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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE BENIN,

MATHIEU KEREKOU
Sosirea in Capitală

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri, 21 
iulie, a sosit in țara noastră, 
intr-o vizită oficială de priete
nie, Mathieu Kerekou. președin
tele Comitetului, Central al 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republi
cii Populare Benin.

Moment de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea relați
ilor dintre partidele și țările 
noasțre, această primă îritîlnire 
româno-benineză la nivel înalt, 
convorbirile pe care le va pri
lejui semnifică voința comună a 
celor două state de a aprofunda 
în continuare bunele raporturi 
Statornicite între ele. Vizita con
stituie, totodată, o nouă expre
sie elocventă a solidarității 
României cu tinerele state care 
au pășit pe calea făuririi unei 
vieți noi. a consecvenței cu care 
țara noastră acționează pentru 
întărirea raporturilor de priete
nie și conlucrare cu popoarele 
africane in lupta pentru liber
tate și progres,* pentru pace, 
cooperare internațională și în
țelegere între națiuni, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Aeroportul Otopeni, unde 
avut lcc sosirea, era împodobit 
pentru această ceremonie cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Frontispiciul derogării era 
dominat de portretele celor doi 
președinți. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : ,.Bun ve

nit în Republica Socialistă 
România, președintelui Comite
tului Central aL Partidului Re
voluției Populare a Beninului, 
președintele Republicii . Popu
lare Benin. Mathieu Kerekou";; 
..Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie^ și colaborare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Benin. în interesul ambelor po
poare, al păcii și înțelegerii 
internaționale'*.

In intimpinarea oaspetelui a 
venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Erau prezenți tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Voițec, Gheor- 
ghe Oprea, Ion Pățan. Ștefan 
Andrei. Ion Coman. Teodor Co- 
man, Ion Dincă. Aurel Duma, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, generali, am
basadorul României in Republi
ca Benin.

Erau dc fața, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați in România.

La ora 10,00, aeronava cu care 
au călătorit oaspeții a aterizat, 

scara avionului, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu a urat un 
cordial bun venit tovarășului 
Mathieu Ker-ekou.

împreună cu președintele be- 
ninez au sosit Michel Alladayc,

(Continuare în vag. a lll-a)

Convorbiri oficiale între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mathieu Kerekou

în aceeași zi au început, la 
Palatul Republicii, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Mathieu Kerekou. președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui Revoluției Populare a Beni
nului- președintele Republicii 
Populare Benin.

La convorbiri au participat 
tovarășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Teo
dor Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., mi
nistru de interne, George 
Macovescu. membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne., Traian Dudaș, membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor. Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui Republicii, Cornel 
Pacoste- membru al C.C. al 
P.C.R;,’ adjunct al ministrului

(Continuare în nag. a lll-a)

Comunistul — modelul la care ne raportăm
Odinioară, tinerii urcau încet, 

la pas. treptele profesiei, ale ex
perienței de viață. Astăzi, ciclul 
lor de formare s-a scurtat ver
tiginos. Succesele, realizările 
lor sînt o realitate. De unde își 
trag cuvintele lor, forța de con
vingere ?

„Să te afli mereu cu un pas 
înainte"

La nici treizeci de ani, sudo
rul Ion Ababei, de la întreprin
derea de utilaj chimic PloieștL 
are categoria a șasea. înaltă 
treaptă profesională atinsă, de 
obicei, doar de muncitori cu în
delungată experiență. Semnă
tura sa. încrustată in oțel, care-l 
face răspunzător ani și poate 
decenii la rind pentru calitatea 
sudurii, poate fi citită pe coloa
nele înalte al rafinăriei de la 
Brazi, pe utilajele aflate în Si
ria. U.R.S.S., India și alte țări 
ale lumii. Tinărul comunist Ion 
Ababei conduce o echipă cure 
se remarcă prin gradul înalt de 
calificare, prin conștiinciozitate 
și disciplină, prin procentul ri
dicat de seraliști.

— Care e „secretul" ? îmi reia 
întrebarea Ion Ababei. Nu e un 
secret propriu-zis. Cind am fost

primit-ip partid, mi's-a: spus că 
un comunist -trebuie să fie uil 
exemplu pentru ceilalți. „Să \se 
afle mereu cu un pas înainte 1“ 
Cu alte cuvinte, să ia in piept, 
greutățile, să-și asume sarcinile 
cele mai , grele,. să le. ducă la

răspunderea pentru lucruri ., dep
ose biț de dificile; a fost primul 
din echipă care' s-a înscris lâ 
liceul. șerbi; a fost primul care 
a sudat in mediu de argon. Ur- 
mîndu-i exempliil, tot mai-muIți 
tineri- srău .decis, să-și continue

Forța de convingere 
a faptelor

bun sfîrșit, cu perseverență, cu 
abnegație. Numai așa poți să-i 
îndrumi pe alții, să-i antrenezi 
alături de tine la realizări tot 
mai pretențioase.

Ion Ababei s-a. aflat, mereu 
„cu1 un pas inaipte". La greu. 
A sudat, sprijinit în coate, in
teriorul unor recipiente atit de 
înguste, incit nimeni nu se în
cumeta să intre in ele. A sudai, 
ia zeci de metri de sol, ancorat 
intr-un fir subțire de oțel, co
loane de rafinării. $i-a asumat

studiile, au urmat cursurile de 
sudură ih 'argon, organizate după 
program, de colegul lor, încearcă 
să-i'- atingă performanțele pro
fesionale. Se străduiesc, la rin- 
dullor., s.ă'fie „mereu cu un pas 
înainte'1 față de cei mai tineri, 
pe drumul eforturilor, al împli
nirilor.

îndrăzneala creatoare a 
gîndului

La întreprinderea 1 Mal din 
Ploiești două cuptoare de 5 tone

dau de trei ani o producție a- 
mțală - suplimentară, de 10 mili
oane Ier, ' oțel turnat. Cuptoa
rele au.'.jpst fgândite și desenate 
de un tînăr, inginer, pe atunci 
-proiectant, Romeo Hanganu.

Uzina, specializată in utilaj 
petrolier, avea urgent nevoie de 
un strung. care să poată strunji 
piese cu dianietrul mare. Putea 
fi adus din. import, dar asta în
semna valută. Comuniștii uzinei 
au decis să-l realizeze cu-forțe 
proprii. ■ S-a întocmit un' proiect} 
sub conducerea ing. Emilian 
Gțiinea,. șeful, secției inecano- 
eriergetică. Dar . cine să-l exe
cute ? Nimeni nu mai făcuse 
vreodată mașini ■ .universale, ?î-a 
asumat răspunderea o echipă de 
tineri muncitori de la atelierul 
reparații mașini : Marian Negoi, 
Dumitru Iohiță, . Mihai Benone. 
Lucian.-Bucur. Așa cum arată 
și titlul, se ocupau de reparații. 
Au fost destui ochi care i-au 
privit cu neîncredere, destule 
glasuri care s-au opus. Dar ari 
'fost și oameni care le-au acor
dat această lucrare din toată 
inima, care credeau in ei, in prir

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a ll-a.)
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0 săptămînă hotărîtoare 
în bătălia pentru grîu I

Concomitent sînt inițiate ample acțiuni pentru 
însămințarea culturilor succesive, în grădinile 
de legume-la recoltat și îngrijirea plantelor, 

la combaterea secetei
Prezenți pe ogoare, repor

terii „Scînteii tineretului" 
au surprins in acest mijloc 
de săptămînă, hotăritor 
pentru încheierea recoltatu
lui la griu în sudul țării, o 
puternică mobilizare de 
forțe la seceriș, la semăna
tul celei de a doua culturi, 
sprijinul eficient pe care 
tinerii-cooperatori, mecani
zatori, elevi îl aduc des
fășurării tuturor lucrărilor 
de sezon, pe șantierele de 
irigații, în grădinile de le
gume. Printr-o temeinică 
organizare a muncii, acum 
trebuie folosit cu randa
ment maxim fiecare utilaj, 
fiecare oră bună de lucru, 
întreaga capacitate a deta
șamentelor de muncă pa
triotică a tinerilor.

Citiți, in pagina a ll-a, 
relatările brigăzii „Scînteii 
tineretului" din județele 
GALAȚI, BRAȘOV, ARAD și 
MEHEDINȚI.

