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Președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele Mathieu Kerekou au semnat 

decumente de însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări 

și popoare, în interesul cauzei progresului și păcii în lume

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Edward Gough Whitlam, liderul Partidului Laburist din Australia

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri, 23 iulie, s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mathieu Kerekou, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de stimă și prietenie, de 
deplină înțelegere, a participat to
varășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

Ceremonia semnării Declarației solemne comune
După încheierea convorbirilor ofi

ciale la nivel înalt, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, 
au semnat, în cadrul unei ceremonii. 
Declarația solemnă comună a Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Benin și au adoptat Co
municatul comun.

în cadrul aceleiași ceremonii. Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul președintelui
Mathieu Kerekou

Stimate domnule președinte al 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului și al Republicii Populare 
Benin.

Domnilor,
Prieteni și tovarăși.
Prin documentele pe care le-am 

•ețnnat, cu puțin timp înainte, îm
preună, precum și prin cele cu privire 
la cooperarea economică și în alte do
menii de activitate, așezăm pe o 
bază trainică, de lungă durată, re
lațiile de prietenie și colaborare între 
cele două țări și popoare, precum și 
Intre partidele noastre. (Aplauze).

în cadrul vizitei și al convorbirilor 
au fost abordate multe probleme. Am 
pornit împreună de la necesitatea 
identificării unor domenii de coope
rare cu rezultate cit mai bune pentru 
cele două țări. Aș putea spune că 
rezultatele pe care le-am obținut în 
stabilirea căilor de dezvoltare a co
laborării viitoare se datoresc faptu
lui că pornim de la necesitatea așe
zării relațiilor dintre țările noastre 
pe principiile deplinei egalități, ale 
respectului suveranității și indepen
denței naționale, ale neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc. Am pornit, de asemenea, 
de la necesitatea ca relațiile de co
laborare să servească progresului e- 
conomico-social mai rapid al popoa
relor noastre, ridicării bunăstării lor.

România, țară socialistă. înțelege 
bine aspirațiile poporului beninez 
prieten de a trece la edificarea unei 
orînduiri noi si considerăm că opțiu

Astăzi, în jurul orei 8,45, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct, de la aeroportul „Mihail 
Kogălniceanu" din Constanta, ceremonia plecării președin
telui Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare 
a Beninului, președintele Republicii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou.

al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mathieu Kerekou au continuat apoi 
convorbirile cu participarea delega
țiilor celor două țări.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
satisfacția față de caracterul rodnic 
al discuțiilor purtate, față de înțe
legerile la care au ajuns, manifes- 
tîndu-și convingerea că, pe baza lor, 
se va realiza o largă și activă colabo
rare între Partidul Comunist Român 
și Partidul Revoluției Populare a 
Beninului, între România și Benin, 

și cooperării economice internaționa
le. și Michel Alladaye, ministrul afa
cerilor externe și al cooperării, au 
semnat protocolul privind cooperarea 
economică și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Benin, iar George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe, 
și Michel Alladaye au semnat schim
bul de scrisori privind facilitățile de 
acordare a vizelor consulare.

După semnarea documentelor,
președinții Nicolae Ceaușescu și 

nea lui, pentru socialism îi deschide 
o perspectivă minunată.

în același timp, in discuțiile noas
tre am putut ajunge la rezultate 
bune și la semnarea Declarației so
lemne comune pornind de la nece
sitatea instaurării in lume a unor 
relații noi. a făuririi unei noi ordini 
economice internaționale, a lichidării 
politicii de dominație. imperialiste, 
colonialiste, a asigurării dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale. (Aplauze).

Iată de ce putem aprecia că vizita 
dumneavoastră și a întregii delegații 
benineze în România se încheie cu 
rezultate deosebit de pozitive. (A- 
plauze). Ea marchează un moment 
de importantă deosebită în evoluția 
relațiilor româno-benineze și deschi
de o cale nouă colaborării în toate 
domeniile de activitate — atît bila
teral, cît și pe plan internațional — 
dintre popoarele și partidele noastre.

Doresc să vă asigur pe dumnea
voastră. pe toți prietenii din Repu
blica Populară Benin că în ce ne 
privește vom face totul pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a 
tot ceea ce am convenit. (Aplauze).

Doresc. în încheiere, să urez po
porului beninez prieten succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării sale 
noi — pe calea independentei, bună
stării și fericirii. (Aplauze).

Doresc să vă urez dumneavoastră, 
guvernului și partidului dumneavoas
tră. succese în conducerea luptei po
porului beninez pentru făurirea unei 
societăți noi. multă sănătate și feri
cire 1 (Aplauze). 

în Interesul și spre binele ambelor 
popoare, în folosul cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

în aoelași timp, s-a apreciat că, 
în spiritul hotărîrilor stabilite. 
România socialistă și Republica 
Populară Benin vor conlucra strîns 
în domeniul vieții internaționale, vor 
contribui, prin acțiuni și eforturi 
unite, la statornicirea unor relații cu 
adevărat democratice între state, la 
instaurarea noii ordini politice și 
economice mondiale, la edificarea unfei 
lumi mai drepte și mai bune, care

Mathieu Kerekou și-au strîns mîinile 
cu căldură, s-au îmbrățișat cu prie
tenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mathieu Kerekou au rostit apoi a- 
locuțiuni, care au fost urmărite cu 
deosebit interes, și subliniate cu a- 
plauze de cei prezenți.

La solemnitate au participat to
varășii Manea Mănescu, Janos Fa- 
zekas, Leonte Răutu, Vasile Vilcu, 
Stefan Andrei, Teodor Coman, Au
rel Duma. Mihai Marinescu, vice

Domnule secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România.

Aș dori să reînnoiesc. în numele 
poporului revoluționar al Republicii 
Populare Benin, mulțumirile noastre 
călduroase președintelui Republicii 
Socialiste România, poporului său, 
guvernului român și tuturor condu
cătorilor Partidului Comunist Român 
pentru primirea atît de călduroasă 
care ne-a fost rezervată încă de la 
sosirea noastră la București.

Este pentru prima dată cînd un 
șef de stat al Republicii Populare 
Benin vine în vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia.

Conducînd eu însumi această dele
gație, aveam două obiective : primul 
era acela de a lua contact direct cu 
secretarul -general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru a-i 
explica motivele profunde care au 
determinat revoluția populară și de
mocratică în Republica Populară 
Benin și. mai ales, pentru a-i pre
ciza intențiile noastre în opțiunea 
noastră pentru socialism : al doilea 
obiectiv era acela de a vizita Româ
nia, de a cunoaște realizările sale, 
deoarece România este o țară socia
listă și în acest domeniu are mai 
multă experiență decît Republica 
Populară Benin. Deci trebuia să ve
dem și să ascultăm, să înregistrăm 
și să reținem ceea ce poate fi reți
nut pentru revoluția noastră beni- 
neză.

Misiunea a fost pe deplin îndepli
nită. pentru că în primul rînd ne-am 
întîlnit cu secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, pe 
deplin dispus să ne asculte și să ne 
înțeleagă. Și. în al doilea rînd. pen
tru că am avut prilejul să cunoaș
tem unele din cele mai importante 
realizări ale României în domeniile 
economic, social și politic. Ne-am 
dat seama că Republica Socialistă 
România se află in avangarda luptei 

să asigure pacea, independența, dez
voltarea liberă a fiecărei națiuni.

Cu acest prilej, s-a convenit adop
tarea unor importante documente, 
care sintetizează rezultatele deosebit 
de fructuoase ale convorbirilor din
tre cei doi șefi de stat și așază pe 
o temelie trainică și de lungă durată 
colaborarea româno-benineză, des
chid perspective dintre cele mai fa
vorabile relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare multilaterală 
dintre țările, partidele și popoarele > 
noastre.

prim-ministru al guvernului, miniș
tri. alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Martin-Dohou 
Azonhiho, Issa Abdulaye, Simon Ife- 
de Ogouma. Josef Degla, Romain 
Villon Gueza, Andre Atchade, Ri
chard Rodrffiuez. Franțois Dosșou, 
Leopold Ahoueya. Pierre Amoussou, 
celelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului Benin în 
vizita sa în Republica Socialistă 
România.

economice. Realizările obținute de ea 
în toate domeniile sînt foarte im
presionante. tehnica ei este foarte a- 
vansată. Am văzut o mare tară, un 
mare popor dispus să-și apere cuce
ririle socialismului și independenta. 
Este ceea ce noi. țările recent eli
berate din lumea a treia, denumim 
independentă, demnitate, onoare. Și, 
în sfîrșit. șederea noastră se ter
mină, concretizîndu-se prin semnarea 
a două documente. foarte importante. 
De acum încolo vom avea puncte de 
referință solide pentru cooperarea în
tre cele două țări și popoare ale 
noastre. Era scopul și sensul vizitei 
noastre.

Mulțumesc președintelui Republi
cii Socialiste România pentru im
portanța pe care a acordat-o aces
tor documente. Delegația noastră se 
întoarce în tară foarte mulțumită de 
rezultatele obținute. Și trebuie să 
spun. în numele delegației prezente 
aici, că datorită înțelegerii si spiri
tului foarte deschis manifestate de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român. președintele Repu
blicii Socialiste România. Republica 
Populară Benin a făcut un pas mare 
în direcția dezvoltării sale si conso
lidării revoluției democratice și 
populare in Benin. Președintele Re
publicii Socialiste România poate 
deci să se felicite de a fi servit 
cauza revoluției noastre. Poporul 
beninez și revoluția sa democratică 
și populară îi vor fi foarte recunos
cători. Voi fi mesagerul fidel al sen
timentelor pe care le nutrește po
porul român față de poporul beni
nez. (Aplauze).

In încheiere doresc să urez multă 
sănătate, viață îndelungată secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Și să declar : 
gata pentru revoluție 1 Doresc ca 
cooperarea între cele două popoare 
și state ale noastre să se dezvolte și 
să se întărească cu fiecare zi mai 
mult I (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, in stațiunea Neptun, pe 
Edward Gough Whitlam, liderul Par
tidului Laburist din Australia, fost 
prim-ministru.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Malcolm Richard 
Booker, ambasadorul Australiei în 
România.

Oaspetele a exprimat profunda sa
tisfacție de a se 'intîlni cu șeful sta
tului român, arătind că se simte o- 
norat de întrevederea acordată, și a 
adresat calde mulțumiri pentru invi
tația de a vizita România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cordial pe oaspete și și-a mani
festat, la rindul său. satisfacția pen
tru vizita pe care o întreprinde lide
rul Partidului Laburist, subliniind că 
ea reprezintă un aport important la 
dezvoltarea relațiilor dintre țările și 
partidele noastre.

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit» în . stațiunea Neptun, pe zia

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziaristului portughez H. A. Antunes Ferreira
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe ziaristul portughez H. A. Antunes Ferreira, 
redactor-șef al săptămînalului „Portugal Socialista" și redactor-șef 
adjunct al cotidianului „Diarlo de Noticlas", căruia l-â acordat un 
interviu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România este o tară so
cialistă care face parte din- 
tr-unul din blocurile mondiale. 
Sînt cunoscute, totodată, efortu
rile făcute de țara dumneavoas
tră pentru asigurarea indepen
dentei naționale. Ce ne poate 
declara Excelența Voastră in 
acest sens ?

RĂSPUNS : România este o ’ țară 
socialistă care, împreună cu celelalte 
țări socialiste, formează sistemul 
socialist mondial. Acesta nu este un, 
bloc, ci un' sistem care s-a dezvoltat 
ca rezultat al victoriei socialismului 
în mai multe țări, fiind format din 
state independente care construiesc 
socialismul, pe baza legităților gene
rale ale dezvoltării sociale, dar por
nind de la realitățile economico-so- 
ciale, istorice și naționale din fiecare 
țară și sprijinindu-se pe masele largi 
populare.

In acest sens, dezvoltarea socialistă, 
a României coincide de fapt .cu lichi
darea dominației imperialiste la care 
țara noastră a fost supusă vreme în (Continuare în pag. a IV-a)

în timpul întrevederii dintre cei doi președinți

In timpul convorbirii a fost re
liefat interesul comun pentru extin
derea contactelor si schimburilor de 
vederi, apreciindu-se că aceasta este 
de natură să contribuie la adîncirea 
conlucrării prietenești româno-aus- 
traliene, la mai buna cunoaștere și 
apropiere între popoarele noastre, la 
promovarea idealurilor de pace și 
colaborare între națiuni.

S-a relevat, în același timp, cursul 
pozitiv al raporturilor dintre Româ
nia și Australia, de ambele părți 
fiind exprimată dorința de a acțio
na pentru amplificarea acestor rela
ții. pe plan politic, economic, tehni- 
co-științific. cultural și în alte do
menii de activitate. în folosul celor 
două state și popoare, al cauzei 
cooperării și înțelegerii între națiuni. 
Oaspetele a ținut să marcheze. în 
context, hotărîrea partidului său de 
a sprijini în continuare evoluția as
cendentă a colaborării româno-aus- 
traliene. realizarea de noi acțiuni 
concrete în această direcție.

Schimbul de păreri asupra unor 
aspecte actuale ale situației interna
ționale a evidențiat de comun acord 
necesitatea unor eforturi sporite, din 

Ziaristul vest-german Christian
ristul vest-german Christian M. 
Schone. de la cotidianul „Frankfur
ter Rundschau".

La întrevedere a participat 
tovarășul Constantin Mitea, con- 

delungată, cu trecerea bogățiilor na
ționale în miinile întregului popor, 
cu preluarea puterii politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea, intelectualitatea și celelalte 
categorii sociale — ceea ce a dus, de 
fapt, la făurirea conștientă de către 
masele largi populare, de către po
porul însuși a orinduirii noi, socia
liste. De aceea, construcția socialistă 
in România coincide cu afirmarea 
deplină a independenței naționale, cu 
dezvoltarea națiunii socialiste, ale că
rei caracteristici au căpătat forme 
noi, ținînd seama de faptul că între
gul popor își edifică el însuși viito
rul în mod conștient. In această con
cepție despre dezvoltarea socialistă 
și asigurarea independenței naționale 
este evident că progresele înregis
trate în edificarea societății socialiste 
întăresc continuu independența și 
suveranitatea națională.

Totodată, doresc să menționez că 
acest lucru îl înțelegem nu în sensul 
izolării, ci. dimpotrivă, pornim de la 
faptul că politica de deplină egalitate 
în drepturi, de .respect al indepen
denței și Suveranității naționale, de 
neamestec în treburile interne presu

par,tea tuturor statelor, pentru stin
gerea focarelor de încordare și con
flict. pentru rezolvarea, pe cale poli
tică. a problemelor existente între 
state, pentru promovarea fermă a 
unor relații democratice, bazate pe 
principiile general valabile ale lega
lității internaționale. S-a arătat că 
viitorul de pace și colaborare al 
omenirii reclamă o abordare con
structivă a problemelor majore, cu 
participarea tuturor statelor. în ve
derea înfăptuirii dezarmării, lichidă
rii decalajelor și a fenomenului sub
dezvoltării. făuririi unor noi rapor
turi economice și politice mondiale 
care să asigure dreptul fiecărei na- 

/tiuni la o dezvoltare liberă și inde
pendentă pe calea progresului.

în acest cadru a fost subliniată 
responsabilitatea ce revine guverne
lor. forțelor politice din fiecare țară, 
opiniei publice în soluționarea justă 
și durabilă a problemelor contempo
raneității. corespunzător intereselor 
tuturor națiunilor, ale păcii si înțe
legerii pe plan mondial.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

M. Schone
silier ăl președintelui republicii. 

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul „Frankfurter Rund
schau".

pune și este strîns legată de reali
zarea unei largi colaborări Interna
tionale, cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare care luptă pen
tru propășirea lor economico-socială 
independentă, precum și cu țările 
capitaliste dezvoltate, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, al 
conlucrării atît în domeniul econo
mic, cît și pe tărîmul edificării unei 
păci trainice, a unei lumi mai drep
te și mai bune.

