a prăbușirii 
sistemului colonial, constituie, fără 
Îndoială, unul din procesele istorice 
fundamentale ale ultimului sfert de 
veac, care lși pune puternic ampren
ta pe Întreaga evoluție a lumii con
temporane. Marele număr al tinere
lor state — peste 70, In timp ce 
Înainte de cel de-al doilea război 
mondial existau In total doar 63 de 
țări Independente — exprimă eloc
vent amploarea procesului de consti
tuire a noilor state, ponderea și ro
lul pe care ele sint chemate să-1 
joace In viața internațională. Apari
ția pe harta social-politica a lumii 
a tinerelor state independente, in 
condițiile afirmării tot mai puternice 
a sistemului mondial socialist șl ca 
rezultat al marilor bătălii ale popoa
relor pentru scuturarea jugului co
lonial, a determinat o schimbare ra
dicală a raportului de forțe pe plan 
internațional. Aceste state s-au Inte
grat, cu marele lor potențial revolu
ționar, In rlndurile uriașului front an- 
«imperialist, care exercită o influen
ță hotăritoare asupra destinelor ome
nirii.

Așa cum se știe, una din direcțiile 
esențiale, o constantă a politicii ex
terne b Partidului Comunist Român, 
a României socialiste a constituit-o 
și o constituie profunda simpatie șl 
solidaritate militantă cu mișcarea de 
eliberare națională, cu lupta noilor sta
te pentru consolidarea independenței 
politice și economice. Această solida
ritate lși are izvorul viu In tradițiile 
internaționaliste ale poporului nos
tru, care, din propria experiență, din 
zbuciumata sa Istorie, știe ce în
seamnă asuprirea străină, el însuși 
fiind nevoit să ducă o grea șl înde
lungată luptă, să dea mari Jertfe de 
singe pentru cucerirea Independen
ței șl înfăptuirea statului național u- 
nitar, pentru dezvoltarea liberă, de 
rine stătătoare, potrivit voinței șl in
tereselor sale.

Timp de decenii șl chiar de secole, 
popoarele acestor state au fost victi
me ale dominației străine. Trecute 
prin foc și sabie, mari Întinderi ale 
globului au fost împărțite intre co
lonialiști, iar popoarele lor aduse In 
starea de robie. Imensele bogății na
turale ale acestor țări au fost jefuite 
In mod sălbatic. lulnd drumul me
tropolelor, Ir. rreme ce popoarele 
lor, rupuse unei crunte exploa
tări, erau decimate de foamete 
fi boli, ținute In întuneric, singurul 
i^lrept" care le er» Îngăduit fiind a

cela de a spori continuu avuțiile ce
lor ce cu cinism denumeau aceasta 
„misiune civilizatoare".

După cucerirea independenței, noi
le state s-au găsit in fața unor pro
bleme grele generate de moștenirea 
Îndelungatei dominații coloniale. Con
comitent cu efortul pentru consolida
rea organizării statale, ele s-au văzut 
puse in fața realităților dramatice ale 
unei economii subdezvoltate, cu un 
profil mutilat, croit după necesită
țile și cerințele metropolelor, ceea ce 
a dus in foarte multe din aceste țări 
la monoculturi, la tehnică rudimenta
ră și o acută lipsă de cadre.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie eforturile susținute 
ale tinerelor state pentru depășirea 
acestor dificultăți, pentru lichidarea 
subdezvoltării, le acordă întregul 
său sprijin, pe multiple planuri, 
In lupta pentru întărirea indepen
denței politice șl economice, a su
veranității lor. Dind expresie acestor 
sentimente internaționaliste ale în
tregului nostru popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Noi am 
sprijinit șl sprijinim lupta popoare
lor care se ridică pentru eliberarea 
lor națională, împotriva colonialis
mului și ncocolonialismului. pentru 
Independență națională, pentru drep
tul de a-sl hotărî singure soarta. 
Vom acorda șl in viitor tot sprijinul 
nostru acestor popoare, vom dezvol
ta colaborarea șl unitatea In lupta 
împotriva Imperialismului cu toate 
popoarele, cu toate forțele care se 
înregimentează în această luptă, con
sidering că aceasta este una din în
datoririle noastre Internationale ca 
partid comunist, ca popor care con
struiește societatea socialistă".

Ca o expresie a acestui sprijin — pe 
plan politic — țara noastră a salutat 
cu bucurie apariția fiecărui nou stat 
independent pe arena internațională, 
acordîndu-l de la început recunoaș
tere politică și diplomatică. Totodată, 
România promovează dezvoltarea 
largă a relațiilor sale cu toate acesto 
state pe baza principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, ega
lității in drepturi neamestecului in 
treburile Interne, avantajului reci
proc — principii care sint singurel» 
de natură să permită valorificarea 
întregului potențial al acestor state 
șl. in același timp, să contribuie la 
întărirea încrederii șl colaborării In
tre popoare, a păcii șl securității In 
lume.

Corespunzător acestei linii funda
mentale » politicii sale externe, 

România socialistă se pronunță îm
potriva oricăror ingerințe străine, 
condamnă cu vehemență orice acte de 
forță și atentate ale imperialismului 
la adresa independenței șl integrității 
teritoriale a altor state. Țara noastră 
lși ridică răspicat glasul pentru ex
cluderea forței și amenințării cu for
ța In relațiile internaționale, pentru 
respectarea deplină, strictă a dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî sin-

SOLIDARITATE FIERBINTE CU LUPTA
NOILOR STATE INDEPENDENTE PENTRU 

DEZVOLTARE DE SINE STĂTĂTOARE
gur viitorul. Acest principiu are ® 
importanță primordială pentru tine
rele state independente care, aflate 
la inceput de drum și avind de în
fruntat nenumărate dificultăți, rezis
tă cu greu politicii de torță a impe
rialismului, tentativelor acestuia de a 
le readuce in sfera sa de influență.

Țara noastră militează cu hotărire 
pentru desființarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul acestor state, 
de pe teritoriile tuturor statelor 
lumii, pentru retragerea trupe
lor In granițele naționale. Ba
zele militare, garnizoanele răspîn- 
dite in întreaga lume au constituit tot
deauna adevărate capete de pod ale 
Imperialismului, factori de lezare » 
suveranității naționale a țărilor pe 
teritoriul cărora se găsesc, de presiu
ne și dictat, de ingerințe in treburile 
lor interne. în aceeași direcție se în
scriu șt încercările cercurilor Impe
rialiste de a atrage tinerele state In 
cursa înarmărilor. Viața arată că »- 

eeasta nu poate sluji decit scopurilor 
Imperialismului, care urmărește să 
Învrăjbească tinerele state Intre ele, 
să provoace focare de tensiune, creind 
teren de acțiune manevrelor sale In 
vederea restabilirii vechilor poziții. 
Departe de a contribui la securita
tea acestor state, o asemenea situ
ație duce la atragerea lor intr-o stare 
de dependență politică și, totodată, 
Împovărează economia națională,

In condițiile In care fiecare resursă 
este atit de prețioasă pentru lichi
darea decalajului economic.

Pentru întărirea suveranități! na
ționale și dezvoltarea de sine stătă
toare a tinerelor state, o considera
bilă Importanță are consolidarea ba
zelor economice ale independenței. 
Pornind tocmai de la acest conside
rent, țara noastră sprijină eforturile 
tinerelor state din Africa, Asia și 
de pe alte continente de a se dez
volta Independent, de a înainta pe 
calea progresului economic. Acest 
sprijin lși găsește materializare in 
evoluția continuu ascendentă ■ re
lațiilor economice cu aceste țări, 
In spiritul strictei respectări a de
plinei egalități și avantajului re
ciproc. Paralel cu amplificarea șl di
versificarea schimburilor noastre co
merciale cu aceste țări, care In 
cursul ultimului deceniu au crescut 
de aproape 5 ori, se dezvoltă larg 
cooperarea economică sub diverse 

forme. Specialiștii români pot fl In» 
tîlniți pe diferite meridiane ale lu
mii, din Algeria, Ghana, Egipt, pini 
In India și Ceylon, aduclndu-și con
tribuția la valorificarea resurselor 
naturale ale țărilor respective A- 
ceastă colaborare constituie, totodată, 
o contribuție la pregătirea cadrelor 
autohtone de specialiști pentru diver
se sectoare ale economiei. Sprijinul 
României In această direcție se m»- 

nifestă In mod pregnant și prin a- 
cordarea de burse pentru pregătire» 
de cadre medii și superioare din sta
tele de curînd eliberate.

Recenta hotărire a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
instituirea Fondului de solidaritate 
și sprijinire a mișcărilor de eliberară 
națională, a tinerelor state Indepen
dente, a țărilor In curs de dezvol
tare se înscrie ca o nouă șl vibrantă 
expresie a sprijinului internaționa
list al României socialiste față de 
cauza dreaptă șl aspirațiile acestor 
popoare.

Aceeași poziție principială și con
secventă a partidului și statului nos
tru de solidaritate cu țările care 
și-au dobindit de curind indepen
dența a călăuzit și Inițierea unui șir 
de rezoluții, aprobate de Organizați» 
Națiunilor Unite, in sprijinul efor
turilor pentru Întărirea suveranității 
asupra resurselor naturale, formarea 
de personal național pentru economie.

firomovarea Industrializării, accesul 
arg la cuceririle tehnico-științifice.
Țara noastră se pronunță cu hotă

rire Împotriva practicilor neocolonia- 
liste, a manevrelor cercurilor impe
rialiste de a frina dezvoltarea 
forțelor de producție, crearea în 
aceste țări a unei industrii naționale 
proprii — In tentativa de a le men
ține in orbita lor de interese, ca 
surse de materii prime și piețe de 
desfacere. Pentru atingerea acestui 
scop, neocolonialiștii încearcă să se 
erijeze in tutori, să dea „lecții" tine
relor state cum să-și organizeze eco
nomia, desigur în concordanță cu in
teresele marilor monopoluri. Schim
burile economice și comerciale in
echitabile, practicile discriminatorii 
de tot felul, penetrația mai mult sau 
mai puțin mascată — întregul arse
nal de mijloace de presiune și dictat 
este folosit de cercurile imperialiste 
cu scopul de a redobindi, pe această 
cale, poziții de dominație. Asemenea 
practici constituie un anacronism 
intolerabil, care lezează profund in
teresele popoarelor, reprezintă o 
sursă permanentă de Încordare și ele 
trebuie să fie definitiv abolite in 
relațiile dintre state. In acest sens, 
România subliniază cu toată hotări
rea necesitatea respectării dreptului 
inalienabil și imprescriptibil al fie
cărui popor, al fiecărei națiuni de 
a-și organiza așa cum dorește viața, 
dezvoltarea economică, de a se afir
ma de sine stătător, potrivit voinței 
și intereselor naționale.