In sudul tuni, secerișul griului se apropie de sfirsit. 
loto : VASILE RANGA

Prin folosirea intensivă a spațiilor

și capacităților de producție

TRASEELE
EFICIENȚEI 

OPTIME
Fără' îndoială.. colectivul Uzi

nei mecânicâ de- material’ rulhnt 
din Capitală a intrat înzeci 
de-al doilea semestru al anului 
cil un bilanț convingător. A ob
ținut în afara prevederilor pla
nului 8 800 000 lei la producția 
globală, 7 800 000 lei la produc
ția marfă și 2 673 lei pe o per
soana retribuita, la productivi
tatea muncii. Dealtfel, depăși
rile sînt substanțiale la toți in
dicatorii. Faptul este cu atit mai 
semnificativ, cu cît. se știe, în 
acest prim -an al cincinalului re
voluției tehnico- _____________
științifice, mun
citorilor, tehni
cienilor și ingi
nerilor de la 
I.M.M.R.-Bucu- 
rești le revin 
sarcini aproape 
duble față de 
anii trecuți. Iar 
sporul de producție trebuie să se 
realizeze cu același personal, 
printr-o mai judicioasă organiza
re. printr-o mai accentuată creș
tere a productivității. O rezervă 
încă insuficient valorificată, spre 
care s-au îndreptat toate privi
rile- era folosirea intensivă, cu 
randament superior, a tuturor 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, a fiecărui metru pătrat de 
suprafață construită. Vechi, de 
zeci de ani. majoritatea halelor 
nu mai ofereau condiții: optime 
pentru producția actuala, multe 
suprafețe trebuiau redistribuite 
pentru eliminarea oricărei risi
pe, multe instalații trebuiau 
modernizate și reamplasate. 
Consiliul oamenilor muncii a ho
tărî t constituirea unui grup de 
specialiști care să studieze în 
amănunt modalitățile practice 
de reorganizare a fluxurilor teh
nologice, care să atragă în cir
cuitul producției efective toate 
rezervele de spațiu și capacități. 
S-au luat in cercetare fiecare 
colț al uzinei, fiecare utilaj și 
s-au descoperit, cum dealtfel se 
prevăzuse, suficiente rezerve 
pentru realizarea și chiar depă
șirea noilor sarcini.

— Trei erau direcțiile de ac- 
i . țiun« ;care decurgeau din studiul 

■' tehhico-ecbnomic întreprins de 
noi, spune tovarășul Mihail Cio- 
roianu, locțiitorul secretarului de 
partid *pe întreprindere: organi
zarea in flux tehnologic a pro
ducției in toate atelierele, îm
bunătățirea activității de repa
rații și întreținere a utilajelor 
pentru reducerea imobilizărilor 
neplanificate și încărcarea co
respunzătoare a mașinilor pe 
toate schimburile. De aici apoi, 
ne reveneau o serie de alte 

obligații : să re? 
amenajăm unele 
spații devenite 
disponibile, să 
lărgim altele, să 
le echipăm, să 
calificăm și să 
ridicăm califica
rea muncitori
lor, să dăm un 

nou impuls activității de auto- 
ulilare. Printr-o exefnplâră dă
ruire. printr-o înalță conștiință 
muncitorească, întreg colectivul 
uzinei — iar cei 800 de uteciști 
ș-au aflat permanent in primele 
rindUri ’ — ș-a angajâ’t in aceas
tă amplă acțiune de modernizare 
a întreprinderii și de punere în 
valoare a. rezervelor. sale.

— Am realizat astfel, ne in
formează tovarășul Alexandru 
Preda. ingineruT șef. al -uzinei, o 
hală de turnare cu o suprafață 
do. aproape 1 000 de metri pâ- 
trați, o altă hală cu instalații 
speciale pentru decaparea va
goanelor, am extins suprafața. 
forjei și se află in execuție' o 
altă hală pentru atelierul do lă-’ 
cățușerie ș.i un club pentru ac
tivități culturale. Vechile spații' 
au fost și ele redimensionate și 
folosite mai gospodărește' prin 
amenajarea upuî atelier de for
jă ușoară, un atelier de arcuri, 
in vederea asimilării unor sor
timente noi. am extins atelierul 
de tapițerie.

ROMULUS LAL

' (Continuare în' pag. a~ll-a)'

l .i I.M.MJR, 
Gri vița Roșie

CURILE OLIMPICE

AUR: NADIA COMĂNECI, 
campioană olimpică absolută

ÎNCĂ DOUĂ NOTE MAXIME — SATISFACȚIE SUPREMĂ 
PENTRU SPORTUL ROMÂNESC, PENTRU NOI TOȚI 

(Noaptea trecuta, în transmisia din Sala „Forum" - Montreal, reprezen
tanta noastră a înfrînt din nou inerția computerelor: într-o oră două note de 

10. Nu mai există superlative)

Tricolorii — cronica la zi
• Drumul spre medalii al Nadiei Co

maneci, drumul spre perfecțiune
• Școala gimnasticii românești se afir

mă cu strălucire
• Alte rezultate ale sportivilor români

Ample relatări în

care își sporesc șansele spre ocuparea 
unor locuri fruntașe în ierarhia olimpică

• Buletinul ultimelor rezultate trans
mise de agențiile de presă

• Caleidoscop olimpic
pagina a lll-a

Au încheiat 
recoltatul 

griului
Comitetul județean Brăila al 

P.C.R. a trimis C.C. al P.C.R.. | 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă in care raportează ■ 
că la 21 iulie 1976 s-a încheiat 

. recoltatul griului.
Sprijinul neprecupețit pe. care 

ni l-ați acordat cu atita ■ genero
zitate, mplt stimate tovarășe se
cretar general — se spune in 
telegramă — s-a concretizat in 
acest an prin sporirea capacită
ții tehnico-agricole a județului 
și sporirea suprafeței irigate 
în sisteme mari.

Comuniștii, toți oamenii-mun
cii .din agricultura județului 
Brăila vă exprimă și cu acest 
prilej adeziunea totală ,1a poli
tica internă- și‘ externă a parti
dului și statului și se angajează 
să facă din agricultura cincina
lului 1976 —1980 o nouă etapă /de 
rodnică afirmare, a județului, să 
pună întreaga lor capacitate și 
pasiune revoluționară in slujba 
înfăptuirii, programului partidul 
lui. a directivelor Congresului al 
XI-lea pentru > progresul și pros
peritatea națiunii noastre. socia
liste.

★
Intr-o altă telegramă trimisă 

C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Co
mitetul județean Dolj al P.C.R.. 
lucrătorii. întreprinderi lor agri
cole de stat, mecanizatorii și 
membrii cooperativelor de pro
ducție raportează că. la 21 iulie 
■1976., au terminat recoltarea gri
ului și a orzului de pe-întreaga 
suprafață, planificată. De/ ase
menea, se arată ..că. o- 
dată . cu ,încheierea, acestei 
lucrări agricole de vară.' unită
țile .din județul Dolj au livrat 
la fondul de stat 90 la.sută din 
obligațiunile contractuale. iar 
in următoarele zii» ele vor în
cheia această acțiune.

Rezultatele înregistrate de ■ a- 
gricultura județului Dolj îh acest 
brim< an al- cincinalului revolu
ției tehnico-științifico. precum 
și cele care ,se .vor obține în lu
nile următoare se constituie, sti
mate .tovarășe -secretar general. 
ca un răspuns faptic pe pare îl 
dau oamenii acestor meleaguri 
îndemnurilor și chemărilor dum
neavoastră. activității neobosite 
pe care o desfășurați zi de zi 
spre binele țării, al întregului 
popor. Ele sînt dovada elocventă 
a dăruirii și> pasiunii cu care lu
crează oamenii muncii din agri
cultura județului nostru, hotărî ți 
să- dea -viată programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei.

MONTREALZ76
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0 SĂPTĂM1NĂ HOTARlTOARE
IN BATALIA PENTRU GRIU

Flux
neîntrerupt

la seceriș
și semănatul 

culturilor
succesive

I Primele unități care au ter- 
Ininat recoltarea griului in ju- 
fișțul Galați sint cooperativele 
Kgricple din Foltești. Liești. In
dependența și Braniștea. „Pină 
In prezent, ne spunea ing. Ticu 
Btoleru directorul general al 
Direcției agricole județene —. 
Eriul a fost strins de pe 60 la 
Iută din suprafață in C.A.P.-uri 
li de pe 62 la sută in 
ll.A.S.-uri".
I Ne deplasăm intr-una din uni
tățile in care ieri se recoltau 
Lltimele suprafețe de griu : 
(C.A.P. Smirdan. Mai rămăsese
ră 40 ha și acestea erau asal
tate de 6 combine „Gloria". în 
fruntea coloanei. Ion Pătruț și 
Con Pastia, doi tineri mecani
zatori care și in acest an și-au 
dovedit hărnicia fiind ■ recunos- 
cuți drept fruntași.

Tînărul primar, Eugeniu Za- 
haria, ne spune : „Cei doi au 
lucrat continuu, fără răgaz, pe 
întreaga durată a zilei".

Se verifică și aici, la fel ca 
'în alte unități, eficiența măsu
rilor stabilite : preluarea din 
mers a griului din combine, 
transportul operativ, eliberarea 
imediată a terenului și pregăti
rea lui pentru culturile duble. 
Din cele 700 hectare, pină ieri 
se araseră deja 550 ha. La ora 
cind transmitem, cele 6 COhv 
bine „Gloria" de la ~ ‘ 
Smirdan se pregătesc 
deplasarea în alte unități,’ mai 
din nordul județului. Este incă 
una din măsurile menite să a- 
sigure încheierea recoltării 
griului în județul Galați la sfir- 
șitul acestei săptămini.