ÎNTREBARE : Colaborarea 
cadrul C.AE.R. a adus avanta
je efective Roniâniei ? Vor pu
tea fi obținute in viitor și alte 
rezultate ?

RĂSPUNS : In ce privește colabo
rarea României în cadrul C.A.E.R., 
trebuie spus că țara noastră a parti
cipat de la început la înființarea și 
întreaga activitate a acestui orga
nism de colaborare economică. In 
această direcție, trebuie să mențio
nez că colaborarea cu țările din ca
drul C.A.E.R. și în general cu țările 
socialiste a avut o importanță mare 
în dezvoltarea economico-socială a 
României, în construcția societății 
socialiste. Această colaborare s-a 
bazat și se bazează pe principiile 
egalității între țările din C.A.E.R., 
pe activitatea de colaborare în ace-
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DIVERS
Studenții

9

furnalisti»
Timp de trei săptămîni, un co

lectiv alcătuit din studenți și 
cadre didactice de la Institutul 
de subingineri din Hunedoara a 
pus „stăpinire" pe furnalul nr. 
2 de la combinatul siderurgic. 
Studenții au lucrat, efectiv, ca 
fumaliști, realizind o producție 
de cîteva milioane de lei. Ei au 
demonstrat, practic, la inalta 
temperatură a focului nestins, 
temeinica pregătire tehnică și 
profesională, multă inițiativă și 
dragoste față de meseria aleasă. 
La sfirșitul practicii, conducerea 
combinatului siderurgic i-a fe
licitat călduros. Ca de nota zece. 
Merită !

La 8 ani...
Pe stadionul din Săvinești ne-a 

fost dat să vedem la lucru un 
șofer in vîrstă de... 8 ani. Este 
vorba de Ioniță Dan-Gheorghe, 
elev in clasa a II-a din localita
te, care se dovedește a fi un as 
în conducerea motocicletelor de 
toate capacitățile cilindrice, pre
cum și a autoturismului „Dacia 
1100“. Pasiunea pentru tehnica 
auto și pentru minuirea volanu
lui a „moștenit-o“ de la tatăl 
său, care este mecanic la Com
binatul de îngrășăminte chimice 
din Piatra Neamț. Micuțul 
Dan a fost supus unei foarte 
exigente testări din partea or
ganelor de specialitate, care au 
confirmat calitățile sale excep
ționale. Și cînd te gîndești că 
nu puțini sînt candidații care 
pică la examenul pentru permi
sul de conducere auto... Firește, 
vîrsta nu-i permite micuțului de 
8 ani să intre în posesia unui a- 
asemenea permis.

I Mosul
»

I
ln sectorul legumicol al co
operativei agricole din Gruia, 
județul Mehedinți, lucrează 
I foarte multi cooperatori har
nici. „Dar cel mai harnic dintre 

■ noi — spun cooperatorii — este 
. moș Nicolae Togoe".

— De ce-mi spuneți, frați- 
• lor, „moș" — sare el oțărit. Adi

că voi credeți că dacă am 70 de 
Iani bătuți pe muchie înseamnă 

numaidecît că sint și moșneag? 
Apăi, dacă-i vorba pe-așa, să 

Ivăd dacă măcar in vara asta mă 
întrece cineva !

Nimeni nu-l întrece. Si asta 
nu de azi, de ieri, ci de 20 de 

Iani. „El e fruntea și sufletul 
■ sectorului legumicol" — spun 
: oamenii. Iar tinerii au de la 

I cinS să învețe. Și învață.'

Răzbunarea 
i ciobanuluiO năstrușnică și de necrezut 

tntimplare cu un cioban. Pe cio
ban îl cheamă Ștefan Bliot, res
ponsabilul stînei cooperativei a- 
gricole de producție Sihlea, ju
dețul Vrancea. Iar întîmplarea 
este următoarea : în loc să-și 
vadă de stîna și de oile lui, cio
banul s-a dus la seceriș. La se
ceriș pe furiș, întrucît lanul în 
care a dat iama era un lan cu 
grîu al cooperatorilor din Bă- 
lești. Și unde nu zici că, în loc 
de seceră sau coasă, ciobanul a 
vrut musai să recolteze mecani
zat. A făcut rost de un... meca
nizator cu o combină „Gloria" 
și a intrat în respectivul lan 
ca-ntr-o stînă fără cîini. A re
coltat cit a recoltat, după care 
s-a dus cu grîul și l-a depozi
tat la stînă. Taina nu a ținut 
mult. Cum de altfel nu ține 
acum în fața organelor de an
chetă ale miliției motivarea is
prăvii sale : „M-am răzbunat 
pe cei din Bălești, pentru că și 

' ' ’ pentru
oi

ei m-au amendat odată 
stricăciunile produse de 
lanul lor“. Sic I

în

I
I 
!
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I

urmează 
la rînd?

In centrul orașului Sf. 
ghe se află un foarte.

Gheor- 
frumos 

parc. In mijlocul parcului — un 
chioșc, care aparține de un res
taurant din localitate.

— Aveți bere ?
— Avem bere.
— Rece ?
— La gheață.
— O sticlă, vă rog.
— Vă dăm o sticlă dacă 

și o porție de cirnați.
— De mâncat, aș vrea să mă- 

nine, dar nu cirnați. Altceva ce 
mai serviți ?

— Altceva nu mai servim. 
Cine urmează la rind ?

Cei care au dat asemenea 
dispoziții...

luați

Hoțul... 
păgubaș

După ce și-a făcut „curaj" cu 
cîteva pahare intr-un bufet, Ion 
Urlan din Tulcea s-a strecurat, 
la miezul nopții, într-o casă 
unde „ochise" de cu ziua cîteva 
lucruri mai pe sprinceană. In 
două genți de voiaj găsite la 
îndemînă prin casă, el a în
ghesuit diverse obiecte de va
loare și a încercat să dispară. 
Surprins pe traseu, hoțul a 
luat-o la sănătoasa. Apoi, ca să 
scape de urmăritori, Urlan a a- 
bandonat, în mijlocul drumului, 
tot ce furase. Ba, din greșeală 
(și la repezeală) a lăsat, odată 
cu gențile, propriul portmoneu 
cu acte și cîteva fotografii „ă 
la minut". Evident, acestea l-au 
dat de gol și l-au adus pentru 
a doua oară în scurta sa carieră 

borfaș in arestul miliției.
Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților 
„Scînteii'

SC C E D I Q I I I In unități agricole
DIN județul vrancea

Programul fiecărei formații - depășit
Dar fluxul lucrărilor este continuu... doar pină la

In unitățile agricole din județul 
Vrancea. se urmărește menținerea 
ritmului de recoltare, care în ultimele 
trei zile a fost mai intens decît cel 
stabilit. In acest scop s-a hotărît : 
concentrarea tuturor mijloacelor me
canice pe parcelele unde grîul a 
ajuns la maturitate ; mișcarea combi
nelor de la o unitate la alta să se 
facă numai în timpul nopții ; organi
zarea întreținerii și alimentării cu 
carburanți a mijloacelor mecanice di
rect în cîmp etc.

Sînt măsuri judicioase care urmă
resc folosirea fiecărei clipe bune de 
lucru și utilizarea la întreaga capa
citate a mijloacelor mecanice. „în 
condițiile specifice campaniei din 
acest an — neuniformitate în ce pri
vește coacerea lanurilor, precum și 
frecvente averse de ploaie — ne spu
nea tovarășul Nicolae Balosin, direc
torul direcției agricole, singura cale 
de încadrare în perioada optimă de 
recoltare este redistribuirea operați-

vă a mijloacelor mecanice, atît între 
consilii intercooperatiste, cît și în ca
drul fiecărei unități agricole. Acțio- 
nînd în acest fel, vom încheia recol
tarea griului pe cele 31 500 hectare 
cultivate în cooperativele agricole și 
cele 5 300 hectare în întreprinderile 
agricole de stat în jurul datei de 28 
iulie, adică la termenul stabilit de co
mandamentul județean". Am urmărit 
în mai multe unități agricole cum se 
acționează pentru înfăptuirea aces
tui obiectiv.

La cele trei cooperative agricole, 
Mihălceni, Ciorăști și Bălești, din raza 
S.M.A. Ciorăști, recoltarea griului pe 
cele 2 705 hectare este în stadiul fi
nal. Aici, zilnic, majoritatea celor 28 
de combineri depășesc norma de re
coltare. în cîmp l-am întîlnit pe to
varășul Ion Anastasiu, secretar al 
comitetului județean de partid, care 
ne-a spus : „Ne-am concentrat efor
turile în trei direcții principale : în
cheierea în cel mult două zile a re-

coltării, pentru a putea trimite com
binele în sprijinul cooperativelor 
agricole din consiliul intercoope- 
ratist Tănăsoaia, eliberarea grabnică 
a terenului și executarea arăturilor, 
lucrări la care se depășește zilnic rit
mul stabilit". De altfel, și în cele
lalte unități agricole prin care am 
trecut — Nănești, Măicănești, Vultu- 
ru, Hîngulești, Suraia — ne-am con
vins de faptul că măsurile stabilite 
pentru ziuă respectivă se îndeplinesc 
punct cu punct.

Am reținut cîteva inițiative valo
roase care. concură la realizarea și 
depășirea ritmului de recoltare. La 
I.A.S. Măicănești au fost constituite 
formațiuni. de mecanizatori pentru 
fiecare lucrare în parte — recoltatul 
și transportul producției, eliberatul 
terenului, arat și însămințarea cultu
rilor duble. în acest fel se evită 
crearea decalajelor între lucrări. La 
C.A.P. Suraia, în punctele de lucru 
unde sînt concentrate mijloacele me-

Județul Ilfov a încheiat secerișul

oră de oră
baza de recepție

Oamenii muncii din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste ale jude
țului Ilfov au încheiat. în ziua de 
23 iulie 1976, campania de recoltare 
a păioaselor.

tn telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către comitetul județean de 
partid se spune :

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că toți cei ce își des
fășoară activitatea în agricultura ju
dețului, mobilizați de organele și or
ganizațiile de partid, acționează cu 
energii sporite pentru a da viață 
sarcinilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la desfășurarea campaniei 
agricole de vară și toamnă. Pină în 
prezent, concentrîndu-ne eforturile 
pentru eliberarea terenurilor de paie,

am însămînțat cu culturi duble supra
fețe reprezentind peste 70 la sută din 
plan. Acționăm, de asemenea, pen
tru întreținerea culturilor de toamn 
în condiții agrotehnice superioara 
pentru recoltarea și livrarea legume
lor, stringerea și depozitarea furaje
lor, asigurîndu-se, in același timp. 
desfășurarea normală a activității 
în zootehnie.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura 
județului, vă asigurăm că sîntem 
ferm hotărîți să acționăm fără pre
get pentru a executa în mod exem
plar sarcinile ce ne revin în conti
nuare in campania agricolă de vară 
și toamnă, aducindu-ne astfel contri
buția la dezvoltarea economiei na
ționale, la ridicarea, pe această bază, 
a bunăstării întregului popor.

IRIGAȚIILE ÎN UNITĂȚI AGRICOLE
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

Unde se lucrează bine, chiar și
pe arșiță, culturile arată ca după ploaie

56 de grade la sol, 34 în aer, consu
mul de apă la hectar atinge 100 me
tri cubi — iată cîteva repere care re
clamă ca primă urgență în unitățile 
agricole din județ funcționarea siste
melor de irigații 24 de ore din 24. O 
primă constatare : pretutindeni cana
lele sînt la cotele de funcționare. In 
general, starea plantelor confirmă pe 
deplin faptul că se irigă fără între
rupere zi și noapte. Sistemul Gălă- 
țui-Călărași, bunăoară, care are ame
najate pentru irigații 83 000 hectare, a 
avut în plan să irige în ultima săptă- 
mînă 26 048 hectare și a realizat 27 444 
hectare. întreprinderile agricole de 
stat Drumul Subțire, Dragalina, Ciul- 
nița, Ivănești au înregistrat depășiri 
la planul de irigații. In aceste unități, 
porumbul, care a fost udat de 3. și 4 
ori, floarea-soarelui, soia, lucerna se 
prezintă ca după ploaie. La fel ’ au 
procedat și cooperatorii din comunele 
Mihai Viteazul, Vlad Țepeș, Ciocă
nești, Independența, care au aplicat 
udări pe suprafețe mai mari decît 
cele prevăzute.

Felul cum și-au organizat munca 
cooperatorii din comuna Modelu, cu o 
suprafață de 6 000 hectare amenajată 
pentru irigații, constituie cu adevărat 
un model. Am mers împreună cu to
varășul Gheorghe Rogozea, secretarul 
comitetului de partid al cooperativei, 
de-a lungul canalelor. De o parte a 
canalului de aducțiune de la ferma 5 
se irigau sfecla de zahăr și porumbul, 
de cealaltă parte agregatele erau 
montate pe poziție, urmînd ca de în
dată ce se va termina semănatul 
culturilor succesive să se întindă 
aripile de ploaie și să înceapă prima 
udare. După cum ne-a informat tova
rășul Virgil Arpășeanu. de două zile 
a început udarea a treia pe cele 145 
ha de porumb în cultură pură, iar din 
cele 150 ha semănate cu culturi suc
cesive s-au aplicat udări pe 30 ha. 
Celelalte culturi au fost irigațe după

cum urmează : 110 ha soia de trei ori, 
20 ha sfeclă de zahăr de 4 ori, 94 ha 
floarea-soarelui de 2 ori.

Dacă in unitățile amintite s-au în
registrat depășiri de plan la udări, 
altele s-au înscris cu nerealizări care 
în sistemul Gălățui-Călărași totali
zează într-o săptămînă 1 360 ha. La 
Dragalina, lucrările sînt întîrziate, 
după spusele tehnicianului de la sis
tem, deoarece n-au fost respectate 
programările, iar munca este slab or
ganizată. Brigadierul Ștefan Nedelcu 
acuză lipsa brațelor de muncă. Ce 
spun faptele ? Pe o parcelă de culturi 
succesive erau întinse două aripi de 
ploaie, dar nici una nu funcționa. La 
insistența inginerului de la sistem a 
început udarea, dar numai cu o aripă 
de ploaie pentru că cealaltă moto- 
pompă care trebuia să creeze pre
siune pentru o a doua aripă de ploaie 
era defectă de o săptămînă. In plus, 
motopompistul plecase în sat. lăsînd 
utilajul în grija unui copil.

La Ștefan Vodă consiliul de condu
cere al cooperativei agricole a fost, 
se vede treaba, preocupat mai mult 
de „vitrină". La intrarea în comună 
se iriga cu cîteva aripi de ploaie la 
lucernă. în cîmp însă, multe moto- 
pompe stăteau. Nepreluată conform 
graficului, nivelul apei începuse să 
crească în canal peste cota admisă. 
Din cele opt motopompe instalate pe 
canalul CS 12 una nu funcționa de 
patru zile, alta lucra numai ziua, ce
lelalte cu intermitențe, 
lipsesc sau se prezintă 
cu întîrziere. Cauza ? 
trolul. In loc să fie la 
locul oamenilor, să 
munca, șeful de fermă. Ion Dragomir, 
își făcea de lucru pe la ora 4 după- 
amiază la sediul cooperativei cu niște 
registre. întocmea, după cum pretin
dea el, un plan de muncă. Tot la se
diu erau peste 30 de cooperatori. în
tre care și șeful de echipă Marin

Răspop, care și-a lăsat oamenii in 
cîmp. Tovarășul Petre Gheorghe, pre
ședintele cooperativei, a promis că va 
lua măsuri ca „pe viitor toți șefii de 
echipă să fie prezenți zi de zi la lo
cul de muncă" — prevedere inutilă 
întrucît e vorba de o obligație profe
sională stabilită prin statut.

canice există cîte un atelier mobil de 
asistență tehnică dotat cu piese de 
schimb și grup de sudură. In acest 
'fel, defecțiunile se înlătură operativ, 
iar seara și în cursul nopții se exe
cută direct în cîmp revizia și întreți
nerea mașinilor, evitîndu-se risipa de 
timp și carburanți.