Manifestîndu-și sentimentele de 
profundă simpatie și solidaritate față 
de tinerele state recent eliberate, 
țara noastră susține afirmarea lor in 
arena internațională ca o importantă 
forță progresistă a contemporaneită
ții. Prin înseși problemele cărora a- 
ceste_ state trebuie să le facă față, 
ele sînt vital interesate în asigurarea 
unui climat de destindere și securi
tate. pentru ca, la adăpost de orice 
presiuni și amenințări, să poată să 
se consacre muncii pașnice creatoare, 
pentru a depăși starea de înapoiere 
— moștenire nefastă a colonialismu
lui. în marea lor majoritate, ele sînt 
state mici și mijlocii, iar apa
riția lor a dus la creșterea rolului a- 
cestor state In viața internațională, 
la impunerea unui adevăr ce se do
vedește tot mai pregnant, și anume 
că statele mici șl mijlocii nu mai pot 
fl Ignorate, că trebuie ascultat cuvln- 
tul lor în soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane.

Torentul tumultuos al prefacerilor 
înnoitoare care au loc In tinerele 
state, hotărirea popoarelor respective 
de a-și apăra independența cucerită 
prin luptă, cu grele jertfe, afirmarea 
voinței lor de a se împotrivi politl- 
cii hegemonice a imperialismului de 
a găsi căi adecvate de dezvoi a 
care să permită valorificarea In fo
losul propriu a bogățiilor naturale, 
descătușarea tuturor energiilor evi
dențiază pregnant rolul catalizator al 
națiunii In lupta revoluționară con
temporană.

Experiența istorică Învederează ce 
însemnătate hotăritoare pentru salv
gardarea cuceririlor dobindite, pen
tru apărarea Împotriva manevrelor - 
imperialismului, a politicii sale de 
dominație și dictat are unirea tu
turor forțelor naționale progresiste, 
In rîndul cărora un loc de seamă 11 
ocupă comuniștii, ca forța cea mai 
dinamică, fermentul mișcării revo
luționare. Colaborarea acestor for
țe, unitatea comuniștilor fl a 
tuturor militanților patrioți con
stituie principala premisă șl ga
ranție a succesului luptei pentru 
consolidarea independenței, pentru 
împlinirea aspirațiilor vitale ale po
poarelor. Dimpotrivă, orice acțiune de 
scindare a acestor forțe, de sparge
re a unității lor nu poate aduce de- , 
cit grave prejudicii acestei lupte. 
Tocmai de aceea. Partidul Comunist 
Român subliniază necesitatea unității 
tuturor forțelor patriotice, democrati
ce — inclusiv a comuniștilor — avînd 
ferma convingere că aceasta cores
punde Intru totul Intereselor funda
mentale ale acestor popoare, de dez
voltare a țărilor lor pe drumul in
dependenței, progresului și bună
stării.

Comuniștii români, poporul nostru 
vor fi totdeauna alături de tinerele 
state independente, le vor acorda ca 
și pină acum tot sprijinul In lupta 
lor pentru evoluția independentă, da 
sine stătătoare, în eforturile lor pen
tru consolidarea suveranității națio
nale, adueîndu-și în acest fel con
tribuția la măreața luotă a popoare
lor împotriva imperialismului și neo- 
colonialismului. Partidul Comunist 
Român, întregul nostru popor vor 
milita neabătut șl în viitor pentru 
întărirea frontului forțelor antilm- 
perialiste, pentru împlinirea aspira
țiilor sacre de libertate, pace și pro
gres ale tuturor popoarelor lumii.

Dumitru ȚINU
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Atleții români la Jocurile 

balcanice de juniori

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN ATENA

F» stadionul „KaraiskakU", aflat 
U Joncțiunea dintre Atena și Pireu, 
pe țărmul mării, au fost din nou 
arborate drapelele a cinci țări balca
nice. Circa două gute de atlețl din 
Grecia, Iugoslavia. România. Turcia 
și Bulgaria »-au Întrunit aici la cea 
de-a doua ediție a Jocurilor balca
nice de Juniori.

Competiția vine să ateste ci. In 
urma bunelor rezultate repurtate a- 
nul trecut pe același stadion de în- 
trecerile-probă, Jocurile balcanice 
de juniori sint de acum un fapt îm
plinit. Instituirea lor este un succes 
al mișcării sportive din zona noas
tră geografică. Aflate la începutul 
lor. jocurile promit să se dezvolte 
și să dea roade — ca și competițiile 
atletice de seniori, instituite ca miș
care balcanică în 1929 - atit pe pla
nul stimulării efortului sportiv pro- 
priu-zls. cit și pe acela al dezvoltării 
raporturilor atletice în peninsulă. 
„Aceste jocuri — scrie ziarul „Vra- 
dlnl" — oferă de acum întreceri pline 
de -uteres ale tinerei generații a at
let* • nulul balcanic și dau o imagina 
a -îitorilor mari atleți din Balcani".

Specialiștii apreciază că cea de a 
doua competiție, desfășurată slmbătă 
și duminică, pină seara tirziu, este 
mult mai valoroasă decit prima. în 
acest sens antrenorul federal Nicolae 
Mărășescu ne spunea : „întrecerile 
balcanice pentru juniori lși dovedesc 
utilitatea de necontestat. Actuala 
competiție a prilejuit întreceri deo
sebit de disputate, soldate cu rezul
tate și recorduri foarte bune". 
„Atleții din țările participante — 
remarca un expert — se do
vedesc deosebit de talentați șl 
românii s-au impus de la început ca 
„prima vioară". Intr-adevăr, atleții 
noștri s-au comportat excelent, reali- 
zind cele mai multe victorii, precum 
și un număr important de medalii 
(numeroase locuri doi și trei), fiind

NOTE
CINCI SPECTATORI 

PE ZI!
CRAIOVA (prin telefon, de la 

George Dinu). — Baza hipică 
din Craiova a găzduit Întrecerile 
celei de a doua etape a campio
natelor republicane de dresaj și 
obstacole.

Disputele celor 50 de repre
zentanți a zece cluburi și aso
ciații sportive — cărora li s-au 
adăugat (in afara clasamentului) 
și sportivi din Cehoslovacia — 
au constituit o utilă verificare 
a stadiului de pregătire a călă
reților și cailor la dresaj și ob
stacole, care luna viitoare iși vor 
disputa faza finală la București. 
Trebuie să precizăm de la în
ceput, că, deși evoluțiile concu- 
renților au fost mult mai bune 
decit in prima etapă — dat fiind 
și terenul de concurs foarte bun 
— se observă incă un decalaj 
Intre pregătirea călărețului și a 
calului. Astfel, la dresaj, călă
reți cu perspectivă pentru lotul 
național ca A. FroLich (C.S.LL 
Sibiu), V. Postelnicu (C.C.B.) au 
concurat pe cai aproape inapți 
pentru această probă. La obsta
cole, din contră, unii dintre că
lăreți s-au dovedit neinspirați 
la executarea citorva sărituri.

In legătură cu acest concurs 
este de consemnat un... record : 
15 bilete vindute in trei zile de 
Întreceri. Este vorba, firește, de 
o foarte slabă preocupare a or
ganizatorilor pentru a popu
lariza cit de cit competiția.

LA START... IN 
HAINE DE STRADĂ

TÎRGU-JIU (corespondentul 
„Scinteii", Mihai Dumitrescu). 
Stadionul tineretului din capi
tala Gorjului a găzduit acum 
dteva zile etapa județeană a 
celei de-a treia ediții a ,.Cupei 
tineretului de la sate”, 245 de 
sportivi — calificați din peste 
20 000 din asociațiile sportive 
sătești din Gorj - s-au între
cut ia 6 probe atletice, la ci
clism, trintă, oină și aruncarea 
minge! de oină.

Din păcate, întrecerile nu au 
înregistrat rezultate tehnice 
deosebite, urmare firească a 
pregătirii superficiale a spor
tivilor in etapele anterioare. Cei 
prezenți însă au rămas extrem 
de surprinși de neglijența vesti
mentară a concurenților. Sub 
privirile profesorilor de educa
ție fizică și ale arbitrilor, la 
startul unor probe (ciclism, a- 
runcarea mingei de oină, atle
tism). unii tineri s-au prezen
tat echipați... in haine de stra
dă, așa cum veniseră de acasă. 
Nici un oficial nu s-a gindit să 
le amintească acestor tineri că 
ținuta sportivă în întrecere este 
nu numai o obligație regula
mentară, ci și o chestiune de 
educație cetățenească, de res
pect pentru colegii de start, 
pentru spectatori. Indiferență 
deloc scuzabilă au manifestat 
înșiși organizatorii ; pe un în
treg stadion, și nici la intrare
— nici un afiș care să anunțe 
evenimentul sportiv, să invite 
publicul in tribună. In asemenea 
condiții, nici n-a mai fost de 
mirare că numărul spectatorilor
- veniți cu totul intimplător — 
dacă a fost 25-30. Și aceasta 
lntr-o perioadă cind elevii sint 
in vacanță, cind. duminică fiind, 
iubitorii sportului din Tg. Jiu 
Kr fi avut timp liber pentru a 
merge la stadion.

aplaudați de cele clteva mii de spec
tatori. In mod special s-au evidențiat 
Eleonora Monoranu, clștigătoare la 
400 m cu 55.4 (urmată de Liliana Leau 
cu 56,0) și la 100 m cu 12,0 (cronome
traj electric, In timp ce la cronome
traj manual • realizat 11,8, ceea ce 
ar reprezenta un nou record româ
nesc). Marta Szatmari a ieșit câști
gătoare detașată la 100 m garduri, cu 
14.1, urmată de Mariana Nedelcu cu 
14.4, iar Dorina Cătineanu s-a situat 
pe primul loc la lungime (5,97 m).
fiind urmată de Lucia Jinga (5,92 
m), în timp ce Florea Sandru șl An
drei Dinescu s-au plasat pe primele 
două locuri la 1 500 m.