C.A.P. 
pentru

Elevi
în sprijinul
campaniei

Tn județul Brașov peste 15 000 
elevi se află prezenți in aceste 
zile pe ogoare. La C.A.P. Stu- 
pini se află elevii Liceului „Dr 
fon Meșota" din Brașov. Cla
sele au devenit pentru această 
perioadă brigăzi de muncă pa
triotică, cu responsabilități pre
cise, incadrîndu-se în ritmul 
de lucru al cooperatorilor, la 
plivit buruieni din culturile de 
sfeclă și cartofi. Printre elevii 
evidențiați se află Mircea Nec- 
șa. Dan Daniel, Cornelia GinSac, 
Anca Badea, Erika Fokt. Nico
lae Bogdan, Maria Anghelescu. 
Inginerul șef al C.A.P. Stupini. 
Iosif Mureșan, ne spunea că și 
pe celelalte loturi ale coopera
tivei au venit in sprijinul co
operatorilor. peste 1 000 de elevi 
din liceele brașovene și de la 
școala generală a comunei.

La C.A.P. Feldioara, Elisabe- 
ta Pirtea, ajutor la ferma le
gumicolă, ne-a vorbit despre ac
tivitatea elevilor școlii generale 
din comună 
măvară, au 
nerea unei 
însămînțate 
pătrunjel, 5 
ei continuă 
lor amintite, 
prezenți și 
crări necesare in cadrul C.A.P. 
Zilnic, peste 200 elevi, printre 
carfe Eugenia Savu, Dorin Mo- 
toașcă, Viorel Bologa, Lucian 
Chiriac. Iuliana Păcuroiu, con
duși de profesorii lor Maniu 
Mureșan, Emil Neagu și Viorel 
Mailaș, sînt prezenți pe 
încă din zori. Cele 125 ha 
grădina de legume arată 
aici s-a muncit cu spor.

C.A.P. din Săcele se numără 
printre unitățile fruntașe ale

care, încă din pri- 
lucrat la întreți- 
suprafețe de 5 ha 
cu morcov. 1 ha cu 
ha de cartofi. Acum 
întreținerea culturi- 

fiind, totodată, 
la celelalte lu-

cimp 
din 
că

De aproape zece ani. la 
Combinatul poligrafic „Casa I 
Scinteii." funcționează cer
cul de arte. plastice condus ! 
de Valerin Toma. Tinerii 
muncitori tipografi, de cele 
mai diverse specializări', se 
intilnesc și pe terenul pa
siunii pentru artele fru
moase. în răgazul dintre 
editarea a două numere de 
ziar, paralel cu continuarea 
studiilor, ei găsesc timp 
pentru.'. creație, pentru dez
baterea ... unor probleme cu 
care ei și, in general artă 
contemporană se confruntă. 
Preocupările lor constante 

I confirmă disponibilități ar- 
I tistice meritorii. Expoziția 
deschisă . ieri la clubul 

; C.P.C.S. (Corpul C). in ca
drul programului ștafetei 
cultural-sportive : „Un pă- 
mînt numit România", le 
relevă cu prisosință. Rețin 
atenția lucrările de pictură 
ale Constanței Stamate și 
GeorgetOi Beldie, cele de 

I grafică Semnate de Alin
Boingiu și Valentin Lupașcu, 
ca și cele de metaloplastie 
și pirogravură. avindu-i 

I autori pe Ion Dumitru și 
I Vasile Gândea. (V.R.).

In aceste zile pe ogoare, ti
nerii participă cu toate for
țele la. realizarea lucrărilor 
de actualitate. Imaginile 
noastre au surprins pe tine
rii din Moara Nouă și Ulmi 
din județul Dîmbovița la 
recoltat fasole in grădina de 
legume și la prășitul porum
bului, . \...
nată producției de boabe

a doua cultură, desti-

Foto GHEORGHE CVCU

județului. In grădina de legu
me, sub directa îndrumare a 
șefului de fermă, ing. Romeo 
Popa, pe cele 100 ha sînt pre- 
zenți peste 400 elevi de Ia șco
lile generale 1. 2, 3 și 4„ pre
cum și de la liceul din oraș, care 
lucrează la întreținerea cultu
rilor. De un ajutor deose
bit se bucură cooperatorii din 
comuna Budila. din partea ele
vilor liceului agroindustrial din 
localitate.

Doar 5 km
despart

Notabil prin prospețime și 
autenticitate. „Ore de dimi
neață", primul roman al lui 
Platon Pardău. ne aducea o 
galerie de portrete în mișcare 
pe un spațiu relativ îngust si 
intr-o unitate de timp minimă, 
suficiente insă pentru intențiile 
autorului : înfățișarea dinăun
tru a fizionomiei morale, poli
tice și spirituale a unor ac
tiviști de partid, personaje al 
căror comportament se vede 
redus. în unele evocări, la de
terminări superficiale. sche
matice. Asupra undr asemenea 
eroi ai literaturii noastre con
temporan0 s-ar putea si ar fi 
necesar șă se discute mai mult, 
deocamdată să observăm doar 
că o categorie destul de întinsă 
de romane, nuvele și chiar piese 
de teatru, concep .un astfel de 
nersonai mai ales/din afara lui. 
în sprijinul unor demonstrații 
perfect justificabile insă: cel 
mai des săcrificihd umaritateă 
mai adincă a eroilor. Văzuți 
mai ales "ca exponenfî. deter
minările actelor sînt căutate în. 
special în'afara lor. int»--un. 
fond comun de idei și atit,id;ni. 
verosimile în raport cu idealul 
care-i unecto pe toți’; insufi
ciente cînd e vorba..’'de a .le 
nr.ezenta fiz.onomi)’0 .particu
lare. ireductibile. Pr;mul ro
man al lui Platon Pardău izbu
tea să facă un real nas înainte 
de la acest schematism izvorit, 
ca să snunem . așa. din cele 
mai nobțle intenții. Personajele 
lui au o viată particulară mai 
bogată, se mișcă mai fkesc, 
comoun un mediu, uman de o : 
salutară diversitate, trec prin 
momente de o nuanțată expre- 
s’vitata sufletească-: în fine, au 
atitudini vădit particulare ne- 
rămînîndu-le străină nici Pozi
ția dilematică. frămîntaroa 
plină de îndoieli. Proiectînd 
existența altora, acești jeroi. în
cep să și-o < 
mediteze si la 
împletire între 
cea intimă, 
aoar altora si 
ei înșiși, atunci

o adevărată incursiune in pre
istoria unor personaje, o evo
care de proporții considerabile 
a genezei acestei lumi din care, 
îh „Orc de dimineață" ne înfăți
șase forma așa zicînd finală, 
portrete verosimile insă lipsi
te propriu-zis de biografie și 
admcime. de o evoluție.' perso
najele fiind de la început con
turate. „Cercul” ar fi deci o 
altă „facere a lumii**, cuprinde 
preistoria'șl mitologia din care 
treptat capătă viață’, conștiente 
de ele insele, personajele ace
lor mai limpezi „Ore de dimi
neață".

Mi se pare că. indiferent de 
calitatea, uneori discutabilă, a 
rezultatelor, o asemenea am
biție scriitoricească merită să 
fie subliniată fără nici o reti-

O ALTĂ
Jî

PIATON PARpAU
CERCUL
FACERE

A LUMII" ?>

contemple si să 
a lor. Această 
viata oficială și 
între felul cum 

i cum se orivesc 
.................................cînd se privesc, 
constituie un progres în.- viziu
nea literară a personajelor de. 
care vorbim. Era de a15tentăt 
ea Platon Pardău să ducă -mai 
denarte un asemenea proces de 
deschidere spre el în«u$1 a 
unui erou care oină nu demult 
si încă $i astăzi apare mai 
ales ca produs al nriviriî în
dreptate asupra lui. După citeva 
inc«rc5ri în care efoțtul de 
„psihologizare" nu mise Dare 
a fi dat cele mai bune faultate 
literare (in speria! în ' 
mioare a Inimii in 
iată că îrv

anve 
nică

unei lumi are propria sa pre
istorie ce trec/ prin împreju
rări ținind de mitologie, cunos- 
cind totodată puternice dez
echilibre nu numai metale. Auto
rul se străduiește, nu fără a izbuti 
in mai multe rînduri, să redea a- 
cestei lumi iii .miezul căreia 
își cufurțdă eroul acea bucurie 
aproape inconștientă de' a viețui, 
epuizîndu-se, consumindu-$i cu 
o anume fervoare nedefinită 
resursele puterii de a trăi ChiSf 
fără obiective neapărat și me
reu bine conturate mulțimea 
episoadelor si figurilor bizare, 
pline de cjuctățonii. inexplicabile 
in logică simplă pare Să aibă, 
in ansamblul romanului, toc
mai această funcțiune a epicu
lui ..pur" ale cărui simple seg
mente rămîn. ele insele, hea- 
fectate de o sarcină precisă. 
Lipsa, aparentă, de funcționa
litate restituie insă gustul epic 
al vieții, condiție fără de care 
lumea fictivă n-ar putea, sub
zista. în această direcție, in. ' • 
special, cred că este de căutat 
meritul cărții lui Platon Par
dău. Defectele ei nu sint pu
ține. ambiția autorului fiind, 
cum spuneam, la distanță apre
ciabilă de puterea sa creatoare, 
O viziune ea îrisășî Cam siriî- 
plistă asupra complexității duce 
la conceperea naivă a unor 
personaje, ca alegorii mitologi- 
zante. Meșterul Ieremia capătă 
în viziunea autorului înfățișare 
de-a dreptul „mitologică", el 
fiind de fapt. în această „fa
cere a lumii*5, fierarul zeilor, 
un Vulcan adaptat luptei de 
clasă din tirgușorul ,.N". Mi
hail Petreanu. personajul prin
cipal al cărții, este la rindul 
său înzestrat cu o complexitate 
convențională, livrescă : tinărul 
ucenic resimte, pe alocuri 
freudian, puterea acaparatoare 
pe care o exercită asupra sa her- 
culeanul meșter și cade din a- 
ceastă pricină in lungi și „chi
nuitoare" depresiuni. rezOivâiă 
în răzvrătiri bezmetice.