Am surprins numai cîteva secvențe 
ale unei zile de muncă intensă, al 
cărei bilanț este semnificativ : 2 660 
hectare recoltate în cooperativele a- 
gricole, realizîndu-se ritmul planifi
cat și ajungîndu-se la 54 la sută din 
suprafețele cultivate ; peste 600 hec
tare însămînțate cu culturi duble. Ar 
mai fi de adăugat că la sfirșitul a- 
cestei zile, din cei 399 de combineri 
din stațiunile de mecanizare. 160 au 
fost premiați pentru depășirea nor
mei de recoltare. Este poate cel mai 
convingător argument despre felul 
cum se muncește la recoltare.

în raidul nostru am notat și cîteva 
probleme pe care le supunem atenției 
organelor agricole :

• Unele baze de recepție nu sînt 
încă pregătite pentru a prelua pro
ducția în același ritm cu recoltarea. 
Din această cauză se pierde mult 
timp cu transportul și descărcarea 
produselor. La una din bazele de re
cepție, pe unde am trecut, al cărei 
șef este tovarășul Marin Domnea, am 
găsit o situație inadmisibilă. Mijloa
cele de transport staționează cîte trei, 
patru ore, griul se descarcă direct pe 
jos. se trece cu roțile mașinilor peste 
el, într-un cuvînt, se favorizează ri
sipa.

• Se face simțită lipsa unor piese 
de schimb pentru presele de balotat 
paie. Miercuri, șapte prese au fost 
imobilizate din lipsa axelor, înotă
toarelor, axelor cotite și altele.

Sînt numai cîteva aspecte care pun 
în evidentă faptul că prin soluționa
rea acestor probleme cu promptitudi
ne există condiții ca ritmul lucrărilor 
să fie intensificat și recoltatul să se 
încheie în cel mai scurt timp.

TRACTORUL
NUMĂRUL 500 000

Constructorii de tractoare din Bra
șov au trăit ieri un eveniment re
marcabil : realizarea celui de-al 
500 000-lea tractor produs aici de la 
începutul fabricației. Concludente 
pentru ritmurile înalte înregistrate în 
producția de tractoare din Brașov, 
mai ales în ultimii ani, sînt și urmă
toarele cifre. Dacă pină în 1970 in
clusiv — deci în circa 24 de ani — 
la Brașov s-au produs un număr de 
275 000 de tractoare. de atunci și 
pină în prezent — deci în mai puțin 
de 6 ani — în întreprindere s-au 
realizat 225 000 de tractoare. In ace
lași timp, numărul tipurilor și va
riantelor de tractoare s-a dublat față 
de perioada anterioară. Astăzi. între
prinderea de tractoare din Brașov 
produce în paralel peste 20 de tipuri 
de tractoare în 250 de variante, în
tr-o foarte largă gamă de puteri. 
Pină în prezent, tractoarele produse 
la Brașov au fost exportate în 80 de 
țări ale lumii. Încă un fapt : colec
tivul întreprinderii a realizat în pri
ma jumătate a anului, peste preve
deri. 1100 tractoare. (Nicolae Mo- 
canu).

DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI — 
11 NAVE LANSATE

în cursul zilei de ieri, la Șantie
rul naval din Drobeta Turnu-Se- 
verin s-a consemnat în cronica mun
cii un nou eveniment : a fost lansat 
încă un tanc petrolier de 5 000 tone 
— ultimul din planul pe acest an. 
De la începutul anului și pină acum, 
aici au avut loc 11 asemenea eveni
mente. cea 
ceste nave 
lătorie pe 
Tătaru).

SUCCESE ALE PETROLIȘTILOR 
BRĂILENI

La schela de foraj-extracție Brăi
la. de la începutul lunii și pină în 
prezent s-au realizat peste pre
vederile planului aproape 200

tone de țiței și peste 2 milioane 
metri cubi gaze de sondă. Petroliștii 
brăileni raportează că în acest an au 
depășit prevederile planului la zi cu 
2 500 tone de țiței și 11 milioane 
metri cubi gaze de sondă. De subli
niat că productivitatea muncii a spo
rit față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut cu 9 600 lei pe anga
jat și cu 1 500 lei față de sarcinile 
de plan pe anul în curs. (Mircea 
Bunea).

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

Aurel PAPAD1UC 
Dan DRAGULESCU
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PROGRAMUL 1

In jurul orei 8,45 — Transmi
siune directă : Ceremonia plecă
rii președintelui Comitetului 
Central al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președin
tele Republicii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou, care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

9,10 Imagini din țară.
9,15 . ..................
9,45

Studioul de poezie.
Festivalul clnteculul, jocului șt 
portului popular de la Balvanyoș 
(județul Covasna).
Micul ecran pentru cei mici.
Film artistic: „Intuiție feminină". 
Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.

12,45 O viață pentru o idee:

10,00
10,30
12,05

— Am vrea să-1 vedem 
pe Bogdănel.

Obrazul Mioarei O. se 
împurpurează ca la aflarea 
unei mari bucurii :

— O clipă, să-l strig.
Și deschide fereastra. în 

încăperea curată și liniștită 
pătrunde' hărmălaia copi
ilor care chinuiesc cumplit... 
o minge de fotbal. Mingea 
mai scapă uneori pină la 
covorul multicolor de flori, 
pirguite de soarele verii 
torni tane.

— Bogdan ! Bogdan !...
Strigătul e însoțit de un 

semnal — cod știut numai 
de mamă și fiu. Bogdan ? 
Un copil nu prea înalt la 12 
ani ai săi, cu ochelari și 
părul creț. Marcat de efor
tul alergăturii după minge, 
îl privim cu luare aminte.

— Cîți ani avea atunci ?...
— Patru, răspunde prompt 

Mioara O„ învăluindu-și 
fiul, ce se depărtează, cu o 
privire maternă. Privirea 
caldă a mamei de pretu
tindeni.

— Era la un an și jumă
tate după constatarea că 
ceva nu-i în regulă cu ve
derea copilului, adaugă in
terlocutoarea. Am mers cu 
el Ia medici. Ca pină Ia 
urmă soțul meu să-mi spu

mai mare parte din a- 
pornind în lunga lor că
mări și oceane. (Virgil

Motopompiștii 
la schimburi 
Lipsește con- 
cimp, în mij- 
supravegheze

Antologia de proză con
temporană pentru copii 
înălțimile se cuceresc, 
apărută recent la editura 
„IrtuC'ceangă* ><(alcătuită 
în --iAflaBția-de Delia Da- 
mirescu și beneficiind de 

■■ o excelentă prezentare ar
tistică a lui Victor Ma- 
șek), răspunde, prin inter
mediul imaginii artistice, 
unor sarcini educaționale 
de o maximă importanță. 
Alături de textele unor 
profesioniști ai genului 
sînt feunite altele datora
te unor scriitori consacrați 
literaturii de ficțiune pen
tru adulți.

Nu cunoaștem exact cri
teriile care au prezidat 
selecția textelor, în afara 
celor valorice, subînțelese. 
Așezarea în ordinea alfa
betică a autorilor are 
dezavantajul de a nu pu
tea sesiza evoluția structu
rilor tematice și narative, 
altfel spus, evoluția inte
rioară a genului în ultimii 
treizeci de ani. Reliefurile 
șe văd însă și reușita an
tologiei ține de capacita
tea de a privi literatura în 
dubla ei funcționalitate —

existență famelică, vrea să 
răzbune o umilință și ia 
parte la luptele de la Bă- 
neasa, aprovizionînd cu 
muniții gărzile patriotice. 
Titus Popovici- narează 
un episod din zilele fier
binți ale lui august ’44, 
cînd Andrei Sabin intră 
în lupta revoluționară a 
uteciștilor.

Caracterele sînt re
compuse cu un senti-

a su-
Nicolae

șltru, Arșița verii 
fletului meu de 
Țic, Zbor de Nicolae Ve- 
lea, Încercarea de Dragoș 

șjțViCOl). J e . ;
Adresîndu-se ■ în t*n*& 

mul rînd afectivității, li
teratura pentru copii 
ne un mare accent 
sugestie. Căprioara 
proza lui Geo Bogza 
vionul și căprioara) 
plopul din Pământul

„înălțimile
se cuceresc“

pu
pe 

din 
(A- 

și 
se

Antologie de proză contemporană 
pentru copii

thanasiu (1868—1926), unul dintre 
întemeietorii fiziologiei moderne 
românești.
Telex.
Caleidoscop cultural-artlstlc.
Gala tinerilor maeștri, 
viratele peliculei.
Club T...
Jocurile Olimpice de vară — 

. Montreal 1976.
19,00 Reportaj de scriitor: Fălticeni. 
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 ......... ’ ‘

13.15
13,20
13,40
14,25
15,35
16,30

20.00
20,30

20,45

21,15
21,45
22,05

Microvarietățl muzicale cu for
mația Dan Stoian.
Film serial: „Baretta".
24 de ore.
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976.

PROGRAMUL 2
Desene animate.
Geografie lirică — versuri tn lec
tura autorilor.
Muzică populară din toate regiu
nile țării.
Retrorecording.
Inscripții pe celuloid.
Blsser Klrov la București (concert 
de muzică ușoară).loan A-

nă că undeva, prin Colum
bia, ar fi o clinică miracu
loasă, unde putem merge la 
sigur. Totul e să ne deci
dem pentru formalități și 
cine dintre noi pleacă cu 
băiatul. S-a... autopropus.

— Avea motive ?
— Da, pentru că pină la 

urmă a nimerit intr-o cu 
totul altă țară. E drept, tot 
pe continentul latino-ame- 
rican.

— Nu vedem motivele...
— Niște rude de ale Iui, 

plecate cu mulți ani în 
urmă, se stabiliseră prin 
părțile acelea. Ei zicea că 
sînt bine situate și un aju
tor în asemenea momente 
de viață e bine venit.

— Aici, la Constanta, so
țul dv. cu ce se ocupa ?

— Era inginer hidroteh- 
nician. Lucra la institutul 
de proiectări. Munca, pre
gătirea sa se bucurau de 
prețuire. O spun in cu
noștință de cauză, deoarece 
lucram și eu tot acolo, la 
proiectări. Aveam locuința 
chiar în centru. Un aparta
ment în primele blocuri 
construite în Constanta. 
Dar să trecem peste toate 
astea...

Aparent. Mioara O. n-a
rată tulburată. Intuim însă

etică și estetică. Epoci, 
vîrste și medii diferite își 
găsesc reprezentări este
tice dintre cele mai reu
șite. Se conturează o vîrs
tă a jubilației perpetue, 
dar și a confruntării, în 
plan afectiv, cu normele 
morale ale societății 
noastre.

Nucleul epic al schițelor 
și povestirilor se dezvol
tă în jurul unor întîmplări 
care declanșează o emo
ție, un sentiment, o atitu
dine. Faptele sufletești 
dobîndesc o condiționare 
socială. Cîteva psihologii 
sînt marcate de atrocită
țile războiului (Alexandra 
cea mică de Laurențiu 
Fulga). Franzeluță din po
vestirea cu același nume 
de Eugen Barbu, personaj 
desprins din atmosfera ro
manului Groapa, ducind o

ment de inedit, cu o me
morie care hiperbolizează 
realul, cu transformări 
bruște sau încete. Intere
sul povestirilor stă atit în 
acțiunea propriu-zisă — e 
adevărat, uneori mono
tonă, pîndită de placidita
te și contrafacere, uzînd 
cam de aceleași procedee 
artistice — cit și în miș
carea afectivă a persona
jelor. Nu avem caractere 
in sensul încetățenit de 
teoria literară, ci virtuali
tăți de caracter, de indivi
dualități în devenire. Dis
ponibilitatea guvernează 
copilăria și adolescenta, 
anotimpuri propice visu
lui, jocului, elanurilor și 
opțiunilor morale și pro
fesionale (Ochii aurii ai 
Roxanei de Costache An
ton, Vasul de lut de Emi
lia Cădăraru, tntr-o foto
grafie... de Alexandru Mi-

legăna dulce de Ilie Tă- 
năsache sugerează nostal
gia copilăriei și puritatea 
ei. Alteori, atitudini e- 
pice variate, de la tonul 
grav la cel sentimental, 
de Ia umorul fin la u- 
morul sarcastic, struc
turează prozele semna
te de Viniciu Gafița, 
Gica Iuteș, Octav Pan- 
cu-Iași, Iuliu Rațiu. Mir
cea Sîntimbreanu, Ovidiu 
Zotta. Prozele sugerează 
o constantă morală în re
gistre nuanțate, prin son
darea trăirilor afective 
se recompune un univers 
în datele lui esențiale, 
iar experiența de viață, 
firesc limitată, a copiilor 
se dezvoltă 
unor relații interumane. 
Un citadin 
vacanța — centrul 
motivații epice — Ia ța
ră, unde descoperă nu

în cadrul
își petrece

unor

numai un univers ferme
cător, cu un cod aparte, 
ci și un teritoriu moral 
cu valențe inedite (Oră- 
țeanul de Ștefan Luca). 
Altcineva aduce de la 
Histria un pui de rață 
sălbatică, îl crește în bal
con și, odată întremat, 
acesta își ia zborul, mo
tiv de a determina pe un 
absolvent de liceu res
pins la concursul de ad
mitere Ia facultate să-și 
găsească un rost și, im
plicit, un sens vieții, pe 
șantier (Ca o rață sălba
tică de Nicolae Damian), 
într-o frumoasă schiță, 
intitulată Ultima scrisoa
re, de adîncimi lirice, 
Constantin Georgescu 
pledează în jurul refuzu
lui dezumanizării. Pe a- 
naliza unor scurte „cri
ze" de conștiință, consu
mate. evident, la alți pa
rametri își construiește 
Petre Luscalov povesti
rea Cravata. Franz Storch 
radiografiază psihologia 
unui tînăr individualist 
Ia început și care reușeș
te, grație lecției date de 
un comunist, să se atașe
ze colectivului de muncă 
și să devină autorul unei 
fapte de eroism. Siito 
Andrăs satirizează vechi 
mentalități privind in
compatibilitatea femeilor 
cu munci specifice băr
baților : Bakd Mărci ce
dează cînd vede că fata 
sa cea mai mică, deveni
tă tractoristă. ară cu în- 
deminare pămîntul. De
sigur că nu toate schițe
le și povestirile au un 
nivel artistic. Antologia 
selectează și lucrări mai 
puțin reușite, incolore, 
didacticiste, plate 
raportul motivării 
ționale. în genere 
reușită editorială, o ple
doarie pentru formarea 
unor convingeri morale.