La săritura în lungime bărbați, 
Costel Ionescu a realizat 7,54 m (la
5 cm de recordul național), iar Oană 
Gabriel 7.40 m. în sfirșit, se cuvine 
a fi menționat noul record național 
la juniori realizat de Gabriel Călin 
la aruncarea ciocanului : 56,56 m, in 
final clasat pe locul doi.

In afara atleților români, experțiî 
menționează buna comportare a atle
ților bulgari, învingători la cîteva 
probe.

în ziua • doua rezultatele de înalt 
nivel au continuat să fie prezente și, 
spre bucuria noastră, ele nu ne-au 
ocolit. în proba de aruncare a suliței 
Eva Zorgo a aruncat 52,36 m, o per
formanță excelentă (record personal), 
cu care a ocupat locul intii. La 200 
metri, deși dezavantajată de vlntul 
din față, Eleonora Monoranu s-a im
pus in fața unei alergătoare iugo
slave, creditată cu un rezultat ante
rior net superior, realizind o sur
priză prin victoria obținută in 24,6 
secunde.

Pină la ora la care transmitem am 
mai avut satisfacția unei duble vic
torii la 110 metri garduri, realizată de 
reprezentanții noștri Radu Gavrilaș și 
Ion Vasilescu, in 15 secunde. în pro
ba de decatlon cei doi de mai sus 
conduc detașat, Gavrilaș avind un 
punctaj înaintea ultimei probe de
6 670 puncte, fiind urmat la mică dis
tanță de Vasilescu.

AI. CÎMPEANU

Sosire strînsă în seria a Vlll-a la 60 m plat — fele. Cîștigă Iepure Lucia 
(or. 51) cu un pas înaintea finlandezei Sinikka Piitulailen (prima din stingă) 

Foto : M. Andreescu

POLO PE APĂ
La Ștrandul tineretului din Capita

lă a luat sfirșit duminică după-amiază 
competiția internațională de polo pe 
apă pentru Juniori, dotată cu „Cupa 
prieteniei". In ultimele jocuri ale 
turneului final au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice : Ro
mânia — Cuba 6—3 și U.R.S.S. — Un
garia 8—7.

Trofeul a fost cucerit de echipa 
U.R.S.S., care a realizat 6 puncte, 
urmată de România — 4 puncte, Un
garia — 2 puncte șl Cuba — zero 
puncte.

Prin locul ocupat (Înaintea Unga
riei) și in general prin comportarea 
avută in acest important turneu, e- 
chipa noastră de juniori a dovedit 
frumoase posibilități, resurse serioa
se pe care am dori să le valorifice 
cit mal repede și cit mal exact.

DIN LUMEA LARGĂ
• BUCUREȘTI. — Pe străzile Ca

pitalei noastre s-a disputat ieri tra
diționala competiție de marș dotată 
cu cupa ziarului „Munca". Ștafeta de 
3/10 km a revenit echipei P.T.T. 
Eucurești, cu timpul de 2h21’18’’4/10, 
urmată de Dinamo București și 
Steaua. Pe locul 4 s-au clasat măr
șăluitorii echipei Slavia Praga. La 
intreceri au mai participat atleți din 
Elveția și Turcia.

• SAINT TROPEZ. Echipa de 
fotbal Universitatea Craiova a 
jucat la Saint Tropez (Franța) 
un meci amical in compania 
unei selecționate universitare fran
ceze. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0. în prima 
partidă, fotbaliștii români învinseseră 
cu 3—2 echipa A.S. Cannes.

• CAGLIARI — Boxerul Italian 
Antonio Puddu este noul campion 
european Ia cat. ușoară. în cadrul 
galei disputate la Cagliari el l-a în
vins, prin oprire pentru inferiori
tate, în repriza a 4-a, pe spaniolul 
Miguel Valasquez.

• BUENOS AIRES. Pe stadionul 
..River Plata", In prezența a peste 
75 000 de spectatori, in cadrul „Cupei 
Roca- echipa de fotbal a Braziliei a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—1) cu 
selecționata Argentinei. Meciul a 
necerirat prelungiri. Scorul a fost 
deschis de Fisher (A.) ia minutul

„CUPA DAVIS“,
SEMIFINALELE INTERZONALE

La aniversarea 
Partidului Comunist

DELHI: Romania-India... tot 1-1. Partidele de Ieri 
aminate din cauza ploilor torențiale

PORTO ALLEGRE : Brazilia conduce cu 3-0 In fața 
Cehoslovaciei

Bulgar
La Delhi, ploile, care 

slmbătă au determinat 
aminarea orei de în
cepere a partidei de 
dublu dintre Năstase, 
Țiriac și Lall. Muker
jea (care avea să sa 
întrerupă apoi, din 
cauza Întunericului, la 
scorul de S—6, 8—6, 
6—5 pentru cuplul In
dian). au revenit cu 
deosebită putere și 
ieri, înainte de ora 
programată pentru re
luarea partidei. Tere
nul de Joc — acoperit 
cu gazon —, ca de alt
fel și persistența ploii 
torențiale la un mo
ment dat, nu au făcut 
posibilă " . 
nici uneia dintre par
tidele prevăzute pen
tru această a treia zi 
• meciului India—Ro-

mânia, aemlflnali in
terzonală * „Cupei 
Davis".

Se anunță cl pentru 
astăzi, vremea va fi 
favorabilă... tenisului, 
meciul urmtnd a se 
relua și încheia. Sco
rul in acest moment 
este 1—1, ca urmaie a 
victoriei lui Năstase 
(in trei seturi, asupra 
lui Mukerjea) și a lui 
Lall (tot in trei seturi, 
asupra lui Țiriac). 
Astăzi, după partida 
de dublu, slnt anunța
te ultimele două par
tide de simplu : Năs
tase cu Lall și Țiriac 
cu Mukerjea.

★
La Porto Alegre, în 

cea de-a doua se
mifinală Interzonală a 
„Cupei Davis", după

disputarea

Tetratlonul atletic internațional 
© REZULTATE VALOROASE Șl ÎN ZIUA A DOUA • NOI ME

DALII PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI

în aceeași atmosferă sărbătorească, 
de entuziasm pionieresc, Ieri pe Sta
dionul tineretului din Capitală s-au 
desfășurat ultimele două probe aJe 
tetratlonului atletic internațional, 
competiție la care au participat micii 
sportivi din 10 țări : Bulgaria. Ceho
slovacia, Finlanda, Franța, R D. Ger
mană. R.P. Mongolă, Polonia, Unga
ria. Uniunea Sovietică și România.

Rezultatele tehnice, in special la 
înălțime băieți, au evidențiat frumoa
se calități sportive la numeroși con- 
curenți. Sărind 1,79 m, cehoslovacul 
Ludek Pisko s-a -lasat pe locul intii, 
întrunind un punctaj apreciabil. El 
l-a depășit cu 7 cm pe al doilea cla
sat (Buiamtogtou Basarvam) și cu 9

CICLISM
BRAȘOV (prin telefon de la Mir

cea Bărbulescu). — Simbătă și dumi
nică s-a disputat pe șoselele din ju
rul Brașovului etapa a IV-a a com
petiției cicliste „Cupa orașelor” pen
tru juniori și seniori. Un fapt inedit 
l-a constituit trecerea caravanei ci
cliștilor prin zona sărbătorii tradi
ționale locale „Nedeea munților". In 
această etapă, ca și in celelalte de 
pină acum, cei ce au dominat au fost 
cicliștii brăilenl (antrenor M. Si- 
mion).

După patru etape clasamentele ge
nerale ale competiției arată astfel : 
juniori (individual) ; 1. — C. Hir-
jescu (Brăila) ; 2. — Z. Elekes (Bra
șov) ; 3. — A. Ciobanu (Ploiești). 
Echipe : 1. — Brăila ; 2. — Tg. Mu
reș ; 3. — Brașov. Seniori : 1. — N. 
Andronache (Ploiești) ; 2. — V. Mu- 
rineanu (București) ; 3. — E. Im- 
buzan (Cluj). Echipe : 1. — Brăila ;
2. — Ploiești ; 3. — Cluj.

37, iar Tostao (B) a egalat în minu
tul 82. In prelungiri gazdele au mar
cat in minutul 92 prin Fisher. Brazi
lienii au obținut egalarea cu 6 mi
nute mai tirziu datorită lui Paolo 
Cesar. Echipa Braziliei a intrat in 
posesia trofeului.

• BRATISLAVA. — Cu prilejul 
unei reuniuni internaționale de atle
tism care a avut Ioc la Bratislava, 
cehoslovacul Ludvik Danek, fost cam
pion olimpic, a aruncat discul Ia 
63,38 m (cea mai bună performanță 
europeană a anului).

• LISABONA Peste 30 000 de 
spectatori au urmărit la Lisabona 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipa locală Benfica și cunoscuta 
formație Arsenal, campioana Angli
ei. Gazdele au repurtat victoria cu 
scorul de 2—0. Au marcat Baptista 
și Eusebio.

• VICHY. în finala competiției de 
tenis pentru tineret „Cupa Galea” 
de la Vichy se vor intilni echipele 
Franței și Suediei. în semifinale, 
Suedia a învins cu 3—2 echipa Spa
niei, iar Franța a ciștigat cu același 
scor in fața Ungariei.

• BELGRAD. în 4 orașe din Iugo
slavia se desfășoară in prezent preli
minariile campionatului european de 
baschet pentru junioare. Iată princi
palele rezultate din prima zi : Polo
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prima zi echipa de te
nis a BrazlLiei condu
ce cu 2—0 In meciul 
cu Cehoslovacia. Ma
rea surpriză a f 
registrată de 
nul“ brazilian Edson 
Mandarino, care a 
reușit să-l Învingă cu 
8—6, 8—4, 4—6, 8—4
pe Jan Kodes, apreciat 
ca unul dintre cei mal 
buni 
peni, 
lea
Koch 
6-4.
Frantisek Pala.

Ieri 
partida 
Koch, 
Kodes, Koukal. Brazi
lienii au învins cu 8—8, 
6—2, 6—4, asigurîn-
du-șl astfel calificarea 
în finala interzone.

Jucători euro- 
In cel de-al doi- 
mecl, Thomas 
l-a întrecut cu
6—4, 6—2 pe

»-a disputat 
de dublu : 

Mandarino —

cm pe al treilea (Naranbertar Ciulin), 
ambii din echipa R.P. Mongole. La 
înălțime fete, cea mai bună perfor
manță a realizat-o Gabriella Cuban 
(Ungaria) : 1,63 m. La aruncarea min
gei s-au evidențiat Drjeova Draho- 
mira (Cehoslovacia) cu 64,14 m și 
Gaal Iozsef (R.P. Ungară) cu 93,30 m.