Dacă unele similitudini, fie 
și vagi, cu situații și personaje 
din proza lui Eugen. Barbu 
s-ar mai putea pune, cu putină 
îngăduință, și pe seama iden
tității împrejurărilor istorice 
(de exemplu, preluarea funcții
lor politico-administrative în 
„N" aduce, pe departe, cu mo
mentul . ..instalării" lui Filipa- 
che). altele mi se par mai puțin 
scuzabile. „Retragerea" lui Mi
hail într-o sihăstrie liber adop
tată, acea temporară înstrăinare 
(patru ani 1) de lumea în. apa
riția căreia avusese un rol, ori- 
cite alte motivări i s-ar da. 
amintește prea direct de „sin
gurătatea" lui Niculae Moro- 
mete. retras să mediteze în li
niștea serei de flori asupra 
vieții lui țle pină atunci (ca și 
Petre Sterian in Risipitorii...) 
ș.a.m.d. Acestea si altele sînt 
un fel de „atmosferă" împru
mutată de la modele presti
gioase și ele nu fac altceva 
decit să ne confirme deficiența 
puterii creatoare a unui proza
tor altminteri interesant, ambi
țios. dotat cu facultatea unei 
anumite verve narative și cu 
un ascuțit spirit de observație.

C. STANESCU

orientarea ei intr-o 
greșită : 
realității. -------------
vieții însăși. Judecind „cu căr
țile in față" putem conveni, de 
aceea, câ este binevenită orice 
tentativă menită să contribuie 

5 la restabilirea echilibrului intre 
cărțile „facerii" ’ și romanele 
judecății", intre viziunile’ cu 

adevărat romanești ce-și pro
pun să reconstituie, să facă 
„arheologia" dacă nu să fău
rească o lume și acelea care o 
anchetează în numele unor exi
gente, firește, perfect legitime. 
Romanul lui Platon Pardău. 
cituși de puțin perfect, afectat 
în bună măsură de o putere de 
creație inferioară obiectivelor 
ce-și propune, se înscrie, cel 
puțin ca un avertisment îmbu
curător. în ordinea arătată mai 
sus. și. cu riscul de a spune un 
lucru neplăcut autorului, și al
tora, ni se pare că are și un 
merit indirect : readuce in 
prim plan formula literară a 
lui Eugen Barbu, nu aceea din 
„Incognito" cit. mai ales din „Fa
cerea lumii" roman singular, 
imperfect poate. însă vădind o 
mare putere creatoare, un spi
rit al evocării perfect âdecvât 
realității și schimbărilor pe care 
și-a propus să le nareze, o 
carte a eposului restaurat și 
repus — într-un mod ce, din 
păcate, nu s-a mai repetat. — 
în drepturile sale firești. Platon 
Pardău. conștient sau nu de 
această situație, ii este tributar 
— sau „emul" — autorului „Fa
cerii lumii" tocmai prin ambi
ția de a reda prestigiul epo
sului (aici cu inflexiuni bala
dești). El compune o 
„cronică" densă. de
personaje și inti unele
descrise cu vei si,
e drept, intr-o diversitat^ de 
tonuri cam deconcertantă. In 
orice caz. el știe că nașterea

direcție 
simțului 
gustului

cență și încurajată, tentativa, 
-plină de riscuri, avind meritul 
său in evoluția literaturii ac-' 
tuale. în peisajul nostru roma
nesc, cu excepția cărților lui 
Eugen Barbu și. dintre acestea, 
în special „Facerea lumii", 
asemenea tentative sint rare, 
aproape’ inexistente. înainte de 
a o evoca, de a-i descrie „mito
logia" și istoria, noua noastră 
lume s-a bucurat mai ales de 
viziuni romanești demonstrativ- 
critice : n-avem încă romanul 
„facerii" unei lumi. în schimb, 
dispunem de judecăți asupra 

■ei: Aceasta nu este desigur o 
apreciere ci o simplă constata
re : cele m.ai bune romane ale 
actualității nu sînt ceea ce 
Ibraileanu numea ..literatura de 
creației**. ci anchete. fără în? 
doiâlă acute, extrem de inte
resante. asupra realității. exr 
presii ale. unei anialize făcute 
mai ales din. unghi moral ade
sea decăzută în pură cazuistică. 
Pare că lumea noâstfă' in cele 
mai izbutite scrieri ce-i s-int 
consacrate s-a născut cu între
barea pe buze. Umanitatea vie, 
diversă, imprevizibilă, nu este 
captată in chiar aceâstă miș
care multiplă, surprinzătoare 
a ei ci „redusă" la un număr 
de eroi („cavaleri"?) ai lucidi
tății, adeseori sterilizați de spi
rit analitic, de Jo febrilitate a 
căutării ce le răpește pină la 
urmă plăcerea de a trăi : o au 
îh schimb pe aceea, exclusivă, 
de a gindi înainte chiar de a 
face un singur pas. Ca întot
deauna nu e greu de observat 
in această situație defectul unei 
indiscutabile și mari calități : 
obstinația cerebralității acre
ditează o lume, literară firește, 
de personaje a căror complexi
tate devine paralizantă, nevero
simila $i. in ultimă instanță.

Pâ. Nu complexitatea in 
dăunează pen

pierderea* 
atrofierea

mai dif

anrilie").
.Cercul" autorul vă- 

ambR’3 i’neî ț^^enri de 
•gură făcînd urț 

a umanității, 
tirousor rno’doven^c.

Dlasată anaritia 
perșbn- 

g 
altele

feL d« cro- 
d>ntr-un 

, unde 
jxHdezvolj 

»jC^ce vor 
ro- 

c®le 
Ore de dim’Reatâ"- Auto- 

Cf sarcină
•) Cercul. roman de Platen 

Pardău, Editura Eminescu.

recordul de

De la Neudorf spre Lipova, 
județul Arad- cale de 5 km. De 
la sediul S.M.A. primim urmă
toarele informații de la contabi
lul șef. Petru Cuvineanu : apro
ximativ 1 700 ha de griu recol
tate dintr-un total de 4 033. 31 
dh Glorii și 10 C-3 înaintează zil
nic cu circa 250 ba. Se merge 
anevoios datorită suprafețelor 
mici, dispersate pe 13 C.Â.P., 
majoritatea aflate in zone de 
deal. Condițiile de teren ne im
pun o grijă deosebită in exploa
tarea utilajelor. Care este insă 
realitatea ?

Nici nu ieșim bine din locali
tate și întîlnim o „Glorie" foar
te grăbită spre., secție. Gheor
ghe Toplean ne spune că ară 
rupt suportul motorului. La sec
ția Ususău încă una din ace
leași motive este tot in repara
ție. în curtea atelierului meca
nic mai numărăm 8 prese de ba
lotat. Dintre ele 3 aparțineau 
localnicilor, cu defecțiuni. Cele
lalte aparțineau altor secții din 
Vinga și Gura Honț, dar nu pri
miseră incă de lucru.

.„Ne continuăm drumul. în 
dreapta zeci de hectare de li
vezi in cultură intensivă aparți- 
nînd I.A.S. Lipova. Pămintul 
reavăn dintre pomi indică recen
ta udare a lor. Lingă una din 
motopompe facem cunoștință cu 
mecanicul Teodor Bachiș. „în 
ferma 10 a I.A.S. căreia ii apar
țin, ne spune mecanicul, lucrează

motopompe în două 
schimburi. 8 elevi ne ajută să 
mutăm aripile de ploaie**. Mai 
departe, pe terenurile cooperati
vei agricole din Radna recol
tează Ion Berbecaru și Gheorghe 
Gaia. își depășesc norma zilnică 
cu peste 20 la sută. Pe Teofil 
Andrica. șeful-secției de mecani
zare. îl aflăm la irigatul ce
lor 60 ha cu porumb insămințat 
in cultură dublă. împreună cu 
mecanizatorii Vasile și Marcel 
Irimia, loan Vigi și 7 cooperatori 
care și-au organizat lucrul in 
două schimburi.

Cale de 5 km despart recordul 
de... neglijență. Scuzele sînt de 
prisos.