sub 
emo- 
— o

George GIBESCU

• HUNEDOARA. Timp de o săp- 
tămină s-a desfășurat, la Hațeg, 
festivalul cultural-artistic intitu
lat „La porțile luminii", care a 
programat o seamă de acțiuni cu 
caracter educativ, atît la casa oră
șenească de cultură, cit și în între
prinderile din localitate. Manifesta
rea s-a încheiat cu tradiționala pa
radă a portului popular desfășura
tă pe străzile Hațegului, urmată de 
un reușit spectacol de cîntece și 
dansuri populare, prezentat în 
parcul orașului de ansamblul reu
nit al formațiilor căminelor cultu
rale din Densuș, Cîmpu lui Neag, 
Geoagiu, Boșorod, Ilia, ale clubu
lui muncitoresc din Călan, caselor 
de cultură din Hațeg și Deva. Prin
tre acțiunile educative organizate 
in Valea Jiului se înscrîh simpozio
nul „Cartea, în cincinalul revolu
ției tehnico-științifice", organizat la 
exploatarea minieră Lupeni de cen
trul de librării din Deva. „Indepen
dența — năzuință de veacuri a po
porului român", este tema dezbate
rii organizate de muzeul județean 
la căminul cultural din Dobra. Di
recția generală județeană pentru 
agricultură și industrie alimentară 
și Uniunea județeană a cooperati
velor agricole de producție au edi
tat o foaie volantă — difuzată în 
toate satele — vizînd maxima ope
rativitate și calitate a lucrărilor din 
campania agricolă. • GORJ. Re
centa ediție a serbării populare „In 
pădure la Stroiești" a prilejuit o 
pasionantă întrecere a celor mai 
valoroase formații artistice din co
munele situate în zona submontană 
a județului. „Poeții gorjeni cintă 
patria și partidul" — este genericul 
mesei rotunde organizate la Tirgu- 
Jiu, cu participarea membrilor 
cercurilor șr centclUrSbr • literare 
gorjene. Tinerii muncitori de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Tirgu-Jiu și Întreprinderea mi
nieră Motru au luat parte la un 
schimb de experiență pe tema „For
me și metode folosite de organiza
țiile U.T.C. în vederea educă
rii tineretului pentru muncă 
și viață". • BOTOȘANI. Ansamblul 
de cintece și dansuri „Rapsodia" se 
află in Finlanda, unde va prezenta 
o serie de spectacole în cadrul Fes
tivalului internațional de folclor de 
la Kaustinen și al Festivalului mun
citoresc de la Valkeakovschi. In re
pertoriul ansamblului, format din 
artiști amatori din municipiu și co
muna Corni, figurează melodii 
populare românești, cîntece de 
dragoste, dansuri și obiceiuri stră
bune din Moldova, Bucovina și Ma
ramureș. Membrii cercului de piro
gravură al clubului județean al sin
dicatelor și-au reunit ultimele lor 
lucrări într-o interesantă expoziție 
a cărei tematică este inspirată din 
viata cotidiană. In stagiunea estiva
lă, un colectiv al teatrului ,.Mihai 
Eminescu" pregătește premiera pie
sei „Alexandru Lăpușneanu" de 
Virgil Stoenescu, in regia lui Con
stantin Dinischiotu. Primele două 
spectacole vor fi prezentate in aer 
liber, în cadrul oferit de monumen-/ 
tele istorice de la Vorona și Popăuți) 
• VASLUI. „Omagiu muncii eoni 
structorilor". Sub acest generic, la 
grădina de vară a sindicatelor din 
Vaslui a avut loc un bogat program 
cultural-artistic susținut de forma
țiile de amatori ale întreprinderii 
județene de construcții-montaje 
(brigadă artistică de agitație și 
montajul literar-muzical „Constru
im pentru popor, pentru partid") și 
de ansamblul de cîntece și dansuri 
„Briulețul" al întreprinderii de rul
menți din Birlad. „Acești meșteri 
mari" se intitulează filmul realizat 
de cineclubul Casei de cultură a 
sindicatelor din Vaslui pe șantiere 
din județ. A fost tipărită și difuza- j 
tă o ediție specială a foii volante 
„Constructorul".

Corespondenții „Scînteii”

schimbarea produsă In 
adînc de rememorarea ce
lor de mai sus. Sînt îm
prejurări de viață pe care 
oamenii le închid în ei pen
tru veșnicie. Alții, dimpo
trivă, se deschid, caută să 
le abandoneze, așa cum te 
lipsești de lucrurile inutile, 
care devin o povară. Inter-

Pînă la urmă mi-am dat 
seama că ceva nu-i in re
gulă și am cerut să mi se 
trimită copilul înapoi. Ce
rere neindeplinită. se-nțe- 
lege.

— Și atunci ?
— Am hotărît să merg 

acolo și să văd ce se în- 
timplă.

— Vă mai amintiți vreun 
titlu ?

— Cum să nu. Basme ale 
românilor, poveștile și po
vestirile lui Creangă. Ispi- 
rescu. Cărți care mi-au le
gănat și mie copilăria...

— Cum a fost reîntilni- 
rea ?

— Ca orice reîntîlnlre

viața soțului și-1 schimba
se, îl depărtase de cămi
nul nostru. El spunea că 
munca pe brînci îl înstrăi
nase, dar eu cred că și ne
putința acomodării cu o a- 
semenea existență, în com
parație cu ceea ce fusese 
obișnuit. Dar n-avea putere 
să recunoască. Ori era prea

Dragostea de mama nu se cumpără.»
locutoarea noastră face par
te, se pare, din ultima cate
gorie. Și totuși, evocarea 
experienței dramatice trăite 
nu-i aduce încă liniștea la 
care aspiră. Poate unde nu 
s-a depărtat prea mult de 
această experiență. Sau nu 
s-a așezat încă destul timp 
pentru ca această nevoie de 
liniște să se împlinească.

— Mă ținea la curent, 
prin scris, cu starea de să
nătate a copilului. „Că l-a 
făcut prima operație". „Că 
e nevoie și de o a doua".

------ anchetă
— Trecuseră... citi ani ?
— ...trei. Pentru Bogdan 

era vremea de mers la 
școală. Cine și cum se ocu
pa de el acolo ? Cît de bine 
a învățat să stăpîncască 
limba noastră ? Cît a cres
cut în acești trei ani ? Mă 
rog, o mie de alte întrebări 
imi puneam. M-am pregătit 
mult pentru întilnirea cu 
fiul meu. La vamă. îmi 
amintesc, un om a zîmbit 
cînd a cîntărit 20 kilograme 
de cărți destinate lui Bog
dan...

socială ------
dintre mamă și fiu. După 
care a venit constatarea 
dureroasă potrivit căreia 
ideea cu clinica minune nu 
fusese decit o himeră. Sta
rea copilului nu se îmbună
tățise cituși de puțin.
- Soțul ?
— Muncea zi și noapte în 

atelierul rudelor. Bineînțe
les. nu în profesia lui. 
N-avea nici un pic de răgaz 
pentru copil, pe care-1 lă
sase în grija altora. A venit 
apoi și a doua constatare : 
ceva intervenise brutal in

orgolios să numească impa
sul in care eșuase. Eu ? Mă 
simțeam și mai singură și 
fără rost și am deschis di
vorț pentru a reveni in țară 
cu copilul. Pentru că soțul, 
rudele îl voiau acolo și pe 
Bogdan... Ba, învățați se 
pare cu principiul că orice 
se poate face cu bani, 
mi-au propus — nici mai 
mult nici mai puțin 1 — 
să-mi... cumpere băiatul...

— Ce s-a decis la divorț?
— Mi s-a încredințat fiul. 

Dar pină aici a trebuit să

gust și eu din amarul celor 
care aleargă după o pîine. 
Luni de zile am bătut la nu 
știu cîte porți. Am lucrat cu 
chiu cu vai pe la diverse 
firme. Nu-i doresc nici unei 
femei să trăiască momente
le prin care am trecut eu. 
Cu 12 și 14 ore de muncă pe 
zi pentru a izbuti cît de cit 
să te descurci. Chiria — ju
mătate din salariu, taxa de 
școală apoi, pentru băiat, 
bani pentru avocat etc. etc.

— Spuneați că nu doriți 
nici unei femei experiența 
aceasta. Să înțelegem de 
aici că, acolo, bărbații au 
mai multe șanse ?

— In principiu. în reali
tate însă nu-i ușor nici 
pentru un bărbat. Aveam 
exemplu pe fostul meu soț, 
acum, care dintr-un inginer 
apreciat, cu o specialitate 
exactă, era nevoit să-și ciș- 
tige pîinea muncind din 
greu, într-o cu totul altă 
meserie. Muncă, oricum, sub 
calificarea lui. In peregri
nările mele după serviciu 
am cunoscut un om tu 
pregătire superioară, o spe
ranță aici, la noi. Nu-i dau 
numele din respect pentru 
familia lui. Cu ce se Înde
letnicea acolo ? Căra... co
voare. Un altul, medic ve

terinar, chemat de un unchi 
„bogat" și rămas fără că- 
pătii, cu familie cu tot, a 
făcut-o și pe omul de ser
viciu la un spital de
clini și pe vidanjorul. Nu. 
viața departe de ai tăi. 
printre străini, nu-i o plă
cintă abia scoasă din cup
tor, numai cu arome, cum 
se mai amăgesc cîte unii..

Aici, Intre blocurile din 
care marea nu se zărește, 
dar o simți pe aproape, co
vorul cromatic de flori dor
mitează în zăpușeala încă 
puternică a sfirșitului de zi 
Iar mai încolo, hărmălaia 
copiilor care chinuiesc min
gea de fotbal. Trupuri de
prinse cu bronzul marin 
între protagoniști — un bă
iat cu părul creț, cu oche
lari. Poate cam firav pen
tru virsta Iui. Un băiat pe 
care mama s-a străduit 
să-l ferească — ca orice 
mamă — de avatarurile u- 
nei aventuri în care a fost 
tîrit fără voie. Un băiat 
care trăiește alături de 
mama lui viața firească a 
tuturor cetățenilor patriei. 
Patrie cu numele de Româ
nia. al cărei fiu este.
Hie TANASACHE 
George MIHAESCU
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Vizita președintelui Republicii
Populare Benin, Mathieu Kerekou
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului. președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, 
a fost în cursul dimineții de vineri 
oaspetele locuitorilor municipiului 
Constanta.

împreună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Vasile Vîlcu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Constanța, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean, și alte persoane oficiale româ
ne și benineze, șeful statului Benin 
a făcut o vizită în portul Constanța.

La sosire, oaspetele a fost întîm- 
pinat de Traian Dudaș. ministru] 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
de membri ai conducerii acestei uni
tăți. de numeroși marinari și mun
citori. Directorul comandamentului 
flotei maritime NAVROM. Nicolae 
Zeicu, a prezentat în fața machetei 
Istoricul portului, puternica dezvolta
re și modernizare pe care le-a cunos

cut în anii construcției socialiste și 
planul de extindere în viitor. O plim
bare cu șalupa în rada portului 
oferă oaspetelui marea panoramă a 
principalei porți maritime a țării, 
traficul intens ce are loc aici, măr
turie elocventă a potențialului ac
tual al economiei noastre, a faptului 
că România întreține în prezent re
lații comerciale cu un mare număr 
de state de pe toate meridianele 
globului.

Tovarășul Mathieu Kerekou este 
invitat în continuare să viziteze 
șantierul naval din imediata apro
piere. Rețin atenția oaspetelui pe
rioada scurtă în care a fost înfăp
tuit acest mare obiectiv industrial, 
procedeele și tehnologiile moderne 
pe care le utilizează muncitorii noș
tri în construcția navelor, gradul 
înalt de automatizare si mecanizare 
a lucrărilor. Concomitent cu pre
zentarea șantierului, a realizărilor 
și perspectivelor sale. directorul 
acestei unități, ing. Dumitru Fuio- 
rea. informează pe oaspete despre 
atenția deosebită acordată de par
tidul și statul nostru dezvoltării in

dustriei constructoare de nave, creș
terii capacității și extinderii flotei 
noastre comerciale. Șeful statului 
Benin, ceilalți oaspeți au posibilita
tea de a urmări modul cum se desfă
șoară operațiile de montaj la navele 
de mare tonaj aflate aici în con
strucție.

La plecare, președintele Mathieu 
Kerekou a rugat pe directorul șan
tierului să adreseze din partea sa 
felicitări constructorilor de nave 
constănțeni pentru importantele lor 
realizări și noi succese in muncă.

Vizitarea întreprinderii integrate 
de lină a oferit posibilitatea pre
ședintelui Mathieu Kerekou de a 
cunoaște unele aspecte ale dezvol
tării industriei ușoare, a producției 
bunurilor de consum. Grija mun
citorilor și a specialiștilor pentru 
realizarea unor produse de cali
tate, într-o bogată gamă de modele, 
a făcut o bună impresie oaspetelui.

Un scurt popas la edificiul roman, 
cu mozaic și străbaterea unora din 
principalele artere ale orașului au 
încheiat vizita la Constanta a pre
ședintelui Republicii Populare Benin.

Vizita delegației parlamentare gaboneze
Ambasadorul Republicii Gaboneze 

la București, Maurice Yocko. a ofe
rit. vineri seara, o recepție în onoa
rea delegației parlamentare gabone
ze. condusă de Paul-Marie Gondjout, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Gaboneze. care face o vi
zită oficială în țara noastră la invi
tat-a Marii Adunări Naționale.

nu participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N., Suzana Gâdea, ministrul

educației și învățămîntului, Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. Vasile Gli
ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră.

*
Președintele Adunării Naționale a 

Republicii Gaboneze. Paul-Marie 
Gondjout, a avut, vineri dimineața.

o întrevedere cu Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 

în cursul întrevederii s-a eviden
țiat interesul pentru realizarea unor 
acțiuni concrete de cooperare în do
meniul cercetării științifice și dez
voltării.

Delegația parlamentară gaboneză 
a vizitat, în aceeași zi, Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia.

(Agerpres)

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri dimineață, pe Jose Me
rino Manon, secretar general in Mi
nisterul Patrimoniului Național, con
ducătorul delegației mexicane la 
prima sesiune a Comisiei mixte ro- 
mâno-mexicane de cooperare econo
mică și tehnică.

în cursul întrevederii a fost apre
ciat faptul că lucrările acestei se
siuni, desfășurate in spiritul acor
durilor și înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, au constituit un im-

gortant pas pe calea dezvoltării re
lațiilor eoonomice dintre cele două 
jâri. Au fost trecute in revistă, tot
odată, posibilitățile de extindere a 
cooperării româno-mexicane in di
ferite sectoare ale industriei și agri
culturii.

La convorbire a participat Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Era de față Armando Cantu, am
basadorul Mexicului la București.

Cu prilejul aniversării Zilei naționale 
a Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a Republicii Arabe Egipt, am
basadorul acestei țări la București, 
Hassan A. Daoud, a oferit, vineri, 
o recepție.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Gheorghe Cioară, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Asociației de prietenie româno-egip- 
teană. Constantin Dăscălescu, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Eugen Je-

beleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Nicolae Nico- 
laescu. ministru) sănătății, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai condu
cerii altor ministere și unor institu
ții centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori. ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 iulie. In țară : Vreme în gene
ral instabilă, mai ales în jumătatea de 
sud-vest a țării și în zonele de deal și 
de munte, unde vor cădea ploi, îndeo
sebi sub formă de averse, și se vor

semnala descărcări electrice. în rest, 
ploi locale, mai ales după-amiază. Vîn- 
tul va prezenta Intensificări de scurtă 
durată, temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 șl 20 de grade. Iar 
maximele între 20 și 30 de grade. în 
București : Vreme ușor instabilă cu 
cerul variabil. Ploaie de scurtă durată, 
Îndeosebi după-amlaza. Vînt cu Inten
sificări trecătoare, temperatura ușor 
variabilă.

A ll-a sesiune a Comisiei interguvernamentale 
româno-mongole de colaborare economică și tehnico-științifică

tn zilele de 22 și 23 iulie 1976 a 
avut loc la București a Il-a sesiune a 
Comisiei interguvernamentale româ- 
no-mongole de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

,Cu acest prilej' s-a examinat mo
dul de îndeplinire a sarcinilor stabi
lite la prima sesiune a comisiei și 
îndeosebi a colaborării în realizarea 
unOr obiective industriale în R.P. 
Mongolă.

S-a apreciat că relațiile de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
dintre România și Mongolia se des
fășoară cu succes. S-au relevat, de 
asemenea, lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale reciproce și 
au fost stabilite măsuri in vederea 
majorării. în continuare, a livrărilor 
reciproce de mărfuri.

In încheierea sesiunii, tovarășii 
Janos Fazekas, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne in comisia mixtă interguverna- 
mentală, și D. Gombojav, vicepre
ședinte âl Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, pre
ședintele părții mongole în comisie, 
au semnat convenția interguverna- 
mentală pe termen lung privind co
laborarea în construirea în R.P. Mon
golă a unui combinat de mobilă și 
mucava. tu asistență tehnică româ
nă, precum și convenția de colabo
rare in domeniul prelucrării lem
nului.

Lucrările s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de deplină Înțele
gere. (Agerpres)

Sosirea unei delegații a Partidului Comunist Irakian
Vineri a sosit în Capitală o dele

gație a Partidului Comunist Ira
kian, condusă de tovarășul Thabit 
Habib Al-Ani, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.I.. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în tara noastră.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Ion Dincă. mem

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
șecretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., de activiști de 
partid.