în urma rezultatelor din cele patru 
probe ale tradiționalei competiții at
letice (după cum se știe. Eucureștiul 
a găzduit acum ediția a XV-a), micii 
noștri atleți au reușit să se situaz? 
pe locul intii In trei din cele cinci 
clasamente finale : la individual fete 
(prin Doina Spinu, cu 340 puncte), 
echipe fete și general pe echipe 
(2 889 p). Pe locurile doi și trei în 
acest din urmă clasament, alcătuit 
prin adițiunea punctelor echipelor fe
minine și masculine, s-au situat R.P. 
Mongolă (2 840 p), respectiv Ceho
slovacia (2 791 p). La individual mas
culin, s-a remarcat Buiamtogtou Ba
sarvam (R.P. Mongolă) cu 337 punc
te. Primul loc în clasamentul final pe 
echipe masculine a revenit R.P. 
Mongole (cu 1 558 p).

Este de apreciat comportarea pio
nierelor și pionierilor care ne-au 
reprezentat țara, felicitări cuvenin- 
du-se desigur și celor ce s-au ocupat 
de pregătirea lor pentru această în
trecere. în afara Doinei Spinu (pe 
locul Intii la 60 m și la săritura in 
lungime, pe locul al treilea Ia sări
tura în înălțime), și a lui Gerhard 
Hubner (clasat pe primul loc Ia sări
tura in lungime, cu un rezultat foar
te bun pentru virsta lui), s-au mai 
clasat pe locuri fruntașe : Vanda 
Blotor (la 60 m și înălțime). Lucia 
Iepure (la 60 m și lungime), Pais 
Ana (la înălțime), Nae Adrian șl Io
nescu Bogdan (la 60 m).

După-amiază, la Palatul pionierilor 
din Capitală, cu ocazia unui spectacol 
festiv, fruntașelor și fruntașilor în
trecerii li s-au decernat premii și 
diplome.

I. D.

TENIS
CLUJ (prin telefon, de la Paul 

Radvani). — După o săptămină de 
dispute interesante, la care au luat 
parte peste 150 de sportivi, au fost 
desemnați campionii de juniori la 
tenis în probele individuale. La ca
tegoria 15—16 ani, încă din semifi
nale întrecerea s-a transformat in
tr-un concurs al clubului Dinamo.

Este îmbucurător faptul că, pe „har
ta" tenisului din țara noastră, au a- 
părut noi centre, ca : Birlad, Con
stanța, Bocșa, Reșița, sau comuna 
Țela (județul Arad).

Iată rezultatele finalelor de sim
plu : categoria 15—16 ani : băieți — 
Costel Curcă (Progresul) — Florin 
Manea (Dinamo) 6—3 ; 6—0 ; fete — 
Virginia Ruzici (Dinamo) — Mihai 
Florența (Dinamo) 6—3 ; 9—7 ; cate
goria 17—18 ani — băieți : Traian 
Marcu (Steagul roșu — Brașov) — 
Gheorghe Mulfal (Sc. sportivă Tg. 
Mureș) 6—1 ; 6—2 ; 6—4 ; fete : Ma
riana Simlonescu (Dinamo) — Elena 
Takacs (Progresul) 6—1 ; 3—6 ; 6—3.

nia—Scoția 96—53 : Italia—Israel 
62—46 ; U R.S.S.—Belgia 73—32 ; Un
garia—Elveția 88—25 ; Cehoslova
cia—Bulgaria 82—42 ; Iugoslavia— 
Olanda 84—40.

• GOTEBORG. Turneul interna
țional masculin de șah de la Gote- 
borg a fost ciștigat de Ulf Andersson 
(Suedia) și Vlastimil Hort (Cehoslo
vacia), care au realizat cite 8.5 puncte. 
Pe locul trei s-a clasat campionul 
lumii, Boris Spasski (U.R.S.S.), cu 
8 puncte, urmat de maghiarul Szabo 
(6.5 p.)
• MtîNCHEN. Cu prilejul unui 

concurs de atletism desfășurat la 
Luebeck (R.F.G.), echipa feminină 
a R. F. a Germaniei, care se pre
gătește pentru campionatele euro
pene de la Helsinki, a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială in proba de ștafetă 4x100 
m : 43”7/10. Simbătă o altă echipă fe
minină a R.F. a Germaniei stabilise 
un nou record al lumii in proba de 
4X800 m cu rezultatul de 8T6”8/10 
(vechiul record era de 8’25” și apar
ținea echipei Angliei).

• VARȘOVIA. Circa 20 000 de 
spectatori au urmărit la Varșovia 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipele Legia Varșovia și Spartak 
Levski-Sofia. Jocul s-a terminat cu 
un rezultat egal; 1—1 (1—1).

Poporul bulgar sărbătorește as
tăzi un eveniment de cea mai mare 
Însemnătate In Istoria sa — împli
nirea a 80 de ani de la Congresul 
de la Buzludja care, preluind tra
dițiile militante ale lnflăcăraților 
luptători democrat-revoluționari 
Vasil Levski, Karavelov, Hristo Bo
tev, a pus bazele partidului revolu
ționar marxist al proletariatului 
bulgar.

Data de 2 august 1891 n marcat 
fondarea de către Dimităr Blagoev 
a Partidului Social-Democrat Bul
gar, care a avut o mare insemnă- 
tate în organizarea luptei clasei 
muncitoare, a întregului popor bul
gar pentru apărarea intereselor 
sale vitale. în 1903, din nucleul 
marxist revoluționar al P.S.D.B. a 
luat naștere Partidul Muncitoresc 
Social-Democrat din Bulgaria, care, 
in 1919, în condițiile maturi
zării politice a clasei muncitoa
re bulgare, ale avintulul revo
luționar generat de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
s-a transformat în Partidul Comu
nist Bulgar, în frunte cu Gheorghi 
Dimitrov — fapt ce a marcat în
ceputul unei noi etape calitativ su
perioare in istoria mișcării munci
torești din țara vecină și prietenă.

Tn cei 80 de ani care s-au scurs, 
partidul fondat la Buzludja a stră
bătut un drum lung și anevoios, 
presărat, nu o dată, cu Jertfele ce
lor ce au apărat cu prețul vieții 
interesele vitale ale oamenilor 
muncii în focul bătăliilor de clasă. 
Trup din trupul poporului munci
tor al Bulgariei, exponent al celor 
mal înalte aspirații ale acestuia, 
P.C. Bulgar a parcurs un drum 
glorios, a organizat și a condus cu 
abnegație lupta maselor împotriva 
exploatării, reacțiunii și fascismului. 
Marea răscoală a poporului bulgar 
din 1923 împotriva dictaturii mili- 
tar-fasciste a înscris o pagină de 
eroism proletar in istoria acestei 
lupte ; deși infrintă, răscoala a 
marcat un moment de cotitură în 
viața și activitatea partidului, înar- 
mîndu-1 cu o prețioasă experiență, 
a avut un rol important in crește
rea conștiinței de clasă a proletari
atului și țărănimii bulgare.

Tn perioada anilor negri ai celui 
de-al doilea război mondial, In po
fida prigoanei sălbatice dezlănțuite 
de dictatura fascistă, P.C.B. a ini
țiat și condus Frontul Patriei, or

Festivitățile 
de la

SOFIA 1. — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Pe vîrfuj Buzludja 
din Munții Stara Pianina au conti
nuat duminică festivitățile populare 
prilejuite de împlinirea a 80 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Bulgar. Au fost prezenți Todor Jiv
kov, Stanko Todorov, Gheorghi 
Traikov și alți conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai unor or
ganizații obștești, șefi șl membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Sofia.

Festivitățile au început sîmbâtă cu 
depuneri de coroane la monumentele 
înălțate în memoria lui Dimităr Bla
goev, a tovarășilor săi și a partizani
lor căzuți in lupta împotriva fascis
mului. Manifestările de pe Buzludja, 
la care au luat parte trimiși ai tutu
ror județelor țării, printre ei aflîn- 
du-se și cei 1 000 de fruntași in între
cerea socialistă închinată aniversării, 
au luat sfirșit cu o mare serbare câm
penească. la care și-au dat concursul 
numeroase formații artistice bulgare.

Din toate colțurile Bul
gariei sosesc in aceste zile 
vești despre succesele oa
menilor muncii in întrece
rea socialistă care s-a de
clanșat — la inițiativa a 15 
întreprinderi din Sofia — 
în cinstea aniversării par
tidului. Obiectivul: depă
șirea indicatorilor planifi
cați în toate domeniile ac
tivității productive. Recent, 
comunicatul Ministerului 
Informațiilor cu privire la 
dezvoltarea economiei na
ționale a R. P. Bulgaria in 
primul semestru al anului 
1971 a anunțat bilanțul a- 
cestor eforturi : un ritm al 
producției industriale mai 
mare decit cel prevăzut, 
depășirea cu 10,7 la sută a 
valorii producției, compa
rativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

Prezent pretutindeni, a- 
vintul in muncă poate fi 
din plin constatat și in Ga
brovo — oraș situat la poa
lele muntelui Buzlud a. 
unde a avut loc congres,.il 
de constituire a primului 
partid marxist al clasei 
muncitoare bulgare. Jude
țul Gabrovo ocupă un loc 
din cele mai importante in 
peisajul economic al țării 
datorită puternicei sale in
dustrii constructoare de 
mașini. Mindria orașului și 
a județului o constituie 
moderna uzină de electro- 
palane, „Podem", care in a- 
ceastă întrecere a obținut o 
creștere a producției in 
proporție de 20,8 la sută 
față de perioada primului 
semestru al anului trecut. 
Toate cele 40 000 de elec- 
tropalane care se vor exe
cuta in acest an sînt de 
un tip complet nou, înlocu
ind vechiul tip cu care a 
demarat producția uzinei 
in 1961. De altfel, în comu
nicatul Ministerului Infor
mațiilor acest produs al u- 
zinelor din Gabrovo este 

ganizații» care a reunit toete gru
pările politice antifasciste vi patri
otice ale poporului bulgar, punind 
bazele armatei insurecționale. La 
9 septembrie 1944, In condițiile lo
viturilor nimicitoare date hitleris- 
mului de către Armata Sovietică, 
care a purtat greul războiului, și 
de către celelalte forțe ale marii 
coaliții antifasciste a popoarelor, 
forțele revoluționare și patriotice 
bulgare, mobilizate și călăuzite de 
partidul comuniștilor, au răsturnat 
dictatura pe calea Insurecției ar
mate, instaurlnd puterea populară. 
Prindea astfel viață visul de secole 
al celor mai buni fii al Bulgariei, 
care și-au vărsat sîngele pentru 
fericirea șl libertatea patriei și po
porului.