In
de

pe

salopete
brigadier
șantierele

de irigații
Peste 1 200 de tineri din ju

dețul Mehedinți și-au prins, in 
această vară, pe salopetele al
bastre ecusonul de brigadieri. 
Ei și-au dat ..intilnire de lucru'* 
la Complexul de hidro-amelio- 
rații Crivina—Vinju Mare, pri
mul mare sistem de irigații din 
județ. unde au deschis un 
..Șantier județean de muncă pa
triotică". Brigadierii de pe a- 
cest șantier și-au luat in răs
pundere proprie să efectueze 
terasamente si impermeabilizări 
pe 20 000 m.p. la canalul de

aducțiune nr. 3. care va inga 
peste 4 200 ha. Bilanțul primei 
serii, de 150 elevi, care a lucrat 
aici timp de două săptămini. este 
edificator : efectuarea unui vo- 
'lum de impermeabilizări pe u 
suprafață de peste 2 500 m.p. 
Ștefan Pirceoagă. comandantul 
șantierului, ne-a spus : „Cu toa
te că am avut unele greutăți, 
inerente oricărei deschideri de 
șantier, am reușit să .realizăm 
obiectivul propus pentru aceas
tă serie. în mod deosebit s-au 
evidențiat elevii Liceului de 
mecanizare pentru agricultură 
nr. 3 din Simian. Ei și-au fă
cut zi de zi normele stabilite", 
încă din prima zi. elevii aces
tui liceu au preluat drapelul de 
fruntaș; pe care nu I-au mai 
cedat -pină' la încheierea seriei? 
Din .rindul lor s-au evidențiat 
în mod deosebit Valter Băcanu, 
Constantin Bâzăvan, Ion Florea 
și Constantin Țuncit. Ion Purjân 
din acest detașament a ținyt să 
precizeze : „Pentru noi. cei ca
re vom lucra în agricultură, ex
periența pe care am ciștigat-o 
in cadrul șantierului este preți
oasă. Multe din- cunoștințele a- 
cumulate aici ne vor fi de un 
real folos". „Șantierul județean 
al tineretului de la Jiana — ne 
spunea tovarășa Ana-Cismaru, 
prim^ecretar al Comitetului 
județean Mehedinți al U-.T.C. — 
vrem' să se transforme într-o 
veritabilă școală a muncii, în 
care să se desfășoare o susținu
tă muncă politico-ideologică 
pentru a modela caractere ti
nere. educate prin muncă și 
pentru muncă".

ADINA VELEA 
ION CHIRIC 

I. DANCEA 
ION CUCE

Spiritul de inițiativă se naște
din cunoașterea temeinică
a vieții și muncii tinerilor

peNu departe de panoul 
care sînt înscrise obiectivele și 
criteriile întrecerii uteciștilor din 
organizația U.T.C. Textil 1—3 de 
la C.S.F. Săvinești se află o lo
zincă semnificativă pentru cli
matul de angajare și responsa
bilitate din această organizație : 
„Fiecare este direct răspunză
tor de îndeplinirea integrală a 
angajamentului asumat". Intr-a
devăr. asa cum avea să ne spună 
secretarul comitetului U.T.C. 
loan Leț. angajamentul celor 
peste 700 uteciști — prevede o 
producție suplimentară de 35 
tone fibră. 20 tone textile. 15 
tone rețele cord, obiective prin 
ele insele puternic stimulatoare. 
Iată, de pildă, la organizația C2 
din cei 150 de tineri cuprinși în 
întrecere 7 sint fruntași in în
trecerea socialistă. Dar Cornelia 
Botescu este de părere că aceas
ta nu este suficient. Există încă 
deficiente legate de predarea și 
primirea schimbului ceea ce a 
făcut ca in săptămina trecută 
tinerii din acest schimb să ră- 
mînă după program pentru a-i 
ajuta pe tinerii din schimbul 
următor pentru a elimina unele 
rebuturi. Pe de altă parte nu

s-ar putea spune că este -mulțu-1 
mitoare situația mișcării - de in
venții și inovații a tinerilor. 
Lipsesc de asemenea criteriile 
întrecerii uteciste adecvate spe
cificului acestei organizații. Nu 
există aici un potențial valoros, 
capabil să participe la mișcarea- 
de inovații și invenții? Dacă ți
nem cont de. faptul că peste 40 
sînt elevi la cursurile serale ale 
liceelor cu profil de chimie sau 
energetică (unde lucrările prac
tice pot avea indiscutabil apli
cabilitate și în secția lor) sau de 
acela că în secție lucrează doi 
proaspeți absolvenți ai Institu
tului de subingineri și încă doi 
proaspeți studenți ai anului 3 
este evident că forțe capabile să 
declanșeze inițiative, idei, există. 
Mai aproape de adevăr este: 
faptul că ei nu au fost consul
tați. că nu li s-a cerut părerea 
și concursul in inițierea unor ac
țiuni legate de obiectivele în
trecerii

Si la 
cretara 
bună 
vin te 
132 __ ____ ...
întrecerea utecistă. Din ei. 130 
își realizează lunar normele de

uteciste.
organizația U.T.C CI se- 
Teodora Cosofret 
dreptate 
de 

de

are
laudă despre 

tineri cuprinși

pe 
cu
cei
in

producție și 5 sînt fruntași în 
întrecerea socialistă. Și aici au 
apărut însă unele dificultăți le
gate de integrarea in muncă a 
unor tineri. Biroul organizației 
U.T.C. a observat că muncitoa
rele. Lizeta Cucoș și Măria Isac 
nu își realizează de mai multe 
luni norma. S-a discutat cu ele 
și au fost repartizate pe lingă 
muncitoare cu experiență. ele 
înșele tinere. In general. însă; 
spiritul de inițiativă nu este nici 
aici prea vizibil. în această sec
ție se va trece in perioada ime
diat următoare ia o intensă mo
dernizare și organizația U.T.C. 
ar putea prelua un obiectiv con
cret în această acțiune. Plecînd 
de la nivelul de pregătire, a ti
nerelor muncitoare, absolvente 
de școală profesională biroul 
U.T.C. ar fi putut iniția și des
fășura o Vogatâ activitate in 
direcția ridicării pregătirii pro
fesionale a .tinerilor. Aceasta este 
o necesitate impusă de nivelul 
la care toți ar trebui să lucre
ze. iar datoria organizației 
U.T.C., este de a trece mai ra
pid la. măsuri și acțiuni în 
acest sens.

FORȚA DE 
CONVINGERE

(Urmare din pag. I)

ceperea, entuziasmul și capa
citatea lor de. efort. Astăzi, 
strungul, lucrează în cea mai 
nouă secție a uzinei, și tinerii 
căre' l-âu executat se pregătesc 
să-l multiplice. Primului strung 
făcut la „1 Mat" i s-au măi a- 
dăugat, executate de aceiași bă
ieți inimoși, un fierăstrău cir
cular, un stand de probe, ridi
cătoare pneumatice, transpor
toare. Numele ceVui care-i con
duce : Romeo Hanganu.

— Uzina noastră, ca multe al
tele, are sarcini mari — preci
zează tinărul inginer. Majori'a- 
tea celor care lucrăm aici sln- 
tem foarte tineri, nu avem timp 
să așteptăm ca virsta să ne dea 
înțelepciune, curai, încredere in 
propriile forțe ! Trebuie sâ. în
drăznim, să dăm friu liber ima
ginației noastre creatoare. Asta 
nu înseamnă temeritate : slntem 
bțne pregătiți profesional, nu 
pornim de la zero, ci de la o 
experiență acumulată de-a lun
gul anilor de întregul colectiv. 
Trebuie doar să ne concepem 
munca de zi cu zi ca un pro
ces de gin di re.

Romeo Hanganu este cunoscut 
ca un om tăcut, scump la vor
bă. Cind s-a pus problema exe
cutării strungului a spus numai : 
,.ce ziceți. îl facem ?“ Toată e- 
chipa a răspuns ,.da“. Tinărul 
care se încumeta la o asemenea 
întreprindere realizase doar cup
toarele care lăsau să curgă a- 
nual. prin gura lor incandes
centă, milioane...

ȘEKBAN CIONOFF

Unii cu sacul, alții cu 
camionul

Remus Negrei dădea tir- 
coale magaziei de materiale 
a Șantierului nr. 2 construc
ții din Buzău. Cunoscut cu 
antecedente penale, lucrăto
rii miliției municipale l-au 
tinut sub observație. A fost 
prins în flagrant, după ce 
reușise să sustragă mai mul
te materiale de construcție, 
într-o situație asemănătoa
re au fost surprinși $i Vasile 
Bogdan, loan Bunaciu, Va
sile Mănăștureanu, muncitori 
la Fabrica de cartoane din 
Cluj-Napoca. Ei au furat din 
incinta unității 8 saci cu ci
ment. Mai lacom decit ei. 
Ion Iorga, conducător auto 
la Trustul de construcții in
dustriale, a vindut 82 saci 
cu ciment pe căre-i ridicase 
cu camionul din stația C.F.R. 
Buftea. I-a dus direct in co
muna Joița (Ilfov) și i-a vin- 
dut l"i Dumitru Grigore, 
gestionar la cooperativa din 
comună.

în toate aceste cazuri, ma-

terialele au fost recuperate, 
iar cei in cauză deferiți jus
tiției. Fapta lor este insă cu 
atit mai condamnabilă cu 
cit efortul constructorilor se 
concentrează in direcția eco
nomisirii de materiale, de 
folosire cit mai judicioasă a 
acestora.

tru care l-au invitat de data 
asta la... arest.