în aceeași zi, delegația a făcut o 
vizită la Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

Primul lucru pe care mă 
grăbesc să-l transmit din- 
capitala Jocurilor Olimpice 
de vară este rugămintea 
minunatelor noastre gim
naste de a adresa din par
tea lor — prin intermediul 
„Scînteii" — „salutări și 
mulțumiri fierbinți celor 
de-acasă“. Pentru aceste 
minunate fetițe cei de-aca- 
să înseamnă părinții — pe 
care-i îmbrățișează cu căl
dură, dornice de a-i reve
dea cît mai repede — în
seamnă colegii de învăță
tură, ................
toți cei 
buit într-un. fel sau al
tul la excelenta lor pre
gătire sportivă. Este cit se 
poate de semnificativ fap
tul că. 
mente de 
aceste 
tins 
transmit 
caldele salutări, 
rile lor sincere T. __
fiindcă au condiții dintre 
cele mai favorabile dezvol
tării aptitudinilor lor fizice 
și morale, pregătirii lor 
pentru sport, pentru mun
că, pentru viață.

Concursul de gimnastică 
s-a încheiat, dar comenta
riile asupra uluitoarei evo
luții a Nadiei au devenit 
parcă și mai aprinse.

Vă 
cum 
neri 
alte 
rite

prietenii, înseamnă 
care au contri-

îp asemenea mo- 
rară satisfacție, 

care au a- 
măiestriei 
odată cu 
mulțumi
și firești

tinere 
culmile 

acasă,

închipuiți probabil 
arătau ziarele de vi- 
care relatau despre 

medalii de aur cuce- 
de reprezentanta gim-

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
Cu gîndul la

nasticii noastre, dacă și în 
zilele trecute principalele 
cotidiane de mare tiraj a- 
veau pagina primă și al
tele Ia interior dedicate 
gimnastei din România. 
Dintr-un noian de aprecieri 
și interviuri desprind de
clarația Larisei Latinina, 
cîștigătoare a cîte două me
dalii de aur, argint și bronz 
la jocurile de la Tokio, as
tăzi antrenoare a echipei

urirea unui succes olimpic 
fără precedent in istoria 
sportului nostru — trei me
dalii de aur, două de ar
gint și două de bronz la o 
singură disciplină. Dincolo 
de bucurie, acest artizan 
de valori vorbea convins 
despre necesitatea de a 
se munci în continuare, fără 
răgaz în pregătirea marilor 
talente de care dispune 
gimnastica noastră. în pre-

CORESPONDENȚA DIN MONTREAL —

feminine a U,R.S.S. : „...Na-, 
dia Comăneci .. este incoh- 
testabil dotată cu talent na
tural și cu o dezarmantă 
ușurință de expresie a a- 
cestuia. Ea are, de aseme
nea, avantajul de a fi con
stant stăpînă pe toate mij
loacele tehnice- Are și con
trolul deplin asupra ei în
săși. Nadia este într-adevăr 
o gimnastă minunată...".

La sediul agenției noas
tre economice din Montreal 
reușise în sfirșit să se 
sțringă grupul de antrenori 
și specialiști români spre a 
îi felicita pe tehnicienii Fe
derației române de gimnas
tică. Mai mult decît orice 
m-a impresionat atitudinea 
lui Bela KAROLY, acest 
antrenor tînăr și tenace 
care, vreme de 8 ani fără 
încetare, a muncit, împreună 
cu soția sa. Marta, alături 
de Comăneci. Ungureanu și 
celelalte fetite pentru fă-

gătirea de pe acum a altor 
performante de răsunet 
pentru gloria sportului ro
mânesc. Mi se pare aceasta 
o atitudine exemplară, re
alistă, și totodată o viziune 
de perspectivă, demnă de a 
fi subliniată în asemenea 
momente de mare bucurie.

Și acum, în 
două episoade care 
terizează atmosfera 
aici la Montreal, in jurul 
Nadiei Comăneci.

Am privit la televizor o 
anchetă printre cei ce erau 
în fața sălii „Forum" cu 
cîteva ore înainte de a în
cepe concursul Ia aparate. 
Șapte elvețieni, care petre
ceau vacanța în S.U.A.,s-au 

.suit de urgență în avion 
tocmai de la Miami spre a 
o vedea pe Nadia. Urmea
ză la rînd zeci de mini- 
Comăneci. cum li se zice pe 
aici copiilor suporteri ai

încheiere, 
carac- 
creată

viitor
Nadiei, descinși proaspăt 
din autobuze închiriate spe
cial la Kingston, apoi un 
grup de polițiști care spun 
și ei că tînăra campioană 
din România e ,.o fetiță pe 
cit de talentată, pe atît de 
simpatică". De altfel, poli
țiștii au avut de-a face și 
cu numeroșii speculanți de 
bilete care au impus prețul 
la negru pînă la exorbitan
ta cifră de 150 dolari „dacă 
ții să o vezi pe Nadia".

Sub titlul cu litere mari 
„Din cauza Nadiei", ziarul 
..Montreal matin" publica 
o anchetă asupra creșterii 
spectaculoase a vînzării te
levizoarelor în aceste zile. 
Din răspunsurile specialiș
tilor în publicitate rezultă 
că achiziționarea unui nu
măr impresionant de tele
vizoare, spre a fi puse la 
locurile de muncă. în ma
gazine. birouri și alte locuri 
publice, se datorează în 
principal dorinței locuitori
lor Montrealului de a o ve
dea pe românca Nadia Co- 
măneci. Poate nu din a- 
ceaștă cauză, totuși funda
lul telejurnalelor celei mai 
mari rețele de televiziune 
în limba engleză e consti
tuit dintr-un portret uriaș 
al tinerei românce, iar 
speakerii cînd încheie emi
siunea de noapte se întorc 
spre tablou 
mulțumim 
bună !“.

și spun : „îți 
Nadia, noapte

Valeria M1RONESCU

Clasamente, rezultate
GIMNASTICA

Clasamentele finale ale concursului 
feminin pe aparate : paralele ine
gale : 1. Nadia Comăneci (România)
— 20,000 puncte; 2. Teodora Ungu
reanu (România) — 19.800 puncte ; 3. 
Marta Egervari (Ungaria) — 19,775 
puncte ; bîrnă : 1. Nadia Comăneci 
(România) — 19,950 puncte ; 2. Olga 
Korbut (U.R.S.S.) — 19,725 puncte ; 
3. Teodora Ungureanu (România) — 
19.700 puncte ; sol : 1. Nelli Kim
(U.R.S.S.) — 19,850 puncte ; 2. Lud
mila Turișceva (U.R.S.S.) — 19,825 
puncte ; 3. Nadia Comăneci (Româ
nia) — 19,750 puncte ; sărituri : 1. 
Nelli Kim (U.R.S.S.) — 19,800 puncte; 
2—3. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.)
— 19,650 puncte și Carola Dombeck 
(R.D. Germană) — 19,650 puncte.

(Finlanda). Șt. Rusu (ușoară) a pier
dut meciul cu Nalbandian (U.R.S.S.).

Gheorghe
a obținut o
prin tuș pe

Ciobotaru (categ. 74 kg) 
nouă victorie. întrecînd 
austriacul Kiss.

TIR

HALTERE
Titlul olimpie în limitele categori

ei mijlocii a revenit bulgarului Ior
dan Mitkov — 335 kg la cele două 
stiluri. Pe locurile următoare, Var
tan Militosian — 330 kg, Peter Wen
zel (R.D.G.) — 327,5 kg, Wolfgang 
Hubner (R.D.G.) — 320 kg, Drago- 
mir Cioroslan (România) — 320 kg, 
Pontio (Finlanda) — 315 kg. De re
marcat comportarea tînărului halte
rofil român Dragomir Cioroslan, 
care a obținut cel mai bun Ioc de 
pînă acum al sportivilor români la 
această disciplină, stabilind două noi 
recorduri naționale (smuls 145 kg și 
total 320 kg).

în cadrul 
proba de 
cîștigată de 
Gazov care a 
(record mondial).

în proba de pistol viteză, meda
lia olimpică de aur a 
Norbert Klaar (R. D. 
597 puncte, urmat de 
său Jurgen Wiefel cu 
Pentru atribuirea medaliei de bronz 
a fost necesar un meci de baraj, 
între Ion Corneliu (România), Ro
berto Ferraris (Italia) și Afanasi 
Kuzmin (U.R.S.S.), care aveau cîte 
595 puncte Cel mai bun rezultat a 
fost înregistrat de Ferraris, care a 
..cucerit medalia de bronz. Pe. locul 
4 — Kuzmin, iar pe locul 5 — Ion 
Corneliu, care, în meciul de baraj, 
suferind o defecțiune tehnică 
armă, nu și-a 
sibilitățile.

tir, 
fost

competițiilor de 
țintă mișcătoare a 

sovieticul Aleksandr 
realizat 579 puncte

revenit lui 
Germană) cu 
compatriotul 
596 puncte.

l-a 
putut desfășura po-

BOX
surprize au marcat 
reuniunilor de vineri.

LUPTE 
GRECO-ROMANE

Gh. Berceanu (48 kg) continuă se
ria victoriilor. în turul 4 el l-a în
vins prin tuș pe englezul Hinter. 
N. Gingă (muscă) a ciștigat în fața 
lui Caltabiano (Italia), iar I. Păun 
(pană) a dispus la puncte de Hjelt

Două mari 
prima gală a
La categoria semimuscă (48 kg), tai- 
landezul Payao Pooltarat. care în 
prima gală l-a eliminat pe Remus 
Cozma (România), a obținut verdic
tul cu 3—2 in fața campionului eu
ropean. sovieticul Tkacenko.

Pugilistul român Vasile Didea 
(categ. mijlocie-mică) a ciștigat prin 
descalificare, în rundul trei, meciul 
susținut cu Michael Prevost (Canada).

SCRIMA

0 „Capodoperele gimnasticii" • „O flacără olimpică vie"
«„Minunatul ansamblu al echipei României"

AMPLE COMENTARII ÎN
„Comăneci este astăzi cu adevărat cea mai mare gimnastă 

din lume, aceea care a întruchipat în programul său tot ceea ce 
a cerut imperios gimnastica modernă — complexitate, risc, vir
tuozitate în execuție, elan emoțional". („Sovietski Sporf'-Moscova).

într-un interviu acordat ziarului 
„Corriere della Sera", fostul campion 
olimpic Franco Menichelli, actual
mente antrenor al echipei Italiei, a 
declarat : „Românca Nadia Comă
neci este o gimnastă cum puține se 
nasc. Potențial poate cuceri totul, 
iar la paralele inegale este pur și 
simplu divină. Posedă o siguranță a 
execuției excepțională și o maturita
te sportivă surprinzătoare pentru o 
fetită de vîrsta sa".

PRESA INTERNAȚIONALĂ
„Nadia este cea mai iubită participantă la a XXI-a Olim

piadă, este într-un fel o justificare a olimpiadelor de pînă acum 

și a celor ce vor veni în viitor". („Kathimerini,'-Atena).

Sub titlul „Capodoperele gimnas
ticii". reportaj ilustrat cu o fotogra
fie a Nadiei Comăneci, ziarul „So- 
vietski Sport" din Moscova scrie, în
tre altele : „Turneul olimpic de gim
nastică de la „Forum" ne-a apropiat 
în mare măsură de înțelegerea eta
lonului în acest sport. La aceasta 
ne-au obligat inainte de toate Nadia 
Comăneci și Nelli Kim. Campioana 
olimpică absolută de la Montreal, 
Nadia Comăneci, apare acum ca o 
gimnastă cu totul excepțională. în 
definitiv, unde poate fi găsită oare o 
gimnastă căreia în programul de 
exerciții libere la paralele și bîrnă 
să nu i se recunoască o altă apre
ciere decît nota 10 ? Și o spunem cu 
toată sinceritatea, „zecele" acesta este 
în deplin acord cu rigorile regula
mentului".

Remarcînd înalta clasă demonstra
tă de gimnastele românce și de cole
gele îor sovietice, trimișii speciali ai 
ziarului „Pravda" relatează : „Cu 
greu poți crede, bunăoară, că Nadia 
Comăneci a putut executa pe bîrnă 
îngustă complicatele elemente ale 
săriturilor și voltijelor sale. Arbitrii 
au notat rezultatele cu nota 10, la fel 
ca și la paralele, fiind limpede din 
acel moment că Nadia Comăneci va 
deveni campioană absolută".

măneci a transformat Olimpiada în
tr-un zimbet de copil, deschizînd noi 
ritmuri plastice posibilităților corpu
lui uman, pe care l-a scos din reali
tatea consacrată și l-a îmbrăcat într-o 
legendă atrăgătoare. Fetița de cauciuc 
din România a creat marele spectacol 
de la Montreal și a devenit prima 
balerină a unui balet de vestale în
flăcărate. care, toate la un loc. au ri
dicat mai sus ca oricînd în orchestra 
olimpică arta gimnasticii, cel mai 
vechi și cel mai frumos sport.

în seara cind Nadia Comăneci 
celelalte gimnaste au evoluat 
Montreal, la Atena nu a existat
singur televizor care să se fi închis

sau vreun telespectator mic 
mare care să fi plecat înainte 
se termina programul".

sau 
de a

zultat poate neașteptat pentru mulți 
specialiști".

Concurenții sovietici au dominat 
proba individuală de sabie din ca
drul competiției olimpice de scrimă, 
clasîndu-se pe primele 3 locuri în 
finală. Dintre finalist! s-a evidenți
at și românul Ion Pop, primul scri- 
mer din țara noastră calificat în fi
nala acestei probe. Ion Pop a ocu
pat locul 4, înaintea redutabililor sa- 
breri italieni. Tată clasamentul fina
lei : 1. Viktor Krovopuskov (U.R.S.S.)
— 5 victorii ; 2. Vladimir Nazlimov
— 4 v ; 3. Viktor Sidiak (U.R.S.S.)
— 3 v ; 4. Ion Pop (România) — 2
v ; 5. Mario Montano (Italia) — 1
v ; 6. Michele Maffei (Italia) — 0 v.

Floretista româncă Ecaterina Stahl 
a trecut cu succes și cel de-al doilea 
tur. 
tive 
Ana

în schimb, celelalte două spor- 
românce, Magdalena Bartoș și 
Pascu, au ratat calificarea.

și 
la 

un

„Românca Nadia Comăneci —___
tează corespondentul agenției France 
Presse — fetița care nu a împlinit 
încă 15 ani, a dominat cu talentul și 
grația sa gimnastica mondială la în
trecerile olimpice, cucerind ea sin
gură 3 medalii de aur și una de 
bronz. în timp ce colega sa Teodora 
Ungureanu a obținut o medalie de 
argint și una de bronz. Echipa Româ
niei, cu minunatul său ansamblu, cu
cerise încă din primele zile locul 2, 
locul

rela-

de vicecampioană olimpică, re-

Ziarul bulgar „Naroden Sport", în 
chenarul consacrat campionilor olim
pici, face o elogioasă prezentare Na
diei Comăneci, notînd. Între altele : 
„La prima vedere s-ar putea spune 
că secretul exercițiilor sale este ris
cul. Dar în fiecare din aceste exerci
ții sînt acumulate atit de multe ele- , 
mente_ complicate, originale și de 
efect încît pînă la urmă este vorba de 
talent, pregătire, sîrguință. Românca 
Nadia Comăneci are caracter și un 
psihic sănătos. Aici, la Montreal, mai 
degrabă s-ar fi îndoit fierul. Ea a re
zistat la toate încercările

HANDBAL
turneul feminin, selecționataîn

României a pierdut cu scorul de 8—14 
(3—6) meciul cu formația U.R.S.S. 
Alte rezultate : R.D. Germană — Ja
ponia 24—10 (12—3) ; Ungaria — Ca
nada 24—3 (11—3), Rezultate în
competiția masculină : Danemarca — 
Japonia 21—17 (8—11) ; R.F. Germa
nia — Canada 26—11 (14—7) ; Iugo
slavia — U.R.S.S. 20—18 (11—8), Un
garia — S.U.A. 36—21 (18—9) ; Poio-

Cehoslovacia 21—18 (8—7).