La jubileul de astăzi poporul 
bulgar face cu mlndrie bilanțul re
alizărilor sale. Ca urmare a victo
riei socialismului, profunde trans
formări înnoitoare s-au produs In 
toate domeniile activității econo
mice, social-politice și culturale. 
Industria socialistă deține astăzi 
rolul conducător în ansamblul eco
nomiei, agricultura s-a dezvoltat 
continuu, pe întreg teritoriul Bul
gariei au apărut noi orașe, între
prinderi, instituții de învățămînt șl 
cultură, crește bunăstarea întregu
lui popor.

Poporul român urmărește cu dra
goste frățească larga activitate cre
atoare ce se desfășoară in Bulga
ria, sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, se bucură din toată 
inima de Înfăptuirile poporului ve
cin. In decursul istoriei, popoarele 
noastre s-au aflat alături la greu 
și la bucurie, s-au ajutat In lupta 
comună pentru scuturarea Jugului 
străin, pentru înfăptuirea Idealuri
lor seculare de libertate și indepen
dență. în anii socialismului, rela
țiile româno-bulgare s-au adincit 
și au căpătat un conținut nou. mai 
bogat, fiind întemeiate pe comuni
tatea de orlnduire, pe ideologia 
marxist-leninistă, pe țelurile co
mune ale edificării noii societăți, 
ale luptei împotriva imperialismu
lui, pentru pace și progres social.

La adîncirea prieteniei româno- 
bulgare și intensificarea colaboră
rii multilaterale dintre țările noas
tre aduce o considerabilă contribu
ție dezvoltarea relațiilor de solida
ritate dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 

Kremikovfi — gigantul metalurgiei bulgar»

menționat ca avind o im
portantă deosebită pentru 
economia țării. In același 
timp, produsele uzinei 
„Podem" au o pondere im
portantă in comerțul exte
rior al Bulgariei. Este știut 
in această privință că la 
Congresul al X-lea al P. C. 
Bulgar s-a trasat construc
țiilor de mașini sarcina de

linie, uniunile economice 
de stat „Balkankar" — din 
care face parte și uzina din 
Gabrovo — „Agromașina", 
„Construcții de mașini 
grele", „Construcții navale", 
„Elemente electronice" etc. 
au raportat in ultima vre
me asimilarea de noi ma
șini. din cele prevăzute a 
fi realizate In premieră in

Ritmuri noi 
în industria 

bulgară
CORESPONDENTA DIN SOFIA

a crește ponderea mașinilor 
și utilajelor in exportul ță
rii, in perioada actualului 
cincinal, de la 30 la sută, 
cit era in 1970, la 45 la sută 
In 1975.

Noua organizare a econo
miei bulgare, care a creat 
ca unitate de bază „uniunea 
economică de stat", iar in 
cadrul acesteia, „centrul 
științific de cercetare și 
experimentare", permite și 
stimulează o mal strînsă 
colaborare intre cercetare 
și producție. Pe această

perioada cincinalului 1971- 
1975.

Astfel, uzinele construc
toare de mașini din orașul 
Dimovo, județul Vidin, au 
anunțat recent terminarea 
seriei „zero" a primei com
bine bulgare pentru cule
sul fructelor, construită în 
colaborare cu Institutul de 
cercetări științifice in do
meniul construcțiilor de 
mașini, tractoare șl mașini 
agricole din Sofia. Din 
Vama se anunță lansarea 
primului vas de 23 500 tone,

pe baza principiilor marxlsm-lenl- 
nismului și a internaționalismului 
proletar. Momente deosebit de fruc
tuoase pentru extinderea și apro
fundarea relațiilor reciproce au 
reprezentat vizitele reciproce ale 
delegațiilor de partid și de stat ale 
celor două țări, convorbirile rod
nice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Todor Jivkov. Noul 
tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre țările noas
tre, semnat anul trecut și care 
dezvoltă prevederile tratatului din 
1948, asigură un cadru propice 
pentru evoluția mereu ascendentă 
a schimburilor și cooperării pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științlfic șl cultural, in interesul 
ambelor popoare, al unității șl prie
teniei tuturor țărilor socialiste, al 
cauzei generale a socialismului ș! 
păcii.

Dezvoltarea dinamică a colabo
rării dintra România și Bulgaria 
lși găsește o expresie elocventă In 
creșterea continuă a schimburilor 
comerciale, al căror volum a fost 
în 1970 de aproape trei ori mal 
mare față de 1965, în extinderea și 
multiplicarea cooperării și specia
lizării în producție. Tot In acest 
cadru se înscrie și pt-oiectul pri
vind construirea complexului hi
droenergetic în zona I9îaz-Somovit, 
precum și programul pentru valo
rificarea complexă a Întregului po
tențial al Dunării în sectorul ro
mă no-bulgar.

Ca țări balcanice. România și 
Bulgaria, angajate intr-o vastă o- 
peră constructivă, acționează îm
preună pentru ca perimetrul geo
grafic tn care trăiesc să devină o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți. 
Ele sînt vital interesate in stator
nicirea In Europa, și pretutindeni 
in lume, a unei atmosfere de în
credere, destindere și securitate 
care să favorizeze conlucrarea paș
nică între toate popoarele.

împărtășind sentimentele de bu
curie ale oamenilor muncii din 
țara vecină și prietenă cu prilejul 
glorioasei aniversări a Partidului 
Comunist Bulgar, poporul nostru 
adresează un fierbinte salut harni
cului și talentatului popor frate 
bulgar, îi urează din inimii noi și 
mari victorii In construirea socia
lismului, în înflorirea continuă ■ 
patriei sale, spre binele cauzei pă
cii și progresului în întreaga lume.

fiind in pregătire alte nava 
de mare tonaj. Uzina sofi- 
otd pentru mașini electrice 
de înaltă tensiune „Vasil 
Kolarov", principalul fur
nizor al hidrocentralelor și 
întreprinderilor industriale 
bulgare, dar care este tot
odată și furnizor al multor 
întreprinderi din străină
tate (peste 50 la sută din 
producția ei este destinată 
exportului), a asimilat în 
ultimul timp in producție 
de serie noi tipuri de mo
toare electrice cu caracte- 
risticl îmbunătățite.

Economia bulgară iși pro
pune ca, pind la încheierea 
actualului cincinal, să aco
pere aproape întreaga va
loare a importului de ma
șini și utilaje cu valoarea 
exportului de mașini și u- 
tilaje proprii. Acest obiec
tiv a impus orientarea u- 
nor importante investiții 
spre extinderea capacități
lor de producție, tn urma 
unor studii laborioase, s-a 
stabilit ca in perioada 1971- 
1975 să fie date in exploa
tare citeva mari unități ale 
industriei constructoare de 
mașini : o uzină pentru mo
toare Diesel ți alta pentru 
aparatură de radiolocație 
— la Vama, uzina pentru 
electrocare din Lom, uzina 
pentru aparate de radio din 
Tirnovo, uzinele pentru 
mașini așchietoare din Has- 
kovo și Sllven ș.a.

Alături de constructorii 
de mașini, care depun mari 
eforturi pentru a trece cit 
mai multe produse de la 
faza „seriei zero” la cea de 
producție normală, se află 
și colectivele de pe șantie
rele de construcție, care, 
de asemenea, au raportat 
in aceste zile din preajma 
aniversării partidului im
portante succese in pro
ducție.

C. AMARITEI



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD IERI, LA TOKIO S-A DESCHIS MOSCOVA

CELE MAI MARI 
PIERDERI PRICINUITE

SAIGON 1 (Agerpres). — Coman- 
d.in-i '- ;l emcrican din Saigon a 
anunțat c5. In cursul rile! de slmbA- 
tA. in timpul luptelor care au avut 
loc la 4'> kilometri sud de Da Nang, 
Intre un>!:<ți d? infanterie americane 
$i detașamente ale patrioților din 
Vietnamul de sud, trupele S.U.A. au 
suferit cele mal mari pierderi din ul
timele luni. Luptele au durat apro- 
xîm.-itiv trei ore și. pentru a putea 
icș: din ambuscada organizată de 
p-dricți, unitățile americane au ape
lat l.i ajutorul artileriei, elicoptere
lor și al aviației tactice.

★
Comitetul revoluționar popular al 

districtului Cal Lay, din provincia 
sud-vietnameză My Tho. a eliberat 
recent cinci soldați al armatei sai- 
goneze care fuseseră fâcuți prizo
nieri. informează agenția da presă 
Eliberarea.

Apel adresat 
tineretului italian

ROMA 1. — Corespondentul Ager- 
pre<. N. Puicea, transmite : Organi
za--.de de tineret naționale ale Parti
dului Comunist Italian. Partidului 
Socialist. Partidului Democrat-Creș- 
tin și Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.) au 
adresat un apel comun tineretului 
italian in care condamnă încercările 
forțelor reacționare din cadrul și din 
afara guvernului de a deplasa spre 
dreapta orientarea politică. „Acestor 
încercări. se spune in apel, forțele 
care luptă pentru democrație șl pro
gres trebuie să ie opună o mai mare 
capacitate de organizare politică a 
lup:ei maselor pentru reforme". Or
ganizațiile de tineret ale P.C.I., P.S.I., 
P.D.C. și P.S.I.U.P. fac apel la ti
neretul italian pentru a se „alinia 
compact in marele front progresist 
șl de reforme".

Sesiunea preliminară a Conferinței 
internaționale împotriva

bombelor atomice și cu hidrogen
TOKIO 1 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite: La Tokio 
au început, duminică, lucrările se
siunii preliminare a celei de-a 17-a 
Conferințe Internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, 
organizată de Gensuikyo (Consiliul 
japonez împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen). La conferință parti
cipă delegați al mișcărilor pentru 
pace din numeroase țări ale lumii, 
printre care Australia, Canada, Cey
lon, R.P.D. Coreeană. Cuba. Italia, 
Japonia. Spania. S.U.A,, R. D. Viet
nam, precum și reprezentanți al 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei. Frontului Patriotic Laoțian. Or
ganizației pentru eliberarea Pales
tinei, Comitetului de luptă pentru 
pace din Vietnamul de sud. Organi
zației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice, Asociației Internațio
nale a juriștilor democrați. Uniunii 
Internaționale a Studenților, Orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
Asiei, Africii și Americii Latine, 
Consiliului Mondial al Păcii și ai 
altor organizații internaționale.