Un pahar plătit cu 
viața

Vizită neașteptată
Mare i-a fost mirarea lui 

Marin Drăghici din comuna 
Grivița (Ialomița), cind s-a 
trezit in locuința sa. unde se 
știa singur, cu consăteanul 
Vasile Șincan. N-a apucat 
să-l întrebe cu ce treabă pe 
la el, că a și recunoscut a- 
supra acestuia o casetă in 
care păstra de obicei obiecte 
de valoare ale familiei. Va 
să zică, nu era o vizită de 
curtoazie ' _
postul de miliție aveau 
constate că „vizitatorul" 
invitat mai trecuse prin casa 
lui D.M., de unde plecase cu 
banii acestuia și cu băutura 
găsită în cămară. Drept pep-

Organele de la 
să

ne-

A intrat in bufetul „Intim" 
din Craiova sâ bea ceva. Nu
mai că Nicolae Rusu (25 de 
ani) a băut pină și-a băut 
și mințile. S-a luat la harță 
cu un cetățean, pe care l-a 
scos in brinci afară. Apoi l-a 
lovit atit de tare, incit a- 
cesta. in cădere, și-a zdrobit 
capul de bordura străzii. In
ternat urgent la Craiova, apoi 
la Spitalul nr. 9 din Bucu
rești. a deeedat după numai 
14 zile. N.R. va plăti pentru 
fapta sa. dar tragica întîm- 
plarc rămine un avertis
ment serios împotriva con
sumului excesiv de alcool de 
?ătre unii tineri.

Traficul rutier estival
Valea Prahovei rămîne în 

sezonul estival una din zo-

nele de agrement preferate 
de către automobiliste Trafi
cul rutier cunoaște și el pe
rioada de virf. Pentru asigu
rarea fluenței și deplinei si
guranțe a circulației pe dru
murile publice din acest peri
metru. organele de speciali
tate din cadrul Inspectoratu
lui județean al miliției Praho
va au adoptat o serie de mă
suri. Reținem intre acestea : 
marcarea tuturor drumurilor 
raționale (remedieri și com
pletări de semnalizări rutie
re. introducerea semafoare
lor noi), testarea și instrui
rea tuturor conducătorilor 
auto din transportul orășe
nesc și interurban, o largă 
popularizare a regulilor de 
circulație și prevenire a ac
cidentelor (concursuri, pre
zentări de filme documen
tare in marile cartiere și in 
localitățile rurale, comenta
rea publică a unor eveni
mente. inminări festive de 
permise de conducere etc), 
un control riguros extins și 
pe timpul nopții.

V. RAVESCU

DE LA ADAS
în cadrul preocupărilor pentru continua îmbunătățire a ser

viciilor oferite populației, Administrația. Asigurărilor de Stat 
a elaborat noi reglementări la asigurările facultative mixte de 
viață, la cele de Gccidente, precum și la unele asigurări 
bin a te, prin care se acordă asiauraților 
ționăm citeva din aceste avantaje :

noi avantaje.
corn-
Men-

• Posesorii asigurării mixte de viață și 
tei asigurări, care au plătit primele de 
perioada asigurării, vor încasa, la expirarea polițelor, sumele 
înscrise in acestea, MAJORATE CU 10 LA SUTA.

ai variantelor 
asigurare pe

aces- 
toată

• In cadrul tututor asigurărilor de persoane s-g prevăzut 
ca sumele de plată cuvenite pentru invaliditate permanentă 
parțială să fie MAJORATE CU 25 LA SUTĂ.

• La toate asigurările de accidente se cuprind în asigurare, 
pentru suma de 5 000 lei de fiecare poliță, bunurile casnice 
și gospodărești ale asiguratului.

• Sumele asigurate pentru accidente prevăzute în polițele 
asigurărilor mixte de viată si suplimentare ’ 
MAJOREAZĂ CU 20 LA SUTĂ.

de accidente se

Noile avantaje sînt oferite 
suplimentara de prima, iar de 
sesorii asigurărilor în vigoare.

Pentru relații suplimentare și ___________ ______ _
dresațl-vâ responsabililor cu munca ADAS din unitățile socia
liste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, ori
cărei unități ADAS.

asiguraților 
acestea vor

fârâ vreo plata 
beneficia și po-

contractarea asigurărilor, a-

Traseele 
eficientei 

(Urmare din pag l)

Inițiativa $i spiritul întreprin
zător ale. comuniștilor, ale ute- 
ciștilor, ale celorlalți muncitori 
îmbogățesc tradițiile „Grivitei 
Roșii", dau, dimensiuni noi an
gajării lor în realizarea cincina
lului revoluției lehnico-științifi- 
ce. Pentru câ. așa cum mărtu
risește inginerul Victor Bercea, 
șeful serviciului planificare, toa
te lucrările pe care și le-âu asu
mat muncitorii și specialiștii în
treprinderii vizau o soluționare 
imediată a unei cerințe strin
gente a producției: prin amena
jările de la turnătorie a crescut 
cu 30 la sută capacitatea de tur
nare. iar ca rezultat concret. în 
primul semestru s-au turnat cu 
42 tone piese mai mult decit in 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut și s-au reparat în plus 
121 vagoane; prin mai buna ca
lificare a tinerilor și întărirea 
disciplinei. prin generalizarea 
schimbului doi și extinderea 
schimbului trei și implicit prin 
încărcarea mai rațională a ma
șinilor și utilajelor, coeficientul 
de utilizare a acestora a urcat 
la 87 la sută în secțiile de bază 
față de 85 la sută planificat;, 
prin intensificarea acțiunii de 
autoutilare s-au realizat în se
mestrul întîi lucrări în valoare 
de 1 479 000 lei.
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE BENIN

Trimestrul pregătirii 
pentru muncă și viață

Vizită protocolară
Cei doi șefi de stat s-au re- 

lntilnit in cursul după-amiezii 
îh cadrul vizitei protocolare pe 
care tovarășul Mathieu Kerekou. 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Popu
lare a Beninului, președintele 
Republicii Populare Benin, a fă- 
eut-o. la Palatul Republicii, to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

CONVORBIRI OFICIALE
(Urmare din pag. I)

afacerilor externe. Alexandru 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R.. 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini. Vasile 
Răuță, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării. 
Ion Stanciu. adjunct al minis
trului agriculturii și industriei 
alimentare, Octavian Cărare, 
ambasadorul țării noastre in 
Republica Populară Benin.

Au luât parte Michel Al- 
ladaye. membru al Birou
lui Politic al C.C. al Parti
dului Revoluției Populare a 
Beninului, ministrul afacerilor 
externe $i cooperării, Martin- 
Dohou Azonhiho, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.R.P.B.. ministru de interne, 
al securității și orientării națio
nale, Issa Abdulaye, membru al 
C.C. al P.R.P.B., prefectul pro
vinciei Atacora. Simon Ifede 
Ogouma, membru al C.C. al 
P.R.P.B.. prefectul provinciei 
Atlantic. Ibsef Degla și Romain 
Viilor Gueza, membri ai C.C. 
al P.R.P.B., Andre Atchade, 
membru al C.C. al P.R.P.B.. mi
nistrul comerțului și turismului, 
Richard Rodriguez. ministrul 
aprovizionării, Francois Dossou, 
ministrul planului și statisticii, 
Leopold Ahoueya. ministrul 
transporturilor, Pierre Amoussou, 
secretar general al guvernului.

Apreciind cu satisfacție fap
tul că relațiile de prietenie, so
lidaritate și conlucrare statorni

A participat tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetu
lui Politic -Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-mtnistru al fu- 
vemului.

Această primă întrevedere, 
premergătoare convorbirilor ofi
ciale. s-a desfășurat intr-o et- 
mosferâ cordială, prieteneasca, 
caracteristică bunelor relații 
existente intre cele două partide 
Si țări.

cite între Partidul Comuni tt 
Român și Partidul Revorittei 
Populare a Beninului, intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Benin cu
nosc o evoluție ascendentă fi 
rodnică. președinți; Nicolae 
Ceausescu Si Mathieu Kerekou 
au subliniat ho'ărirea comu
nă de a extinde si adinei in con
tinuare colaborarea pe multiple 
planuri. Odată cu dorința reci
procă de a se realiza acorduri 
si înțelegeri care să așeze aceste 
relații pe baze trainice. con
vorbirile au pus in evidență in
teresul celor două țări pentru 
promovarea unei largi «i fruc
tuoase cooperări in industrie, 
agriculturi, transporturi in do
meniile tehnico-știin’ific si cul
tural. precum și in alte sectoare 
importante pentru propășirea 
economică și socială a ambelor 
state. A fost relevați convinge
rea că un asemenea curs al re
lațiilor româno-be.-.meze cores
punde pe deplin intereselor ce
lor două popoare, servind, in 
același timp, cauza păci; si în
țelegerii in lume. A fost 
subliniată, de comun acord, nece
sitatea unei mai largi cooperări 
internaționale car- să asigure 
condiții pentru lichidarea sub
dezvoltării. a decalajelor econo
mice. pentru progresai mai ra
pid al tuturor țărilor.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă reci
procă.

fUrmarg dfa peg. li

membru ai Biroului Politic al 
CC al Portidtam Rfrtte? 
Popstar? a BenfttataL rmnis’-l

Martin-Dotou Azo~hiboi mem
bra a: Biroului PoLti c al C.C. al 
P.RP.B.. xBtauatral de interne, al 
securității și crier.târu naționa- 
naie. Issa Abdulaye. memora al 
C.C. al PRP3. prefectul pr>- 
vinciei Atacora Simon Ifede 
Ogouma, membru al CC. ai 
P.R.P.B. prefectul provinciei

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Atlantic- fosei Degla si Romain 
Viiîoa G-eza, membri ai C.C, 
al PJLP B. Andre Atchade.