„Nadia Comăneci — o flacără olim
pică vie" își intitulează ziarul „Ka- 
thimerini" din Atena reportajul con
sacrat gimnastei românce. „Punind 
aripi Corpului său suplu și tînăr — 
•crie comentatorul grec — Nadia Co-

Rînduri penfru Teodora
O f '■ ■■ 

substanțială 
ciștigarea medaliei de argint de că
tre reprezentativa României ! — în 
care s-a distins printr-un exemplar 
spirit de echipă, printr-un profund 
devotament pus in slujba culorilor 
sportive ale patriei.

O felicităm pentru titlul de 
vicecampioană olimpică la paralele ! 
— probă in care a secondat-o stră
lucit pe colega și prietena ei Nadia, 
demonstrind și cucerind împreună 
supremația românească la cel mai 
spectaculos și poate cel mai greu 
aparat.

O felicităm pentru medalia de 
bronz obținută pe spațiul de 10 cm 
lățime al „punții suspinelor" ! — 
unde știm că-i place atit de mult 
„să se joace" la antrenamentele din 
sala liceului lor.

Pentru toate acestea, o felicităm 
și-i urăm, ca și celorlalte destoinice 
gimnaste românce, noi și noi succe
se la sport și la învățătură, noi și 
noi bucurii in tinerețea lor fericită

G. Ml I R Ol

Desigur, admirația noastră, aplau
zele noastre nedrămuite cinstesc 
cum se cuvine pe toate cele șase fe
tițe cărora le datorăm emoțiile și 
bucuriile acestor nopți de iulie cind, 
de la mii de kilometri, le-am ve
gheat zborul avintat peste piscurile 
gimnasticii mondiale. De aceea, pri
mele ginduri și primele felicitări ale 
posturilor de radio și televiziune 
aflate in transmisie directă, ale 
rubricilor sportive de presă, ale 
milioane de cetățeni ai țării s-au 
îndreptat deopotrivă spre ECHIPA 
noastră de aur, spre toți cei ce au 
contribuit cu priceperea și pasiunea 
lor la pregătirea succesului.

Admirația, aplauzele și felicitările 
noastre cinstesc, in același timp, 
evoluțiile de excepție ale celor două 
păsări măiestre care se numesc 
NADIA și TEODORA. Dind Nadiei 
ce este al Nadiei, adică tot ce pu
tem spune și simți mai cald, așter- 
nem azi, aici, cîteva rinduri pline de 
semne de exclamare pentru vice- 
campioana olimpică Teodora Ungu
reanu.

felicităm pentru contribuția 
'.i pe care a adus-o la

Cronica
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a pri
mit un mesaj de mulțumire din 
partea tovarășului Vladimir Bonev. 
președintele Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, pentru 
felicitările care i-au fost adresate cu 
ocazia realegerii sale în această 
funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar, Jean Bema- 
nanjara, pentru felicitările adresate cu 
prilejul zilei naționale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului i- 
rakian al afacerilor externe, dr.Sa- 
adoun Hammadi, pentru felicitările 
ce i-au fost adresate cu ocazia ani
versării proclamării Republicii Irak 
și a Zilelor revoluției naționale.

★
Vineri după-amiază. la Suceava 

s-au deschis cursurile de vară ale 
Scolii internaționale de teoria siste
melor, organizate sub egida Uniunii 
balcanice a matematicienilor, in co
laborare cu Ministerul Educației și 
învățămîntului, Asociația oamenilor 
de știință și Societatea de științe ma
tematice din Republica Socialistă 
România.

Iau parte matematicieni, informa- 
ticieni. fizicieni și ingineri din in
stitutele de cercetare și unitățile pro
ductive din tară, cadre universitare, 
oameni de știință din Bulgaria, Gre
cia. Iugoslavia. Franța și România. 
Participă, de asemenea, membri al 

^cursului internațional postuniversitar 
UNESCO, de pe lîngă Universita
tea din București. Reuniunea se des
fășoară sub formă de cicluri de pre
legeri, aplicații practice la Centrul 
teritorial de calcul Suceava, mese 
rotunde, consultații, discuții și vizite 
de documentare.

în deschidere, prima expunere a 
fost prezentată de acad. Nicolae Teo-

zilei
dorescu, secretar general al Uniunii 
balcanice a matematicienilor, pre
ședintele Societății de științe mate
matice din România.

★
La invitația Radioteleviziunii ro

mâne, o delegație a Radioteleviziunii 
ghaneze (Ghana Broadcasting Cor
poration), condusă de John Yaw 
Assasie, director general, a făcut o 
vizită în tara noastră. Membrii de
legației ghaneze au avut convorbiri 
la Radioteleviziunea română privind 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre organismele de radio și tele
viziune din cele două țări. Joi, Vasile 
Potop, director general al Radioțele- 
Viziunii române, și John Yaw Assa
sie au semnat înțelegerea de colabo
rare intre Radioteleviziunea română 
și Radioteleviziunea gltemeză, care 
deschide noi perspective colaborării 
dintre cele două instituții.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, ambasadorul 
acestei țări la București. Hassan Aii 
Daoud, a vorbit vineri seara la pos
turile noastre de radio și televiziune.

★
Vineri s-a încheiat al IV-lea Con

curs și simpozion al filmului de pro
tecție a muncii organizat de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor și Ministerul Muncii, fiind 
acordate premii celor mai reușite pe
licule realizate de studiourile cine
matografice profesioniste și cineclu- 
burile sindicatelor. în cadrul simpo
zionului s-au ’dezbătut probleme ac
tuale ale tematicii și mijloacelor de 
expresie ale filmelor de protecție a 
muncii, precum și modalitatea de fo
losire și eficiența lor educativă.

(Agerpres)

A APĂRUTi

„REVISTA ECONOMICA"
nr. 29 din 23 iulie 1976

Nadia Comâneci în „finalul de aur” al exercițiului de la bîrnâ
Telefoto

Clipa de dinaintea 
zborului

Urma să concure
ze la paralele Naăta.

Atunci,. in clipa a- 
ceea decisivă, încăr
cată de toată elec
tricitatea competiției 
supreme, Teodora, 
care abia își în
cheiase zborul, s-a 
apropiat de aparat și 
i-a șters cu grijă ba
rele ; să nu alunece 
palmele Nadiei.

La fel făcuse, cu 
puțin înainte, Maria
na ; pregătise, cu 
aceeași grijă de so
ră, aparatul pentru 
Teodora.

Una alteia, ca în
tr-o invizibilă ștafe
tă, și-au transmis nu 
un simplu ajutor 
„tehnic", ci un senti

ment. De încurajare, 
de încredere, de „sin- 
tem-alături-de-tine“.

Pentru acest sen
timent de o puritate 
unică nu există pro
be de concurs, nu șe 
dau note, nu-l înre
gistrează calculatoa
rele — și așa cam de
reglate în competiția 
perfecțiunii la care 
le-a supus Nadia... 
Dar tocmai sentimen
tul acesta de soră si 
nu de adversară, de 
colegă și nu de riva
lă, transmis tuturor 
popoarelor de tele
spectatori prin gestu
rile atît de firești 
ale micuțelor „trico
lore"^ mi s-a părut a

fi nu atît proba cea 
mai frumoasă a O- 
limpiadei, deși era eu 
prisosință, cît defini
ția însăși a spiritu
lui olimpic.

Cu mult înainte de 
a visa măcar la O- 
limpiadă, odată cu 
primele broboane de 
sudoare lăsate pe a- 
paratele de gimnasti
că, așa au fost ele în
vățate să simtă. Prie
tenește, omenește, ro
mânește. tn școala 
lor, în orașul lor de 
pe Trotuș, în țara 
lor din Carpați. Mă
iestria ? Pe urmă a 
venit și măiestria.

Victor VANTU
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Interviul acordat de tovarășul MOSCOVA

Vizita în U. R. S. S

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceausescu
le domenii în care fiecare țară este 
interesată, respectîndu-se .'principiile 
conducerii de către fiecare partid și 
guvern a economiei naționale, plani
ficării naționale — deci se bazează 
atît pe principiile egalității, cît și 
ale suveranității fiecărui stat și po
por. Tocmai în acest sens noi apre
ciem că relațiile de colaborare din 
C.A.E.R. duc la afirmarea unor prin
cipii noi, care deschid perspectiva 
instaurării în lume a relațiilor de 
egalitate, de avantaj reciproc, ceea 
ce permite progresul mai rapid al 
fiecărei națiuni și, desigur, pe aceas
tă bază, ridicarea generală a nive
lului de trai al popoarelor.

în același sens considerăm că și 
în viitor colaborarea în cadrul 
C.A.E.R. și cu toate țările socialis
te va juca un rol important, mai cu 
seamă acum, rind pe plan interna
țional se pun probleme foarte seri
oase legate de făurirea unei ordini 
economice noi, de lichidarea vechilor 
relații de inechitate și așezarea co
laborării economice dintre state pe 
principiile egalității și avantajului 
reciproc, în toate domeniile.

o aspirație mondială, care este 
poziția României in această pri
vință ?

ÎNTREBARE : In legătură cu 
aceasta, care este părerea dum
neavoastră, domnule 
Ceaușescu, cu privire 
tuală apropiere intre 
blocuri ca organisme 
care reunesc diferite

președinte 
la o even- 
cele două 
economice 
țări, adică 

C.A.E.R. și Piața comună ?
RĂSPUNS : România, ca și 

țări din C.A.E.R., de altfel 
C.A.E.R., se pronunță pentru

alte 
însuși 
stabi

lirea unor relații directe între cele 
două organisme economice — 
C.A.E.R. și Piața comună. Desigur, 
considerăm însă această colaborare 
ca o formă de abordare a unor pro
bleme generale de interes comun, de 
la organizație la organizație, pe 
principiile deplinei egalități, dar 
păstrind dreptul fiecărui stat de a 
trata și încheia direct acorduri eco
nomice între țările din cele 
ganizații economice.

RĂSPUNS : într-adevăr, în ultimii 
ani s-au produs schimbări profunde 
în viața internațională. Se afirmă tot 
mai puternic voința popoarelor de a 
fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe 
destinele lor, de a lichida politică 
imperialistă, colonialistă și neocolo- 
nialistă și de a realiza relații noi, 
bazate pe egalitate, pe respect al su
veranității naționale, pe neamestec 
în treburile interne, pe soluționarea 
problemelor litigioase dintre state pe 
calea tratativelor, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța în 
viața internațională. Toate acestea 
au dus la trecerea de la politica de
numită a „războiului rece" la poli
tica nouă, de colaborare, ceea ce se 
denumește generic cursul spre des
tindere.

Este adevărat că această politică 
reprezintă o aspirație a tuturor po
poarelor și înseși succesele înregis
trate se datoresc luptei maselor 
populare, a popoarelor de pretutin
deni. Dar destinderea este abia la 
început. Sînt încă puternice forțe 
care pot amenința pacea, pot dezlăn- 
țui un nou război. De aceea. Româ
nia se pronunță ferm pentru inten
sificarea luptei în vederea lichidării 
depline a politicii imperialiste și co
lonialiste, pentru respectarea dreptu
rilor popoarelor de a fi stăpîne pe 
destinele lor, împotriva oricărui a- 
mestec în treburile interne ale 
altor națiuni și pentru o colabora- 
re largă între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Avem 
în vedere în primul rînd înfăptuirea 
hotăririlor privind securitatea euro
peană. măsuri de dezarmare și tot 
ceea ce se impune în scopul asigu
rării păcii și colaborării, al realizării 
unui climat internațional care să dea 
fiecărei națiuni sentimentul și ga
ranția că se poate dezvolta liberă, 
fără a fi victima vreunei agresiuni.

lume mai dreaptă și mai bună. în 
care fiecare națiune să se poată dez
volta corespunzător voinței sale.

în acest sens apreciez că relațiile 
de colaborare româno-portugheze — 
Ia baza căreia stă și Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Portugalia — constituie un 
exemplu de felul cum două popoare 
pot conlucra în interesul lor, al 
zei păcii internaționale.

cau-

ÎNTREBARE : Relațiile 
s-au dezvoltat intre cele 
țări după înlăturarea fascismu
lui in Portugalia și care s-au 
dovedit fructuoase trebuie con
cretizate in domeniile economi- 
co-financiare. mai ales în ceea 
ce privește schimburile comer
ciale. Care este opinia Excelen
ței Voastre in acest sens ?

care 
două

RĂSPUNS : Trebuie să menționez 
de la început că în ultimii ani, în
deosebi _după înlăturarea fascismu
lui 
ce 
ca, 
au
Față de 1970, în 1975 schimburile e- 
conomice au crescut de aproape șa
se ori. în conformitate cu acorduri
le încheiate între România și Por
tugalia, schimburile economice și 
colaborarea în diferite domenii vor 
cunoaște progrese și mai rapide. Față 
de 1975, se estimează ca în acest an 
să se realizeze o creștere a schim
burilor economice de peste două ori.

Apreciez că ținînd seama atît de 
dezvoltarea României, cît și de pro
gramul de dezvoltare a Portugaliei, 
ritmul colaborării economice dintre 
țările noastre va continua să .creas
că. Sint multe domenii care intere
sează deopotrivă cele două țări și 
o colaborare pe principiile noi, la 
care m-am referit, corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări.

din Portugalia, relațiile economi- 
dintre România și Portugalia — 
de altfel, și în alte domenii — 
cunoscut o dezvoltare rapidă.

două or-

ÎNTREBARE î Așa 
cunoaște in general, 
mi-am putut da seama 
servațiile mele directe, în Româ
nia s-au realizat mari progrese 
in toate domeniile. Cum s-au 
reflectat aceste progrese in creș
terea nivelului de trai al po
porului român ?

cum se 
și cum 

din ob-

ÎNTREBARE: România face 
parte din Tratatul de la Varșo
via, așa cum Portugalia face 
parte din N.A.T.O. Ați dori si 
vă referiți, domnule președinte, 
la această chestiune, exprimând 
poziția țării dumneavoastră față 
de ideea desființării celor două 
blocuri militare.

ÎNTREBARE : Aș dori. Exce
lență, să ne spuneți, in încheie
re, care este viitorul pe care îl 
întrevedeți pentru țara, dum
neavoastră ?

a delegației ziarului 
„Scînteia'*

Delegația ziarului „Scînteia". care, 
la invitația ziarului „Pravda", face 
o vizită de documentare în Uniunea 
Sovietică, a fost primită vineri de 
tovarășul M. V. Zimianin. secretar al 
C.C. al P.C.U.S. ...........................
parte tovarășii 
membru al C.C. 
șef al ziarului 
Ceaușescu și Dumitru Ținu.

Delegația ziarului „Scînteia" a avut 
convorbiri cu tovarășul V. G. Afa
nasiev. membru al C.C. al P.C.U.S., 
redactor-șef al ziarului „Pravda", în 
cadrul cărora s-au realizat un schimb 
de experiență și informații în pro
bleme profesionale, a vizitat obiec
tive economice și social-culturale, a 
avut întîlniri cu cadre de răspundere 
ale unor organe de partid și de stat 
din Moscova. Leningrad și Riga.

LONDRA

Din delegație fac 
Alexandru Ionescu, 
al P.C.R., redactor- 
.,Scînteia". Florea

Convorbiri prietenești
LONDRA 23 — Corespondentul

nostru transmite : Tovarășul Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
redactor-șef al revistei „Era 
listă", a făcut o vizită în 
Britanie Ia invitația revistei 
xism Today". Cu acest prilej.

Falber. secretar 
Partidului Comu- 
Britanie. de Bert 

Woodis. membri 
Politic al P.C. din

P.C.R., 
socia- 
Marea 
„Mar- 
a fost

primit de Reuben 
general adjunct al 
nist din Marea 
Ramelson și Jack 
ai Comitetului ~ 
Marea Britanie. în cursul convorbi
rilor fiind evocate bunele relații de 
colaborare și conlucrare dintre cele 
două partide.