Din partea Comitetului de luptă 
pentru pace din Republica Socialistă 
România, la lucrările conferinței par
ticipă George Serafin, secretar 
al comitetului.

în prima zi a sesiunii preliminare 
au fost citite mesajele trimise de 
șefi de state și guverne. Mesajul a- 
dresat conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a fost primit cu vil 
și puternice aplauze. (Textul mesa
jului este publicat în pagina 1).

în raportul general al Gensuikyo, 
prezentat conferinței de directorul re
prezentativ al consiliului, Yushin Ho- 
soi, au fost reamintite distrugerile 
provocate de bombele atomice la Hi- 
roșima și Nagasaki. Tragedia aces
tor orașe nu este o simplă problemă 
a trecutului, a arătat vorbitorul. As
tăzi există aproximativ 320 000 de 
supraviețuitori ai exploziilor atomi
ce — cite unul la fiecare 300 de lo
cuitori al Japoniei — care suferă de 
diferita boli provocate de radiațiile 
atomice. Poporul japonez șl celelalte 
popoare ale lumii, a subliniat Yushin 
Hosoi, se pronunță cu hotărire îm
potriva tuturor armelor atomice șl 
cu hidrogen, chimice și bacteriolo
gica și cer să nu se mai repete tra-

gedl» orașelor Hiroșlma șl Nagasaki, 
niciodată șl nicăieri pe pămînt.

Sesiunea preliminară de la Tokio 
va dura pînă la 3 august ; lucrările 
conferinței vor continua apoi In ora
șul Hiroșima.

întrevedere L Brejnev — 
J. Kâdăr

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Agen
ția TASS a anunțat că la Moscova 
a avut loc o Întrevedere între Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., șl Janos 
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., aflat la odihnă in U.R.S.S.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de Informații asupra succeselor obți
nute de oamenii muncii din cele 
două țări In construcția comunistă 
și socialistă, asupra activității celor 
două partide, precum și a unor pro
blema Internaționale actuale de in
teres comun.

agențiile de presă transmit:
Un protocol 01 privir» i> 

cooperarea științifică și tehnică din
tre R.P. Chineză și R.D. Vietnam pa 
anul 1971 a fost semnat la Pekin, 
informează agenția China Nouă. S-a 
elaborat, de asemenea, planul de co
laborare științifică între Academia 
de Științe a R.P. Chineze șl Comisia 
de Stat pentru Știință și Tehnică a 
R.D. Vietnam.

După demisia președin- 
tcllli a cel°r doi vicepreședinți 
ai organizației de tineret a Partidu
lui democrat-creștin din Chile, alte 
personalități au anunțat că părăsesc 
acest partid. Printre acestea figurea-

ză șase din cel 55 de reprezentanți 
democrat-creștini in Camera Depu
tation Intr-o scrisoare adresată 
președintelui P.D.C., aceștia arată că 
au holărit să demisioneze deoarece 
„orientarea P.D.C. nu corespunde 
perspectivei construirii unei noi so
cietăți in Chile, care implică promo
varea unei politici de stingă și res
pingerea colaborării cu mișcări ca 
își propun să apere structurile capi
taliste".

Președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat, care 
a participat la reuniunea la nivel 
Înalt de la Tripoli, a însărcinat pe 
reprezentantul său personal, Hassan

r.f.g. Puternică manifestație------ - , 
împotriva bazelor N.A.T.O.

PEKIN

Convorbire între Cîu En-laî

9
PEKIN 1 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția China Nouă, Ciu 
En-lal, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat, a avut convorbiri cu Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc

sî Le Duc Tho
din Vietnam șl consilier specia! ol 
delegației guvernului R.D.V. la con
ferința cvadrlpartltă de la Paris în 
problema vietnameză. A participat, 
de asemenea, Nguyen Minh Vy, ad
junct al șefului delegației R.D.V. la 
conferința de la Paris.

Statul venezuelean va deveni proprietarul 
utilajului petrolier

pr:m legea promulgată de președintele r. caldera

CARACAS 1 (Agerpres). — Rafael 
Caldera, președintele Venezuelei, a 
promulgat o lege in virtutea căreia 
companiile petroliere străine ce acti- 
veazu in această țară sint obligate 
să predea In proprietatea statului ve- 
r.ezueican, la încheierea termenului 
ce concesionare de care beneficiază, 
întreg utilajul pentru prospectarea, 
ex-,:a, prelucrarea și transportul 
petrolului.

Intr-o declarație a Frontului Popu
lar din Venezuela, acesta a apreciat 
adoptarea respectivei legi drept o

victorie a forțelor patriotice ale țârii 
în lupta contra dominației monopo
lurilor nord-americane.

Salutind în numele P. C. din Ve
nezuela această măsură, Radames 
Larrazabal, membru al Camerei De- 
putaților, a chemat la unitatea de ac
țiune a tuturor forțelor progresiste, 
pentru a fi barate încercările mono
polurilor străine de a eluda legea, pe 
care a caracterizat-o drept o verigă 
importantă in lupta poporului Ve
nezuelei Împotriva monopolurilor 
străine.

Au venit dis-de-dimineață. Fe
mei, copii, bărbați. Purtind pan
carte pe care erau înscrise lozinci 
de protest, peste 500 de locuitori 
din Klausheide (R. F. a Germa
niei) au ocupat marele aerodrom 
N.A.T.O. Nordhorn, pentru a de
monstra astfel împotriva exerciții- 
lor militare care sa fac aici zi 
de zi.

Trecînd peste sentinelele de 
pază, mulțimea a ocupat poligonul 
de exerciții, asupra căruia avioane 
ale N.A.T.O. lansează bombe și ra
chete, trag cu arme de bord. în 
acel moment se apropiau de aero
port două avioane „Starfighter*4. 
Lansind rachete luminoase și aver
tismente prin radio, personalul de 
serviciu a reușit, doar in ultima 
clipă, să împiedice lansarea unor 
bombe de manevră asupra mul
țimii.

Pentru a-i Intimida însă pa de
monstranți, cele două avioane au 
trecut deasupra lor, în zbor razant, 
la numai 25 metri înălțime. Copiii 
au început să plingă, femeile să 
țipe, unii manifestanți s-au culcat 
la pămint. Avioanele au trecut de 
opt ori deasupra lor. Apoi, ma
nevra a tost repetată de avioane 
de bombardament, după care și-au 
făcut apariția și reactoarele de tip 
„Phantom**.

In pofida acestor încercări de in
timidare, demonstranții au ținut 
ocupat aerodromul timp de 4 ore.

Manifestația constituie, de fapt, 
unul din episoadele luptei ne care 
populația din Klausheide o duce de 
mai mulți ani. Aerodromul este 
folosit drept teren de exercițiu Încă 
din 1945, cind a fost preluat de en
glezi, iar în 1964 a intrat în ad
ministrația N.A.T.O. Zilnic, de di

mineață pină seara tîrziu, în me
die, 120 de avioane lansează bombe 
și rachete asupra țintelor de pe 
poligon. Datorită unor greșeli, nu 
o dată au fost incendiate locuințe 
din apropiere ; pină acum, in îm
prejurimi s-au prăbușit trei a- 
vioane — aceasta pentru a nu mai 
vorbi de stricăciunile pricinuite in 
momentul trecerii „barierei sonice** 
de către reactoare.

Pentru Klausheide, care se află 
îa numai trei kilometri, aerodromul 
constituie o permanentă și reală 
primejdie. De aceea, demonstran
ții nu s-au retras, cerînd ca mi
nistrul de interne al landului Sa- 
xonia inferioară să vină la fața 
locului.

In timpul discuției care a urmat, 
ministrul a declarat că guvernul 
landului nu are nici o putere asu
pra aerodromului, dar că autorită
țile locale vor sprijini cererea pri
vind desființarea lui. Sesizat, Mi
nisterul federal al Apărării a re
cunoscut că plingerile sint îndrep
tățite, dar că... deocamdată nu se 
poate face nimic.

Ca urmare, primarul din Klaus
heide a făcut cunoscută hotărirea 
populației de a ocupa, periodic, ae
rodromul pe timp mai îndelungat, 
pentru a împiedica astfel efectua
rea exercițiilor, pină cînd Coman
damentul N.A.T.O. se va vedea si
lit să renunțe la el.

Potrivit ultimelor relatări ale 
presei vest-germane, demonstranții 
au repurtat un prim succes, unele 
planuri privind modernizarea aero
dromului fiind aminate pe termen 
nedefinit.

G. D.

Sabrl Al-Kholy, să transmită un me
saj regelui Feisal al Arabiei Saudite, 
relatează agenția Reuter. Ziarul „Al 
Ahram** de duminică informează, tot
odată, că șeful statului egiptean va 
avea o serie de contacte cu condu
cătorii țărilor arabe care nu au par
ticipat la conferința de la Tripoli.

La sediul Bibliotecii Române 
din Roma a avut loc o adunare 
consacrată aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui poet 
și patriot român Vasile Alec- 
sandri. Cu acest prilej, prof. 
Alex. Bălăci, directorul Bi
bliotecii Române, a vorbit des
pre opera și personalitatea lui 
Alecsandri, precum și despre 
legăturile strinse ale bardului 
de la Mircești cu Italia timpu
lui său.

Sindicatul muncitorilor 
siderurgiști din Statele 
UîliîS a resPins- ca absolut nesa
tisfăcătoare, ofertele făcute de patro
nat in vederea încheierii noilor con
tracte colective de muncă. Agențiile 
de presă apreciază că actualul sta
diu al negocierilor nu mai poate per
mite realizarea unui compromis pînă 
la termenul fixat pentru declanșarea 
grevei în acest important sector al 
economiei americane : duminică ora 
24 (luni ora 6,00 ora Bucureștiului).

Primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, a convocat membrii 
guvernului său pentru a discuta mă
surile speciale care trebuie să fie 
luate în vederea evitării catastrofe
lor aeriene de genul celei survenite 
în urma ciocnirii unui avion de pa
sageri „Boeing-727“ cu un reactor 
militar. S-a hotărit numirea unei co
misii de anchetă. Pilotul militar a 
fost arestat. Ministrul apărării, 
Keiklchi Masuhara, și-a prezentat 
demisia, asumindu-șl responsabilita
tea pentru accidentul tragic petrecut.