C.C. ai PJLP.B, nu-

prexsntat onorul ds către garda 
militari. An foot tatonate imnu
rile de stat ale ce!oc două țări. 

iar in semn oe salut s-au tras 21 
salve de artilerie. Cei doi șefi 
de stat au trocul in revistă gar
da de onoare. A urmat, apoi, 
prezentarea personalităților ro
mâne și a șefikr misiunilor (fi-

Numeroși locuitori ai Capita
lei veniți pe aeroport au salutat 
cu vii aplauze pe tovarășui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mathieu Kerekou. au aclamat 
pentru prietenia dintre popoare
le celor două țâri.

Aceeași manifestație plină de 
căldură de-a lungul traseului, 
de la aeroport pint ia reședința 
rezervata înaltului oaspete, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mathieu Kerekou 
l-au străbătut intr-o mașină 
deschisă, escortată de moto- 
cickști. Cei doi președinți au 
răspuns cu cordialitate aplauze
lor însuflețite ale mulțimii. Sem
nelor de prietenie ale miilor de 
bucureștenl.

Studenți cercetători 
pe teren

De eiteva zile, legendara 
Țară a Loviștei. are oaspeți 
deosebiți. Un .grup, .de siu- 
denți bucureșteni (format 
din 15 membri) de la diverse 
facultăți constituie o brio*- 
dă de cercetare care, timp 
de două sâptgmini, va inves
tiga folclorul, istoria, limba 
acestor meleaguri. După 
cercetările efectuate de stu
denții Universității Bucu
rești, in 1970. la Boișoara. 
sub îndrumarea profesorului 
universitar dr. Mihai Pop, 6* 
data aceasta tinerii cercetă ■ 
tori vor efectua studii in 
comuna Perișani. Grupul 
este condus de lectorii uni
versitari Nicolae Constanli- 
nescu și Eugen Marinescu. 
Rezultatele muncii lor vor 
fi concretizate in alcătuirea 
unei monografii, aceasta fiind 
a treia localitate din Țara 
Loviștei. după Boișoara ' și 
Racovița — căreia i se de
dică o asemenea lucrnrE» 
(prof. Costea Marinniu)

Inteligență 
și măiestrie

Cele peste 1 000 de obiecte 
aflate in Expoziția școlară 
județeană deschisă recent la 
Casa pionierilor din Sucea
va. sint produsele reprezen
tative realizate in cadrul ce
lor aproape 2 700 de cercuri 
tehnico-aplicative, științifice, 
cultural-artistice sau in mi 
cro C.A.P.-uri care cuprind 
mai bine de 35 000 de pio
nieri și școlari. Sint prezen
tate, printre altele, dispozi
tive electronice pentru fra
fie radio-telegrafic, apara
te ți dispozitive necesa
re predării după principii 
modeme a cunoștințelor 
la clasă, un prototip de 
seră, machete, o gamă va
riată de produse de artiza
nat, intr-o paletă bogată de 
culori și desene : cusături, 
confecții, împletituri, țesă
turi, covoare, mileuri și gar

nituri. De asemenea, multe 
dintre lucrări sint realizate 
in lemn — sculpturi, mobi
lier. etc. (Ileana Podoleanu)

„Așteptăm 
cu nerăbdare 

să aplicăm 
în practică 

cele învățate"
Am participat, in .munici

piul OdorheiU Secuiesc, la 
instruirea responsabililor cu 
activitatea politico-ideologicc 
și profesional științifică n 
elevilor de la liceele real- 
umaniste, de specialitate și 
din școlile profesionale din 
județele Constanța, Gorj. Ia
lomița și Teleorman. Pro
gramul a fost foarte bogat 
și variat. Un puternic carac
ter educativ l-au avut con
cursurile intre grupe pe 't'ș~ * 
me de istorie, programele de 
cintece patriotice',- recitările 
etc. Rezultate bune s-au ob
ținut și la concursul de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, la competi
țiile sportive (volei, handbal, 
fotbal). S-a realizat, de ase
menea, un util schimb de 
experiență cu uteciștii avind 
aceleași responsabilități pre
zenți in tabăra de la Homo- 
rod. S-au organizat și 
excursii, drumeții care ne-au 
dat prilejul să cunoaștem 
mai bine aceste minunate 
meleaguri. La concursul de 
istorie ..Momente de glorii", 
echipajele județelor Con
stanța și Gorj s-au clasat pe 
primele locuri. Toți sintem 
mulțumiți că plecăm de la 
Odorhei cu un plus de cu
noștințe in aceste domenii 
(politic și profesional), și-n 
același timp, așteptăm cu 
nerăbdare să aplicăm in 
practică, la școlile in care 
activăm, cele învățate, să ne 
ăutoconducem și acolo, așa 
cum am făcut-o aici.

MARIA ȘARLĂU, 
comandanta grupei „Pandurii 

lui Tudor", Gorj

CUVÎNȚ 
DE ACASĂ

DRUMUL 
SPRE PERFECȚIUNE

TRICOLORII 
cronica la zi

Rezultatele gimnastelor noastre la Olimpiadă, 
în special ale Nadiei Cc-măneci. ne fac sâ trăim, 
cu mare intensitate, pe toți cei care verb im a- 
eeeași limbă și trăim pe aceleași meleaguri. un 
sentiment înălțător, de profundă mindrie pa
triotică. Spațiul și timpul pe care-1 acordă re
prezentantelor noastre in marea confrumare 
olimpică. întreaga presă scrisă și vorbită a 
lumii, intrec orice așteptări. Nadia Comaneci 
este declarată-„eroina** J.O.. ..vedeta maximă- a 
întrecerilor din Canada. ..Montrealul 'întreg nu 
are pe buze decit acest nume...“. Trebuie >â 
privim această performanță, care a produs cea 
mai mare .senzație la Montreal, ca o mare lec
ție de spirit sportiv, de abnegație, de dăruire 
pentru culorile patriei. Ni se pare fi.c-c sâ 
spunem că în spatele acestor evoluții si salturi 
spectaculoase ce par; la prima vedere, ireale și 
incredibile, care au smuls strigăte de extaz și 
torente de aplauze chiar de la specialiști, cei 
care gindesc $i judecă la rece, precum și de la 
miile de spectatori direcți. ori de la mili can ri
de spectatori indirecți. care au fast cișrizati 
pentru gimnastică de Nadia Comaneci, stau 
$i mii de ore de pregătire asiduă, conștii.-.c.casă. 
pasionată, stau zile dense, de muncă devotată 
unui scop și unui ideal: acela al perfecționării 
măiestriei sportive pentru ridicarea prerxGu; 
Sportiv al țării. Cele 9 figuri de maximă d.fi- 
cultate — un record mondial in felul lui — d* 
la paralele inegale, proba de predilecție a Na
diei Coniăneci. la care a luat nota maximă — 
Z£ce — dc trei ori. exercițiile dinamic'-. cu un 
conținut dificil, și in aceiași timp inedit, exe
cutate CU perfecțiune și siguranță de niște 
foarte tinere și talentate care, firesc.
sport, pentru marea performanță au făcut ș: :ri' 
sacrificii, sint rodul unui antrenament gindit 
științific, urmat cu indirjire și disciplină, cu o 
incăpâținare teribilă. Aici trebuie menționat 
rolul si contribuția antrenorilor care au pregăti: 
aceste sportive devenite de excepție, in primul 
rind a soților Bela și Marta Karoly cai- au 
știut să descopere talentele după o pedagogie, 
as zice, proprie, sâ le crească, să le ocrotească

și să le pună in valoare. Dacă despre N*ia «* 
spune azi ceea ce se spune, intre altele și că

d?re competența si ser.ok-'atea antrenorilor. I 
condițiile de prezătire de care s-au bucurat și | 
sportivii si antrenorii. Prin întreaga ei evoluție j 
— fără tracul r. emoția pe care tf le rezervă 
c mpeiițule de asemenea anvergură — Nadla 
Comâneci demonstrează că ene ou sportiv com
plet După cum lecui doi si cucerirea medaliei 
de argint de către echit» Rcncâaiei. faptul ră 
toate fetele noastre, nu numai Nadla Cocnăner. 
si Tetxiora Unffareanu se ariâ pr.ntre prcroele 
22 (d.n cele 87 de cmnas*e care lumi pentru I 
titlufi olimpice), notele obfiaate ir:r-o contre- I 
title de cel mai înalt nivel cu arbitraje foame 1 
nzuroase. demonstrează «estenu si afmmarea- I 
cum am mai spus, a unei noi si adevărate scoli 
românești de gimr.&s- ră care se situează printre 
primele din lume ca forță si stiL

Feiul in care receptăm noi. de la mii de kilo- 
xnetr. cLstanxă. nxxnentei* de 'irf ale eveni
mentului sportiv suprem. Olimpiada, atmosfera 
creată la Montreal «i in irr-raea rome d* com
portarea gimnastelor românce ne fac sâ cosi- 
stderâm că acest sport a fost unpus cu o stră
lucire fără precedent. Si buror-a si satisfacția 
noastră sini cu atit ma. mari cu cit aceasta se 
datorează sportrinjor romăni. Formidabilele zile 
al? gimnasticii românești au făcui p? comen
tatorul ziarului -Daily Mmror- să scrie : -Ca- 
E&cativui maxim obimut de Nadia Comâneci 
deschide o epocă nouă in istoria gimnasticii 
mondiale. De-acum încolo se va vorbi despre 
Xinmssttca de dinainte si de după Nadia ComS- 
neci I“. La nncui său ziarul ..Guardian” no
tează : -Distincția obținuți de românca Nadia 
Ccmâneei a fost aplaudată chiar si de către 
ceilalți concurent! i de o asemenea înaltă apre- 
c.ere s-au bucura: și se bucură numai mani 
sportivi*.