Tovarășul Ștefan Voicu s-a întîl- 
nit. de asemenea, și a avut o con
vorbire cu Ian Mikardo. președintele 
Comitetului . international al Comi
tetului Executiv national al Parti
dului Laburist din Marea Britanie.

CAIRO

Mesajul președintelui R. P. D. Coreene 
privind imperativele reunificării independente 

a patriei
DE PRETUTINDENI

și pașnice
PHENIAN 23 (Agerpres). — Situa

ția actuală face imperios necesar ca 
întreaga națiune să se ridice ca unul 
singur, să zădărnicească planurile im
perialiștilor și ale lacheilor lor de la 
Seul vizînd perpetuarea dezbinării 
națiunii și să realizeze reunificarea 
independentă și pașnică a patriei cît 
mai curînd posibil — se arată în me
sajul adresat de președintele R.P.D. 
Coreene, Ițim Ir Sen, partidelor poli
tice și organizațiilor sociale care fac 
parte din Frontul Democratic pen
tru Reunificarea Patriei, cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări de la 
crearea acestui for patriotic — infor
mează agenția A.C.T.C.

în cadrul unui miting, organizat la 
Phenian, cu această ocazie, a fost 
adresată o scrisoare partidelor poli
tice, organizațiilor sociale și întregii 
populații din Coreea de Sud. prin 
care li se propune din nou. în mod 
solemn, convocarea cît mai curînd 
posibil a unui „mare congres na
țional" la care să participe repre
zentanți ai partidelor politice, ai or
ganizațiilor sociale, ai întregii popu
lații din nordul și sudul Coreei și 
chiar compatrioți aflați în străinătate, 
care să exprime aspirația unanimă a 
întregului popor coreean de reunifi- 
care a țării — subliniază agenția 
A.C.T.C.

încetarea cursei înarmărilor și dezarmarea
obiective concrete ale luptei pentru pace 

si securitate internațională« »
Larg consens la Națiunile Unite în problema convocării 

unei Conferințe mondiale de dezarmare

RĂSPUNS ! în anii construcției 
socialiste, economia românească a 
cunoscut o dezvoltare puternică. 
Producția industrială a crescut de 
peste 30 de ori. S-au dezvoltat, de a- 
semenea, puternic agricultura și. le
gat de aceasta, toate celelalte sec
toare economice. Totodată, au cunos
cut un continuu avînt știința, cultu- 
ra. învățămîntul.

Venitul național al tării a crescut 
de peste zece ori. Pe această bază 
s-au putut adopta și măsuri de ri
dicare generală a nivelului de viață 
al poporului. în această perioadă, ve
niturile reale pe locuitor au crescut 
de peste cinci ori. Numai în cinci
nalul 1971—1975, veniturile reale ale 
întregii populații au crescut cu 46 
sută, iar retribuția reală, cu peste 
la sută. Trebuie să menționez' că, 
aceasta, a fost luată în calcul 
creșterea prețurilor la un șir de pro
duse în această perioadă. Dar pe tot 
acest cincinal 1971—1975 crește
rea prețurilor bunurilor de consum 
a fost în jur de 2 la sută.

Am dezvoltat puternic construcția 
de locuințe ; s-au construit peste 500 
mii apartamente numai din fondu
rile statului, plus alte circa 240 mii 
apartamente construite de către ce
tățeni. De asemenea, s-a dezvoltat 
asistența socială ; pe total, fondurile 
sociale au crescut cu peste 50 
sută. Am în vedere în 
vință fondurile 
torul de copii, 
sănătate, burse, 
tuieli care sînt

Deci putem spune că, 
odată cu construcția socialistă, cu 
dezvoltarea întregii economii națio
nale, a crescut în mod simțitor ni
velul de trai al poporului. Aceasta 
va constitui și în viitor preocuparea 
centrală a politicii partidului și gu
vernului, reprezentînd, de altfel, 
esența însăși a societății socialiste 
pe care o edificăm în România.

la 
20 
în 
și

la 
această pri- 
pentru aju- 
învătămînt. 

și alte chel-
alocate 
pentru 
precum 
efectuate de stat.

realmente;

ÎNTREBARE : Tinînd seama 
de afirmațiile făcute in ultimul 
timp de numeroase personali
tăți politice că materializarea 
politicii de destindere a devenit

RĂSPUNS: 
formarea 
tului de 
anumite 
nume în 
războiului rece, 
istoricul acestor organizații, 
însă să menționez că. de la început 
și în mod permanent, țările Tratatu
lui de la Varșovia s-au pronunțat 
pentru desființarea concomitentă atît 
a N.A.T.O., cît și a Tratatului de la 
Varșovia.

în condițiile trecerii la politica de 
destindere este necesară o activitate 
de depășire a blocurilor militare, de 
dezvoltare a încrederii, care să ducă 
pînă la urmă la desființarea conco
mitentă a celor două blocuri. Des
ființarea blocurilor 'militare ml nu
mai că nu va slăbi apărarea și in
dependența fiecărei țări, dar — după 
părerea mea — aceasta va da fiecă
rei națiuni mai multă securitate 
mai multe garanții de 
beră și independentă.

cum se știe, 
apoi a Trata- 
a avut loc în

După
N.A.T.O. și 
la Varșovia 
împrejurări istorice, și a-
perioada confruntării, a 

Nu voi face însă 
Doresc

dezvoltare
Si 

li

ÎNTREBARE: 
România sint țări 
tină. Aceasta este in mod evi
dent de natură să apropie cele 
două țări și popoare. Care este 
opinia dumneavoastră față de 
acest aspect ?

Portugalia 
de origine la-

RĂSPUNS : într-adevăr, originea 
latină a României și Portugaliei a 
avut întotdeauna și are desigur și 
în prezent o anumită importantă în 
relațiile dintre țările și popoarele 
noastre. Dar la această origine latină 
— cu tot ceea ce cuprinde ea — tre
buie să adăugăm faptul că astăzi 
popoarele noastre sînt angajate pe 
un drum nou. de dezvoltare econo- 
mico-socială independentă, de făuri
re a unui înalt nivel de viață ma
terial și spiritual, bazat atît pe tra
dițiile și pe bogăția inestimabilă a 
civilizației latine, dar și pe tot ceea 
ce a creat mai bun omenirea, pe tot 
ceea ce realizează ea actualmente, 
în toate domeniile. Avem deci obli
gația de a adăuga noi elemente a- 
cestor relații, de a face ca prietenia 
și colaborarea noastră să se înscrie 
atît în lupta 
societăți noi, 
triva politicii

pentru edificarea unei 
cit și în lupta împo- 
imperialiste, pentru o

RĂSPUNS : Actualmente, poporul 
român a trecut la realizarea Progra
mului stabilit de Congresul al XI- 
lea, care a elaborat principiile făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. Pînă în 1980, 
producția industrială a României ur
mează să crească cu circa 70 la sută 
față de 1975, într-un ritm mediu 
anual de circa 11 la sută. în ce pri
vește agricultura, prevedem ca^ pro
ducția în acest sector să crească cu 
circa 30 la sută. Pe această bază se 
vor dezvolta, desigur, toate celelalte 
sectoare, se va asigura creșterea ni
velului de trai al întregului popor. 
Veniturile generale urmează să 
crească cu circa 40 la sută, iar re
tribuția reală cu circa 20 la sută. Toate 
acestea vor apropia și mai mult 
România de țările mai dezvoltate. 
Ne propunem ca pînă în 1990 Româ
nia să se apropie din punct de ve
dere al dezvoltării sale economice de 
nivelul atins de țările avansate. Do
resc să menționez că acesta nu este 
un scop în sine, ci reprezintă o nece
sitate pentru a făuri o societate so
cialistă care să asigure din plin sa
tisfacerea necesităților 
și spirituale ale tuturor 
muncii, ale întregului popor, să ducă 
la un puternic avînt al stiintei și 
culturii și. totodată, la dezvoltarea 
continuă a democrației, la perfecțio
narea conducerii întregii activități 
economico-sociale si la asigurarea 
celor mai bune condiții organizato
rice și politice pentru participarea 
largă și nemijlocită a poporului la 
conducerea statului, 
dem ca, într-adevăr. 
cialistă românească 
făptuirea principiilor 
bunăstare ale omului, cu totul supe
rioare celor din vechea orînduire.

As dori. în încheiere, să remarc, 
încă o dată, cu satisfacție relațiile 
bune dintre România si Portugalia, 
dintre popoarele noastre si să urez 
poporului prieten portughez mari 
succese în dezvoltarea sa economico- 
socială. Si pentru că știu că în ca
drul alegerilor partidul socialist s-a 
angajat să militeze pentru construc
ția socialismului — desigur, cores
punzător condițiilor concrete din 
Portugalia — doresc să urez poporu
lui portughez să obțină rezultate cît 
mai bune pe această cale, să întă
rească unitatea si colaborarea sa — 
aceasta constituind garanția consoli
dării libertăților democratice pe care 
Ie-a obținut pînă acum, a înfăptuirii 
unor noi transformări economice si 
sociale. îi urez bunăstare si fericire.

Cuvîntarea președintelui 
Egiptului

cu prilejul zilei naționale
CAIRO — 23 — Corespondentul

nostru transmite : în cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 24-a 
aniversări a Revoluției de la 23 iulie 
1952, joi seara a avut loc la Cairo 
o reuniune comună a Adunării Po
porului și a C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe, la care a luat cuvîntul pre
ședintele R. A. Egipt, Anwar El 
Sadat.

Șeful statului egiptean a prezentat 
un amplu tablou al realizărilor obți
nute în ultimii ani. subliniind că, în 
prezent, sînt depuse intense eforturi 
pe linia reconstrucției și a materiali
zării planului de dezvoltare economi
că și socială a Egiptului, ale cărui 
obiective sint eșalonate pînă în ; 
2 000.

O mare parte a cuvîntăril a 
consacrată ultimelor evoluții 
lumea arabă, precum și situației 
Orientul Mijlociu.

anul
fost 
din 
din

materiale 
oamenilor

Astfel, preve- 
societatea so- 

să asigure în
de libertate și

LISABONA

Constituirea noului 
guvern portughez

LISABONA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele interimar al Adunării Re
publicii, Vasco da Gamma Fernan
des, a prezentat, vineri, membrilor 
forului legislativ, lista noului guvern 
portughez format după alegerile ge
nerale de la 25 aprilie a.c.

Noul guvern, condus de Mario 
Soares, secretarul general al Parti
dului Socialist, este format în majo
ritate din reprezentanți ai acestui 
partid, incluzîndu-se și unele perso
nalități independente si doi militari. 
Principalele portofolii au fost repar
tizate după cum urmează : Ministe
rul Apărării — It. col. Mario Firmino 
Miguel; Ministerul Planului și Co- 
ordonăriiV Economice — Antonio 
Sousa Gomes (independent) : Minis
terul de Externe — Jose Medeiros 
Ferreira ; Ministerul de Finanțe — 
Henrique Medina Careira ; Ministe
rul Comerțului — Antonio Barreto ; 
Ministerul Justiției — Antonio de 
Almeida Santos (independent).

Membrii cabinetului au depus. în 
aceeași zi, jurămîntul în fața 
ședintelui republicii, generalul 
maîho Eanes.

pre- 
Ra-

agențiile de presa transmit
dedouă țări s-au reunit în orașul 

frontieră El Poy, în vederea aplană
rii incidentelor.

Președintele R.P. Angola, 
Agostinho Neto, care a sosit într-o 
vizită oficială la Havana, a început, 
vineri, convorbirile oficiale cu Fidel 
Castro.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam, Dinh Ba 
Thi, și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de observator per
manent la Națiunile Unite secreta
rului general al O.N.U., Kurt Wald
heim. El a subliniat dorința R., S. 
Vietnam de a deveni membru al 
O.N.U. și de a milita în acest sens 
pînă la primirea ei în marele forum 
al națiunilor lumii.

Cercetări. Ministrul justiției 
din Irlanda, Patrick Cooney, a dis
pus. vineri, arestarea unor membri 
și simpatizanți ai organizației tero
riste Armata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.), în legătură cu cercetările 
întreprinse pentru descoperirea auto
rilor atentatului împotriva ambasa
dorului Marii Britanii la Dublin.

Convorbiri 
vest-germane. 
Germania, Helmut 
cheiat convorbirile 
mierul Canadei, Pierre Elliott Tru
deau. Au fost analizate probleme 
politice și economice interesînd Ca
nada și R. F. Germania.

canadiano-
Cancelarul R. F.

Schmidt, și-a în- 
oficiale cu pre

întrevederi. La Damasc au 
continuat convorbirile dintre Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al Si
riei, și Farouk Kaddoumi, șeful De
partamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

întreprinderi trecute sub 
controlul statului. Alte două 
întreprinderi textile particulare din 
India au fost preluate sub controlul 
guvernului și trecute în sectorul pu
blic. Este vorba de întreprinderile 
„Laxmirattan Cotton" și „Atherton 
West Cotton" din localitatea Kanpur, 
care de un an au fost închise din 
cauza lipsei de fonduri și a proastei 
administrații. Prin preluarea acesto
ra, „Corporația Națională Textilă", 
întreprindere de stat, controlează 105 
unități din industria textilă.

Convenția Sohyo. La To* 
kio s-au încheiat, vineri, lucrările 
celei de-a 53-a convenții a Consiliu
lui General al Sindicatelor din Japo
nia — Sohyo. Au fost aleși președin
tele și secretarul general și a fost 
adoptat programul de acțiune pe 
anul in curs.

Guvernul salvadorian 8 
dezmințit că forțele sale armate s-ar 
fi dedat la acte de agresiune împotri
va Hondurasului. S-a precizat însă 
că între cele două țări au avut loc 
incidente în zona de frontieră. în sec
torul numit „zona păcii", în regiunea 
Zazalaba. S-a menționat, totodată, că 
șefii de stat major ai armatelor celor

Ministerul francez al apă
rării a anuntat că în zilele de 10 și 
22 iulie Franța a procedat la efec
tuarea a două experiențe nucleare 
subterane în poligonul din atolul 
Mururoa, situat în Pacificul de sud, 
în apropiere de Tahiti. S-a precizat 
că. după anunțarea de către președin
tele Valery Giscard d’Estaing a 
hotărîrii Franței de a nu mai efec
tua explozii nucleare în atmosferă, 
au fost detonate, în subteran, în to
tal, în perioada 1975—1976, un număr 
de cinci dispozitive nucleare.

Populația Republicii Pa
nama se cifra Ia 1 718 000 locuitori> 
la 1 iulie anul acesta. Capitala țării 
are. în prezent, 415 000 locuitori.

Experiențe. Agentia t.a.s.s. 
a fost împuternicită să anunțe că au 
fost încheiate experiențele anunțate 
anterior în regiunea Mării Barents 
într-o zonă cu circumferința de 40 de 
mile marine, avînd centrul desemnat 
de coordonatele : 73 grade latitudine 
nordică și 35 grade longitudine estică. 
Zona respectivă a devenit liberă pen
tru circulația navelor și zborul avioa
nelor.

Un incendiua izbucnit>vineri 
dimineață. în sala mașinilor cunos
cutului pachebot britanic „Elisabeth- 
II", cu un deplasament de 65 000 
tone. După 50 de minute de luptă cu 
focul, incendiul a fost stins, dar pa
chebotul a fost obligat să întrerupă 
călătoria spre New York și să re
vină în portul Southampton.

„VIKING-1" Eforturi pentru remedierea
unor defecțiuni tehnice

PASADENA 23 (Agerpres). — Una 
dintre problemele care îi preocupă 
pe specialiștii de la Pasadena este 
defectarea unicului seismograf de 
pe modulul sondei spațiale „Vi- 
king-l“ aflat pe Marte, care refuză 
în continuare să funcționeze. în ca
zul în care toate încercările vor 
rămîne fără rezultat, se va recurge 
la serviciile seismografului aflat Ia 
bordul sondei spațiale „Viking-2“, 
care va depune un al doilea labora
tor pe Marte, la începutul lunii sep
tembrie.