Ministrul ad-interim al 
afacerilor externe al R.P. 
C11ÎH6Z6 C1 Pin-fei> ministrul 
adjunct Li Hao-uen au avut o con
vorbire cu Ahmed Haider, subsecre
tar de stat pentru afacerile externe 
al Republicii Arabe Yemen, care 
face o vizită în China, anunță agen
ția China Nouă.

Un acord Privind construire» 
a două conducte petroliere paralele 
intre Suez și Alexandria a fost sem
nat la Cairo între R.A.U. și un con
sorțiu petrolier cuprinzînd societăți 
din Marea Britanie, Franța, R.F. a 
Germaniei, Belgia, Italia, Spania și 
Olanda. Pe lingă țările din consorțiu, 
care au acordat împrumuturi sau 
credite, s-au mai oferit să contribuie 
la realizarea proiectului Kuweitul, 
Arabia Saudită, Japonia, Grecia și 
unele firme americane.

escaladarea unor pante aparent ușoare.

Apollo-15" continuă 
misiunea selenară

HOUSTON 1 (Agerpres). — Duminică, în jurul orei 19,00 (ora 
Bucureștiului) David Scott și James Irwin au revenit la modulul 
lunar, încheind astfel, după aproximativ 4 ore și 45 de minute, 
cea de-a doua excursie la bordul vehiculului „Rover-l". După co- 
borirea din acesta, ei au început operațiunea de selectare a mos
trelor de rocă. . , , ,In cursul explorării unuia din craterele aflate la poalele Mun

ților Apenini, Scott a transmis că a descoperit, după părerea sa, 
ceea ce constituie obiectivul principal al misiunii : mostre cu 
aspect sticlos, vechi, după toate aparențele, de peste 4 miliarde

In timpul explorării craterelor, Centrul de control a sfătuit 
pe cei doi astronauți să nu se îndepărteze prea mult de Rover" 
întrucît, pină acum, ei au intimpinat in citeva nnduri dificul 
tăți neașteptate in escaladarea unor pante aparent ușoare.

Cea de-a doua ie
șire pe Lună a as- 
tronauților a fost a- 
minată duminică cu 
aproape 90 de minute, 
pentru a putea fi re
mediate citeva defec
țiuni intervenite in 
ultimul moment. Da
vid Scott a coborit 
din modul abia la ora 
14.03 (ora Bucu
reștiului), față de 12,41 
cum fusese stabilit 
inițial. Cind se pre
găteau să treacă la 
depresurizarea modu
lului lunar, astronau
ții au fost informați 
de Centrul spațial de 
la Houston că senso- 
rii electronici care în
registrează pulsul lui 
David Scott s-au 
reglat. Lui Scott i s-a 
permis să coboare pe 
suprafața Lunii nu
mai cu condiția să a- 
precieze singur, în 
orice moment al ac
tivității extravehicu- 
lare, cind este cazul 
să se odihnească. Tot
odată, astronauții au 
fost informați că in 
sistemul de climati
zare a costumului 
spațial al lui Irwin 
există o bulă de aer, 
iar antena s-a dere
glat. Chiar cînd David

de-

treptele 
.. -------- lu-

a fost informat ci 
din pompele de 

ale costumului 
nu funcționează 
capacitatea nor- 

‘ ' si
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Scott cobora 
scării modulului 
nar, 
una 
apă 
său 
la ____
mală, cerindu-i-se 
pună in funcțiune 
pompa de rezervă.

Și cu ocazia primei 
ieșiri, simbătă, astro
nauții au trecut prin 
mici peripeții, care au 
determinat scurtarea 
programului cu o ju
mătate de oră. Condu
cătorii programului 
misiunii au precizat că 
cei doi selenauți au 
consumat mai multă 
energie decit se preve
dea pentru dirijarea 
„automobilului" lor lu
nar electric, deoarece 
roțile din față ale a- 
cestuia, printr-o pană 
ale cărei cauze rămin 
încă neelucidate, nu 
pot asigura direcția, 
care a fost menținută 
doar cu ajutorul roți
lor din spqte, fapt ce 
a provocat efortul fi
zic suplimentar.

După cum s-a a- 
nunțat la Centrul spa
țial de la Houston, la 
înapoierea in modu
lul lunar, Scott și ’ 
win au descoperit 
scurgere

Ir- 
o 

dintr-unul

din rezervoarele 
apă ale modulului, 
provocată, se pare, de 
defectarea unui dop 
de filtru. Oficialitățile 
N.A.S.A. au declarat, 
totuși, că acest inci
dent, soldat cu pier
derea unei cantități 
de aproximativ 11 li
tri de apă, nu com
promite cu nimic con
tinuarea misiunii, de
oarece astronauții dis
pun de rezerve sufi
ciente.

încurajat de felici
tările transmise de la 
Houston pentru rapi
ditatea cu care a re
mediat defecțiunile ce 
au provocat aminarea 
coboririi pe Lună, Da
vid Scott a reușit să 
repună în funcțiune și 
sistemul de ghidaj al 
roților din față ale 
„Roveru-ulul. Astro
nauții au informat 
Centrul spațial de la 
Houston că jeep-ul lu
nar este manevrat a- 
cum cu mai multă u- 
șurință decit in cursul 
primei expediții sele
nare de simbătă, cînd 
au fost nevoiți să re
curgă numai la siste
mul de ghidaj, de re
zervă, al roților dbi 
spate.

descrierilaImaginile televizate și 
făcute de selenauții David Scott și 
James Irwin au permis savanților 
de la Centrul spațial din Houston să 
facă un prim bilanț științific al unor 
particularități ale regiunii Hadley, 
de pe suprafața Lunii. Astfel, ei 
au fost frapați de preponderența 
formelor domoale de relief, asemă
nătoare dunelor, atit in Munții 
Apenini, cit și in depresiunea Had
ley.

Un alt element care reține aten
ția specialiștilor îl constituie grosi
mea stratului superficial de praf, 
care variază între 15 și 30 centi

cel mai gros strat întîl-metri. Este __________ __
nit în cursul vreunei debarcări se
lenare, depășind pe cel din zona 
Mării Liniștii. Regiunea Hadley o- 
feră, astfel, impresia unui bazin de 
recepție sui generis, în care s-a a- 
dunat o cantitate mare de material 
friabil. Pe de altă parte, rezistenta 
întimpinată de Scott, care a încer
cat să foreze pînă la adincimea pla
nificată de 3 metri, fiind nevoit să 
se oprească la numai 1,5 metri, re
levă prezența unei roci foarte dure, 
care constituie, apreciază savan- 
ții. o prelungire a pantelor Apeni- 
nilor.

Formarea a zeci șl zed de state În
de-ca urmare a prăbușirii 
sistemului coloniaL constituie, fără 
înd unul din procesele istorice
fundamcnîale ale ultimului sfert de 
veac, rare i'i pune puternic ampren
ta pe întreaga evoluție a lumii con
temporane. Marele număr al tinere
lor state — peste 70. in timp ce 
inain'e de cel de-al doilea război 
mondial existau în total doar 63 de 
țări independente — exprimă eloc
vent amploarea procesului de consti
tuire a noilor state, ponderea și ro
lul pe care ele sint chemate să-1 
joace in viața internațională. Apari
ția pe harta social-politica a lumii 
a tinerelor state independente, in 
condițiile afirmării tot mai puternice 
a si •emulul mondial socialist șl ca 
rezultat al marilor bătălii ale popoa
relor pentru scuturarea jugului co- 
lor.ial, a determinat o schimbare ra
di a raportului de forțe pe Dlan 
international. Aceste state s-au inte
grat. cu marele lor potențial revolu
ționar, in rindurile uriașului front an- 
t’.imperialist, care exercită o influen
ță hotărîtoare asupra destinelor ome
ni rit

Așa cum se $tie. una din direcțiile 
esen'iale. o constantă a politicii ex
terne a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste a constituit-o 
și o constituie profunda simpatie și 
solidaritate militantă cu mișcarea de 
eliberare națională, cu lupta noilor sta
te pentru consolidarea independenței 
politice si economice. Această solida
ritate își are izvorul viu în tradițiile 
internaționaliste ale poporului nos
tru. care, din propria experiență, din 
zbuciumata sa istorie, știe ce În
seamnă asuprirea străină, el Insugl 
fiind nevoit să ducă o grea și inde- 
lungată luptă, să dea mari jertfe de 
singe pentru cucerirea independen
ței și In făptuirea statului national u- 
nitar, pentru dezvoltarea liberă, de 
sine stătătoare, potrivit voinței și in
tereselor sale.

Timp de decenii sl chiar de secole, 
popoa-ele acestor state au fost victi
me ale dominatei străine. Trecute 
prin foc și sabie, mari Întinderi ale 
globv'ui au fost împărțite intre co- 
b-. -.’M'i. iar popoarele lor aduse In 
starea de robie. Imensele bogății na- 
tu"»le ele arnetor tgri au fost jefuite 
Li mod sălbatic, luind drumul me
tropolelor, in vreme ce popoa-ele 
lor, supuse unei crunte exploa
tări. erau decimate de foamete 
și boli, ținute in întuneric, singurul 
„drept- care le era îngăduit fiind a- 

eela de a spori continuu avuțiile ce
lor ce cu cinism denumeau aceasta 
„misiune civilizatoare**.

După cucerirea independenței, noi
le state s-au găsit in fața unor pro
bleme grele generate de moștenirea 
Îndelungatei dominații coloniale. Con
comitent cu efortul pentru consolida
rea organizării statale, ele s-au văzut 
puse in fața realităților dramatice ale 
unei economii subdezvoltate, cu un 
profil mutilat, croit după necesită
țile și cerințele metropolelor, ceea ce 
a dus in foarte multe din aceste țări 
la monoculturi, la tehnică rudimenta
ră și o acută lipsă de cadre.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie eforturile susținute 
ale tinerelor state pentru depășirea 
acestor dificultăți, pentru lichidarea 
subdezvoltării, le acordă întregul 
său sprijin, pe multiple planuri. 
In lupta pentru întărirea Indepen
denței politice și economice, a su
veranității lor. Dind expresie acestor 
sentimente internaționaliste ale în
tregului nostru popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Noi am 
sprijinit și sprijinim lupta popoare
lor care se ridică pentru eliberarea 
lor națională, împotriva colonialis
mului și neocolonialismulul, pentru 
Independență națională, pentru drep
tul de a-si hotărî singure soarta. 
Vom acorda șl in viitor tot sprijinul 
nostru acestor popoare, vom dezvol
ta colaborarea și unitatea in lupta 
împotriva imperialismului cu toate 
popoarele, cu toate forțele care se 
înregimentează în această luptă, con- 
siderind că aceasta este una din în
datoririle noastre internaționale ca 
partid comunist, ca popor care con
struiește societatea socialistă".