Specialiștii de la Pasadena au lu
crat, vineri, pentru a remedia defec-

țiunea brațului mecanic al modulului 
sondei spațiale „Viking-1“, care s-a 
blocat în timpul manevrelor desfășu
rate joi, în vederea operațiunii de 
recoltare a mostrelor de sol marțian, 
programată să înceapă la 28 iulie. 
Defecțiunea poate pune în pericol 
lucrările de cercetare pentru depista
rea eventualelor urme de viață de pe 
planeta Marte.

Buletinul meteorologic transmis de 
„Viking-1“ semnalează că în 
în care a amartizat modulul
vînturi care ating o intensitate ma
ximă de 25 km pe oră, dinspre est 
și sud-vest.

zona 
suflă

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Organizației Națiunilor Unite au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii Comitetului 
special al O.N.U. privind Conferința 
mondială de dezarmare — organism 
instituit în baza unei rezoluții a 
Adunării Generale.

în proiectul de raport al comite
tului. care va fi supus spre apro
bare viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale. se arată că „majoritatea co
vârșitoare a statelor lumii se pro
nunță pentru convocarea cît mai 
grabnică a unei Conferințe mondiale 
de dezarmare, cu participarea tuturor 
statelor și cu o pregătire corespun
zătoare".

în cadrul dezbaterilor din comitet, 
reprezentanții a numeroase state 
și-au exprimat îngrijorarea în legă
tură cu proporțiile alarmante ale 
cursei înarmărilor, arătînd că aceasta 
înghite uriașe resurse materiale și

umane, sustrase unor nevoi 
mice acute. S-a subliniat, 
că încetarea 
progresul pe calea dezarmării, 
primul rînd a dezarmării 
constituie, în etapa actuală, 
concrete ale luptei pentru 
securitate internațională.

Reprezentanții în comitet 
în curs de dezvoltare au 
opinia că organizarea Conferinței 
mondiale de dezarmare ar contribui 
la consolidarea și adîncirea procese
lor pozitive ce au loc în viata inter
națională în direcția destinderii poli
tice și militare, a întăririi păcii și 
securității, ar impulsiona eforturile 
pentru înfăptuirea unor măsuri prac
tice de dezarmare și eliberarea unor 
importante resurse irosite în scopuri 
militare, în vederea acoperirii ne
voilor de dezvoltare și progres ale 
tuturor națiunilor. în 
ale țărilor în curs de

econo- 
totodată, 

cursei înarmărilor și 
în 

nucleare, 
obiective 
pace și

• RECORDURILE A- 
NULUI 2000. In iața ava* 
lanșei de recorduri la Olimpia
da de 
la loc_ ___________ ___
de 10 obținute de Nadia Comă- 
neci — cunoscutul ziar „Le 
Monde" consacră, fapt fără pre
cedent în istoria sa. un articol 
pe prima pagină problemei dacă 
există sau nu o limită a perfor
mantelor sportive. Arătînd, pe 
baza unei bogate documentări, 
că recordurile considerate în a- 
nul 1900 ca excepționale au fost 
între timp egalate sau chiar 
depășite de mii de sportivi o- 
bișnuiți și că actualele recor
duri feminine la înălțime,^ 100 
m plat sau 1 500 m egalează re
cordurile masculine din peri
oada 1900—1920. autorul consi
deră că viitorul ne va rezerva, 
în continuare. mari surprize. 
Intre altele, se apreciază că în 
anul 2000 suta de metri va fi 
parcursă în 9,8 sec., că recor
dul la înălțime va atinge 2.40 m 
sau că aruncările cu greutatea 
vor depăși 24 m. Totodată, au
torul remarcă. în mod just că, 
deși sînt fenomene individuale, 
recordurile constituie manifes
tarea unui progres colectiv, că 
ele nu pot fi despărțite de ca
drul general de pregătire a 
sportivului respectiv si. în pri
mul rînd, de societatea în care 
trăiește.

la Montreal — între care, 
de cinste, cele șapte note

ai țărilor 
exprimat

primul rînd 
dezvoltare.

roma Consultări în vederea găsirii
unei formule guvernamentale
Declarația secretarului general al P.C. Italian

• CALENDARE DIN 
PIATRĂ. în munții din R.S.S. 
Armeană au fost descoperite 
inscripții rupestre reprezenti: d 
toate semnele zodiacului, ceea 
ce pare să confirme că. în urmă 
cu mai mult de 5 000 de ani, 
locuitorii acestor regiuni aveau 
noțiuni destul de avansate de 
astronomie, suficiente pentru a 
le permite alcătuirea unor ca
lendare „lunare-solare", bazate 
pe mișcarea aștrilor în timpul 
zilei și al nopții. Potrivit aces
tor calendare din piatră, anul 
se compunea din 364 de zile.

„Newsweek“ 
său număr,

ROMA — 23 Corespondentul Ager
pres transmite : Premierul desemnat 
al Italiei, Giulio Andreotti, a avut cea 
de-a doua rundă de convorbiri cu re
prezentanții partidelor politice.

După convorbirea cu premierul de
semnat, secretarul general al P.C. 
Italian, Enrico Berlinguer, a declarat: 
„Sîntem atît de conștienți de gravi
tatea perioadei prin care trece țara 
incit rămînem convinși că soluția cea 
mai bună pentru ieșirea din criză este 
constituirea unui guvern care să dis
pună de o majoritate democratică și 
să se bazeze pe cel mai larg consens 
popular. Această soluție nu este do
rită de P.D.C. Noi vom examina 
acum soluțiile care au fost propuse".

Reunită la Roma. Direcțiunea P.S.I. 
a dat publicității un comunicat în 
care relevă că ..dezbaterile au evi
dențiat că singura soluție adecvată 
pentru depășirea crizei este forma
rea unui guvern sau măcar a unei 
majorități de necesitate. Neaccepta-

rea din partea P.D.C. a acestei 
puneri face imposibilă existenta 
majorități preconstituite și nu 
mite, în stadiul actual al situației, 
stabilirea dinainte a unei atitudini a 
P.S.I. în Parlament, chiar 
abțineri".

Direcțiunea Partidului 
Democratic, reunită vineri, 
ca grupurile 
P.S.D.I. să se abțină 
cazul prezentării în parlament a unui 
guvern monocolor democrat-creștin.

Giulio Andreotti s-a întîlnit, de 
asemenea, cu secretarul național al 
Partidului Democrat-Creștin. Benigno 
Zaccagnini. La rîndul său, Zaccagnini 
a avut convorbiri cu secretarul gene
ral al P. S. Italian, Bettino Craxi, cu 
președintele și cu secretarul național 
ai Partidului Republican, Ugo la 
Malfa, și, respectiv, Oddo Biasini, cu 
premierul demisionar Aldo Moro și 
cu actualul ministru de externe, Ma
riano Rumor.

pro- 
unei 
per-

a simplei
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a hotărît 
parlamentare ale 

de la vot în

• UNICA-SOLUȚIE 
DEZARMAREA NUCLE 
ARĂ. Revista 
anunță, în ultimul
că specialiștii americani au pus 
la punct un sistem electronic 
destinat să facă inofensive bom
bele nucleare sustrase din depo
zite sau scăpate de sub propriul 
control. Pentru reactivarea lor 
va fi necesară demontarea și 
reconstituirea proiectilelor res
pective, operațiune care necesi
tă cîteva săptămîni sau chiar 
luni. Se consideră că pe această 
cale se diminuează riscul unei 
explozii nucleare accidentale ; 
în același timp. în condițiile în 
care arsenalele atomice 
nuă să crească, spectrul 
conflagrații pustiitoare 
îndepărtează nici măcar 
pas. Soluția rămîne, în 
nuare, una singură : 
în afara legii și distrugerea tu
turor armelor nucleare.

conti- 
unei 

nu se 
cu un 
conti- 

scoaterea

MAREA BRITANIE

Confruntări pe scena economică

și politică
„în momentul 

care împlinește 
mele 100 de zile, gu
vernul laburist condus 
de James Callaghan 
se găsește într-o si
tuație nu prea ușoară". 
Așa prezintă ziarul 
„Guardian" încheierea 
acestei prime etape a 
cabinetului constituit 
după demisia premie
rului Harold Wilson. 
Presa britanică anali
zează perioada res
pectivă, constatînd că 
ea a fost o perioadă 
de dificultăți atît pen
tru guvern, cît și pen
tru economia țării in 
general.

Din punct de vedere 
economic, Marea Brita
nie s-a aflat — potri
vit premierului Calla
ghan — „în cea mai 
gravă criză din întrea
ga epocă postbelică". 
O ilustrare în acest 
sens o reprezintă da
tele cele mal recente 
cu privire la creșterea 
șomajului. Potrivit a- 
cestor date, în 
lună numărul 
fără de lucru 
rit cu 131 618, 
ajungînd la aproape 
1,5 milioane, ceea ce 
subliniază, o dată mai 
mult, că economia este 
încă departe de a cu
noaște acea înviorare 
mult așteptată. Pe li
nia eforturilor de re
dresare se înscrie și 
declarația ministrului 
de finanțe. 
Healey, care a 
țat în Camera Comu
nelor reducerea cu un 
miliard de lire sterli
ne a cheltuielilor pu
blice în anul bugetar 
ce va începe la 1 
aprilie 1977. Cheltuie
lile pentru apărare — 
a precizat el — vor fi 
și ele reduse cu o sută 
de milioane de lire 
sterline. concomitent 
cu realizarea unor e- 
conomii în domeniile 
serviciilor sociale. în- 
vățămîntului și sănă
tății.

în 
pri-

ultima 
celor 

a spo- 
totalul

Denis 
anun-

Pe 
în 
s-au 
rie 
între 
ție, ajungîndu-se pînă 
la întreruperea unor 
uzanțe convenite între 
grupurile parlamentare 
ale partidelor respec
tive. Este vorba de 
practica „sincroniză
rii", prin care grupu-' 
rile parlamentare își 
echivalează — prin în
țelegere — numărul de 
deputați care absen
tează motivat, pentru 
a păstra astfel nealte
rat raportul de forțe 
dintre partide în cazul 
unui vot în Camera 
Comunelor. Invocînd o 
recentă neînțelegere în 
privința unei aseme
nea „sincronizări", con
servatorii refuză să 
mai participe la ast
fel de operațiuni, ceea 
ce determină pe mem
brii cabinetului, ca de 
altfel pe toți membrii 
grupului parlamentar 
laburist, să fie mereu 
în alarmă, gata să se 
prezinte în orice mo
ment în Camera Co
munelor, unde poate 
avea loc oricînd un vot 
„surpriză", 
poziție.

Situația 
vat după 
nul a hotărît 
losească 
pentru a ' urgenta a- 
doptarea unor proiecte 
de lege inițiate încă 
în anul trecut („ghilo
tina" reprezintă o 
practică extraordina
ră în procedura parla
mentară 
prin care 
mitează 
unuia sau 
proiecte de lege 
cîteva zile, 
chiar la cîteva ore). 
Liderul laburist al Ca
merei Comunelor.. Mi
chael Foot, a arătat că 
această urgentare de
vine necesară întru- 
cît, de luni de zile, o- 
poziția conservatoare

de altă parte, 
viața politică, 
remarcat o se- 
de confruntări 
guvern și opozi-

cerut de o-

s-a agra- 
ce guver- 

să fo- 
..ghilotina"

britanică, 
guvernul li- 

dezbaterile 
mai multor 

la 
uneori

tergiversează dezbate
rile. încercind să îm
piedice adoptarea unor 
importante proiecte de 
lege, inclusiv a ace
luia privitor la națio
nalizarea industriei 
aeronautice și a in
dustriei construcțiilor 
și reparațiilor navale. 
In unele cazuri, depu
tății conservatori au 
propus zeci și chiar 
sute de amendamente 
la un singur proiect, 
ceea ce ar însemna, în 
condițiile desfășurării 
procedurii normale, 
luni sau chiar ani de 
dezbateri. La reproșu
rile conservatorilor că 
ar fi o metodă „ne
democratică". laburiș
tii au răspuns că tac
tica „ghilotinei" a fost 
folosită și de conser
vatori. atunci cînd se 
aflau la putere.

Observatorii pun în 
legătură aceste ultime 
evoluții cu rezultatele 
unui recent sondaj 
„Gallup". La întreba
rea : „Dacă mîine ar 
avea loc alegeri gene
rale, ce partid 
sprijini ?“ — 41 la 
din cei anchetați 
declarat că ar 
pentru laburiști, 41 la 
sută pentru conserva
tori, iar 13 la sută 
pentru liberali. Obser
vatorii consideră pro
babil ca tocmai un a- 
semenea echilibru al 
forțelor politice să fi 
constituit pentru labu
riști 
plus 
rea 
spre 
guvernul dorește să-și 
îndeplinească promi
siunile privitoare la 
trecerea prin parla
ment a proiectelor de 
lege inițiate anterior 
și a-și asigura astfel 
în continuare sprijinul 
sindicatelor și al unei 
părți cît mai mari din 
corpul electoral.

O TONUSUL NEU- 
ROPSIHOLOGIC Șl AC
CIDENTELE DE CIRCU
LAȚIE. Automobiliștii care își 
supraveghează „ritmul biolo
gic" sînt mai puțin predispuși 
accidentelor și riscurilor rutie
re. Observînd comportarea șo
ferilor de taxi, un savant ja
ponez a ajuns la concluzia că 
fiecare individ este afectat la 
aproximativ 11—12 zile de o 
scădere a tonusului neuropsi- 
hologic, ceea ce influențează 
negativ timp de 24 de ore asu
pra randamentului său. Urmă
rirea acestui ritm și cunoaște
rea în prealabil a modificărilor 
provocate pot preîntîmpina sau 
diminua accidentele de circula
ție, Savanți și experți din în
treaga lume conlucrează în pre
zent în efortul de a descoperi 
originea acestui ciclu, care ac
ționează asupra stării psihice și 
fizice a omului.

ați 
sută

au 
vota

un argument în 
pentru introduce- 

.,ghilotinei" —
a demonstra că

N. PLOPEANU

• CEL MAI SPECTA
CULOS „INCENDIU". 
La aproape patru decenii după 
ce a fost turnat, filmul „Pe a- 
ripile vîntului" se situează. în 
continuare, pe locul întii în ce 
privește numărul de spectatori 
care l-au vizionat : circa un 
miliard. Mulți istorici de film 
consideră și astăzi ca inegala
bilă scena incendierii orașului 
Atalanta. Realizarea acestei sce
ne — dezvăluie publicistul Ro
land Flamini într-o carte con
sacrată împrejurărilor turnării 
peliculei — se datorează. în
tr-un fel, întîmplării. Principa
lul loc de desfășurare a acțiu
nii — plantația Tara — nece
sita un mare spațiu. Or. incin
ta studiourilor respective era 
plină pînă la refuz de decoru
rile unor filme vechi. Problema 
părea aproape insolubilă pînă 
cînd arhitectului decorator Men
zies i-a venit ideea să asamble
ze decorurile respective, ușor 
modificate, astfel încît să repre
zinte orașul Atalanta si apoi să 
le dea foc. Incendiul a avut a- 
semenea proporții încît s-a stîr- 
nit un început de panică, mulți 
crezînd că au luat foc studiou
rile.

• ENERGIA GEO- 
TERMICĂ LA LUCRU! 
Guvernul britanic a lansat un 
vast program de cercetări pen
tru utilizarea energiei geoter- 
mice din adîncuri. Specialiștii 
sînt de părere că se pot folosi 
sondele de foraj pentru petrol 
și gaze din Marea Nordului în 
vederea pompării Ia 
a apei supraîncălzite, 
de sud-vest a Angliei 
kilometru forat în 
temperatura crește cu 
de Celsius, ceea ce _____ ,
de asemenea, o importantă sur
să de energie potențială. Spe
cialiștii consideră că fiecare 
kmp de rocă caldă este echiva
lentă cu 300 000 de tone de căr
bune pe o perioadă de 20 de 
ani.

subrafață 
în partea 
cu fiecare 
adîncime 

40 de gra- 
constituie.
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