Ca o expresie a acestui sprijin — pe 
plan politic — țara noastră a salutat 
cu bucurie apariția fiecărui nou stat 
independent pe arena internațională, 
acordindu-i de la început recunoaș
tere politică și diplomatică. Totodată, 
România promovează dezvoltarea 
largă a relațiilor sale cu toate aceste 
state pe baza principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc — principii care sint singurele 
de natură să permită valorificarea 
Întregului potențial al acestor state 
și. In același timp, să contribuie la 
întărirea Încrederii și colaborării în
tre popoare, a păcii și securității în 
lume.

Corespunzător acestei linii funda
mentale a politicii sale externe, 

România socialistă se pronunță îm
potriva oricăror ingerințe străine, 
condamnă cu vehemență orice acte de 
forță și atentate ale imperialismului 
la adresa independenței și integrității 
teritoriale a altor state. Țara noastră 
își ridică răspicat glasul pentru ex
cluderea forței și amenințării cu for
ța în relațiile internaționale, pentru 
respectarea deplină, strictă a dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî sin-

SOLIDARITATE FIERBINTE CU LUPTA
NOILOR STATE INDEPENDENTE PENTRU 

DEZVOLTARE DE SINE STĂTĂTOARE
gur viitorul. Acest principiu are • 
importanță primordială pentru tine
rele state independente care, aflate 
la început de drum și avind de în
fruntat nenumărate dificultăți, rezis
tă cu greu politicii de forță a impe
rialismului, tentativelor acestuia de a 
le readuce in sfera sa de influență. 

Țara noastră militează cu hotărire 
pentru desființarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul acestor state, 
de pe teritoriile tuturor statelor 
lumii, pentru retragerea trupe
lor in granițele naționale. Ba
zele militare, garnizoanele răspin- 
dite in întreaga lume au constituit tot
deauna adevărate capete de pod ale 
imperialismului, factori de lezare a 
suveranității naționale a țărilor pe 
teritoriul cărora se găsesc, de presiu
ne și dictat, de ingerințe în treburile 
lor interne. In aceeași direcție se în
scriu și încercările cercurilor impe
rialiste de a atrage tinerele state in 
cursa înarmărilor. Viața arată că a

ceasta nu poate sluji decit scopurilor 
imperialismului, care urmărește să 
învrăjbească tinerele state între ele, 
să provoace focare de tensiune, creind 
teren de acțiune manevrelor sale în 
vederea restabilirii vechilor poziții. 
Departe de a contribui la securita
tea acestor state, o asemenea situ
ație duce la atragerea lor intr-o stare 
de dependență politică și, totodată, 
împovărează economia națională,

!n condițiile în care fiecare resursă 
este atit de prețioasă pentru lichi
darea decalajului economic.

Pentru întărirea suveranității na
ționale și dezvoltarea de sine stătă
toare a tinerelor state, o considera
bilă importanță are consolidarea ba
zelor economice ale independenței. 
Pornind tocmai de Ia acest conside
rent, țara noastră sprijină eforturile 
tinerelor state din Africa, Asia și 
de pe alte continente de a se dez
volta independent, de a înainta pe 
calea progresului economic. Acest 
sprijin iși găsește materializare în 
evoluția continuu ascendentă a re
lațiilor economice cu aceste țări, 
în spiritul strictei respectări a de
plinei egalități și avantajului re
ciproc. Paralel cu amplificarea și di
versificarea schimburilor noastre co
merciale cu aceste țări, care in 
cursul ultimului deceniu au crescut 
de aproape 5 ori, se dezvoltă larg 
cooperarea economică sub diverse 

forme. Specialiștii români pot fl în- 
tilniți pe diferite meridiane ale lu
mii, din Algeria, Ghana, Egipt, pină 
în India șl Ceylon, adueîndu-și con
tribuția la valorificarea resurselor 
naturale ale țărilor respective A- 
ceastă colaborare constituie, totodată, 
o contribuție la pregătirea cadrelor 
autohtone de specialiști pentru diver
se sectoare ale economiei. Sprijinul 
României in această direcție se ma

nifestă în mod pregnant și prin a- 
cordarea de burse pentru pregătirea 
de cadre medii și superioare din sta
tele de curînd eliberate.

Recenta hotărire a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
instituirea Fondului de solidaritate 
și sprijinire a mișcărilor de eliberare 
națională, a tinerelor state indepen
dente, a țărilor in curs de dezvol
tare se înscrie ca o nouă și vibrantă 
expresie a sprijinului internaționa
list al României socialiste față de 
cauza dreaptă și aspirațiile acestor 
popoare.

Aceeași poziție principială șl con
secventă a partidului și statului nos
tru de solidaritate cu țările care 
și-au dobindit de curind indepen
dența a călăuzit și inițierea unui șir 
de rezoluții, aprobate de Organizația 
Națiunilor Unite, in sprijinul efor
turilor pentru întărirea suveranității 
asupra resurselor naturale, formarea 
de personal național pentru economie, 

promovarea industrializării, accesul 
larg la cuceririle tehnico-științifice.

Țara noastră se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva practicilor neocolonia- 
liste, a manevrelor cercurilor impe
rialiste de a frîna dezvoltarea 
forțelor de producție, crearea în 
aceste țări a unei industrii naționale 
proprii — in tentativa de a le men
ține in orbita lor de interese, ca 
surse de materii prime și piețe de 
desfacere. Pentru atingerea acestui 
scop, neocolonialiștii încearcă să se 
erijeze în tutori, să dea „lecții" tine
relor state cum să-și organizeze eco
nomia, desigur în concordanță cu in
teresele marilor monopoluri. Schim
burile economice și comerciale in
echitabile, practicile discriminatorii 
de tot felul, penetrația mai mult sau 
mai puțin mascată — întregul arse
nal de mijloace de presiune și dictat 
este folosit de cercurile imperialiste 
cu scopul de a redobindi, pe această 
cale, poziții de dominație. Asemenea 
practici constituie un anacronism 

' intolerabil, care lezează profund in- 
■ teresele popoarelor, reprezintă o 
I sursă permanentă de încordare și ele 
I trebuie să fie definitiv abolite in 

relațiile dintre state. In acest sens, 
România subliniază cu toată hotări
rea necesitatea respectării dreptului 

[ inalienabil și imprescriptibil al fie
cărui popor, al fiecărei națiuni de 
a-și organiza așa cum dorește viața, 
dezvoltarea economică, de a se afir
ma de sine stătător, potrivit voinței 
și intereselor naționale.

Manifestîndu-și sentimentele de 
profundă simpatie și solidaritate față 
de tinerele state recent eliberate, 
țara noastră susține afirmarea lor in 
arena internațională ca o importantă 
forță progresistă a contemporaneită
ții. Prin înseși problemele cărora a- 
ceste state trebuie să le facă față, 
ele sint vital interesate în asigurarea 
unui climat de destindere și securi
tate. pentru ca, la adăpost de orice 
presiuni și amenințări, să poată să 
se consacre muncii pașnice creatoare, 
pentru a depăși starea de înapoiere 
— moștenire nefastă a colonialismu
lui. în marea lor majoritate, ele sint 
state mici și mijlocii, iar apa
riția lor a dus la creșterea rolului a- 
cestor state in viața internațională, 
la impunerea unui adevăr ce se do
vedește tot mai pregnant, și anume 
că statele mici și mijlocii nu mai pot 
fi ignorate, că trebuie ascultat cuvln- 
tul lor in soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane.

Torentul tumultuos al prefacerilor 
înnoitoare care au loc în tinerele 
state, hotărirea popoarelor respective 
de a-și apăra independența cucerită 
prin luptă, cu grele jertfe, afirmarea 
voinței lor de a se împotrivi politi
cii hegemonice a imperialismului, '’a 
a găsi căi adecvate de dezvolt 
care să permită valorificarea în : 
losul propriu a bogățiilor naturale, 
descătușarea tuturor energiilor evi
dențiază pregnant rolul catalizator al 
națiunii în lupta revoluționară con
temporană.

Experiența Istorică Învederează ce 
Însemnătate hotărîtoare pentru salv
gardarea cuceririlor dobîndite, pen
tru apărarea împotriva manevrelor 
imperialismului, a politicii sale def 
dominație și dictat are unirea tu
turor forțelor naționale progresiste, 
în rindul cărora un loc de seamă îl 
ocupă comuniștii, ca forța cea mal 
dinamică, fermentul mișcării revo
luționare. Colaborarea acestor for
țe. unitatea comuniștilor și a 
tuturor militanților patrioți con
stituie principala premisă și ga
ranție a succesului luptei pentru 
consolidarea independenței, pentru 
împlinirea aspirațiilor vitale ale po
poarelor. Dimpotrivă, orice acțiune da 
scindare a acestor forțe, de sparge
re a unității lor nu poate aduce de
cit grave prejudicii acestei lupte. ‘ 
Tocmai de aceea, Partidul Comunist 
Român subliniază necesitatea unității 
tuturor forțelor patriotice, democrati
ce — inclusiv a comuniștilor — avind 
ferma convingere că aceasta cores
punde întru totul intereselor funda
mentale ale acestor popoare, de dez
voltare a țărilor lor pe drumul in
dependenței, progresului și bună
stării.

Comuniștii români, poporul nostru 
vor fi totdeauna alături de tinerele 
state independente, le vor acorda ca 
și pină acum tot sprijinul In lupta 
lor pentru evoluția independentă, de 
sine stătătoare, in eforturile lor pen
tru consolidarea suveranității națio
nale. aducindu-și în acest fel con
tribuția la măreața luDtă a popoare
lor împotriva imperialismului și neo- 
colonlalismului. Partidul Comunist 
Român, întregul nostru popor vor 
milita neabătut și în viitor pentru 
întărirea frontului forțelor antiim- 
perialiste. pentru împlinirea aspira
țiilor sacre de libertate, pace și pro
gres ale tuturor popoarelor lumii.
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