VASILE CABULEA

Agențiile de presă, ziarele din intreaga lume au
descoperit sinonimul perfect al gimnasticii: 

ROMÂNCA NADIA COMÂNECI
Sub titlul „Recordurile sint 

îmbunătățite la piscină, iar Na
dia devine regina Forumu
lui"» corespondentul ziarului 
„L’Humanite" scrie : „S-a in- 
timplat un lucru foarte rar, ba 
chiar unic. Juriul a acordat nota 
10 Ia paralele inegale Nadiei 
Comâneci. Puterea sâ de con
centrare și măiestria execuției 
sint uimitoare".

Un alt ziar francez „Le 
Monde" notează între altele : 
„Una din eroinele acestor jocuri 
este gimnasta româncă Nadia 
Comâneci. De trei ori a primit 
nota 10, performanță încă 
neatinsă la gimnastică in Jocu
rile Olimpice".

Ziarul „France Soir" publică 
o fotografie a Nadiei Comâneci 
pe cinci coloane și un text care 
abundă in, superlative. „Mica 
Nadia îmbrățișată de coechipie
re și antrenorii săi a trebuii să 
revină pe platou pentru a saluta 
încă o dată publicul canadian 
care descoperea astfel primul 
”Î6 — Nadia super star, produsul 
cel mai pur al noii școli de gim
nastică din România". Citind 
declarația fostului campion al 
Franței Arthur Magakian. zia
rul scrie : „Nadia Comâneci 
atinge la ora actuală maximum 
de posibilități pentru capacitatea 
de exprimare a unei gimnaste. 
Ea marchează de pe acum epoca 

sa prin faptul că unul din exer
cițiile sale a primit numele 
Comâneci". Este vorba de ie
șirea de pe bara înaltă de ’.a 
paralele primr-o dublă răsucire.

Fără nici o discuție — relatea
ză corespondentul ziarului ..Le 
Quotidien dc Paris*, spectacolul 
cel mai gustat la Montreal ră- 
mine gimnastica, evoluția ro
mâncei Nadia Comâneci, care 
obține un adevărat triumf.

Ziarul de specialitate 
„L’Equipe" sub t.riui ..Zeița 
stadionului" pub'.izâ un articol 
in care se relatează intre altele I 
„Intr-adevăr, acum întregul 
Montreal nu are pe buze decit 
acest nume — Nadia Comâneci... 
Nu este de ajuns sâ spui câ 
tinăra gimnastă româncă cu trup 
de liană a fost perfectă. E vorba 
de ceva mai mult. Privind-o 
multiplicind cele mai îndrăznețe 
figuri pc această birnâ îngustă de 
parcă s-ar fi aflat pe un covor 
larg și confortabil am cre
zut că visam, incit un cu- 
vînt inevitabil mi-a venit 
in minte, acela de miraj. 
Iar cind și-a terminat strălucita 
sa demonstrație, Nadia Comâneci 
a reluat contactul cu pămintul 
printr-o ultimă sfidare a legilor 
gravitației, am avut sentimentul 
că am trăit o clipă privilegiată, 
situată dincolo de limitele re
cunoscute ale sportului. Gimnas

tă, balerină, silfidă ? Nu știi cum 
să o califici pe această superbă 
sportivă care, cu grație inega
labilă. pare să triumfe asupra 
legilor comune ale gravitației. 
Sub atingerea sa abia simțită 
calul de sărituri devine Pegas, 
capătă aripi, Nadia pornește în 
zbor".

• Comentind intr-o căsetă 
specială notele de 10 obținute de 
Nadia Comâneci la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, ziarul 
algerian ..El Moudjahid" scrie 
intre altele : „Stăpinind total
mente aparatele respective, pa
ralele și birnă, comportindu-se 
pe acestea ca și pe un teren 
ferm, mica gimnastă româncă 
Nadia Comâneci a efectuat o de
monstrație uimitoare și fără cea 
mai mică greșeală, meritind cu 
adevărat nota 10. Nadia Comă- 
neci poate fi socotită fără rezer
ve noua stea a gimnasticii femi
nine mondiale.

• Comentatorii sportivi din 
Cehoslovacia prezenți la jocurile 
olimpice, subliniază in corespon
dențele lor rezultatele strălucite 
obținute de gimnasta româncă 
Nadia Comâneci. „Românca Na
dia Comâneci. scria ziarul „Rude 
Pravo", a primit pentru exe.rci-

GIMNASTICA
în competiția de gunsari^eâ 

pe echipe (masmlia). echipa 
Bamâniei s-a clasat pe lacul S. 
Medalia de aur a fosi c>7xi<aîâ 
de către echipa Japoniei, lată 
etasamen-.ul : 1. Japan ia 574 05 pi
2. UJLML 5TVL5 p ; X R. D. 
Germană p ; L Ungaria
SM.U p i. K. F. Germaaia 
33MB P : C. România âS7J« p.

După desiârorarea cocapetiției 
masc-rine de ginxnasticâ pe e- 
ctape ra fost stabtliți cei 36 de 
cancarenti care vor participa la 
int.-eecrea pentru titlul la iadi- 
vidoal compus. Printre aceștia 
se află și gimnastii români Dan 
Grecu și Nicolae Oprescu. In 
fnintea clasamentului se situea
ză Nikolai Andrianov (U-R.S.S.) 
cu 116.50 puncte urmat de Sa- 
wao Kato (Japonia) — 115.90 
puncte. Mitsuo Tsukahara (Ja
ponia) — 115.75 puncte. Vladi
mir Markelov (U.R.S.S.) —
115.40 puncte. Hisroshi Kajiyama 
(Japonia) — 115.25 puncte. Eizo 
Kemmotsu (Japonia) — 115.15 
puncte. Dan Grecu ocupă locul 
18 cu 114.10 puncte. Printre cei 
calificați la concursul special pe 
aparate se numără și românul 
Dan Grecu situat deocamdată 
pe locul 3 la inele cu 19.50 punc
te. locul 4 la sărituri cu 19.30 
puncte și pe locul 5 la paralele 
cu 19.25 puncte. La inele situația 
in clasament este următoarea :
1. Nikolai Andrianov — 19.70 p :
2. Vladimir Markelov — 19,60 p:
3. Dan Grecu și Aleksandr Di- 
tiatin — 19,50 p.

. HANDBAL
Meciurile disputate în cea de-a 

doua zi a turneului olimpic mas
culin de handbal s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Grupa 
A : R. F. Germania—Japonia 
19—16 : Iugoslavia—Danemarca 
25—17; U.R.S.S—Canada 25—9.

Clasament : 1. U.R.S.S. — 4 
puncte (51—25) ; 2. Iugoslavia — 
4 p. (47—35) : 3. R. F. Germania
— 4 p. (37—30) : 4. Danemarca
— 0 p.; 5. Japonia — 0 p.; 6. 
Canada — Op.

Grupa B : Cehoslovacia—Tuni
sia 21—9 : Polonia—Ungaria 18— 
16 : România—S.U.A. 32—19.

Toate echipele au disputat 
cile două meciuri.

țiul la paralele inegale, exercițiu 
efectuat excelent și fără greșeli 
nota cea mai mare posibilă 
— 10".

Sub titlul „Steaua din Româ
nia", comentatorul ziarului „Li- 
dova Demokracie" notează : ..Ti
năra româncă Nadia Comâneci, 

Caleidoscop OLIMPIC
mică de Statură dar foarte mare 
ca evoluție, va deveni desigur 
una dintre stelele olimpiadei de 
la Montreal. Ea va rămîne in is
toria jocurilor olimpice ca prima 
gimnastă care a obținut nota ma
ximă — 10, exercițiile sale la pa
ralele inegale și birnâ. fiind a- 
preciate cu această notă de toate 
cele cinci arbitre".

• Velistul francez Serge

LUPTE
în prima zi a turneului de 

bapce greeo-romar.e. in hmitele 
categorie; super-grea sportivul 
român Roman Codreanu a eiști- 
gat prin descalificare ia fața ini 
J. Rom ai (Ungaria). La aceeași 
categorie campionul mondial A. 
Tobmw (Bulgaria) a pierdut pnn 
tas intrirarea cu W. Lee 
iS-U.A-i. in timp ce campionul 
sovietic Kolcinski a ciștigat tot 
prin tuș meciul cu polonezul 
Totnanek.

Tn limitele categoriei 82 kg. 
rnmănnl Ion Enaehe l-a invins 
prin abandon pe canadianul Da
vid Cummings. Alte rezultate la 
această categorie : Ceboksarov 
<U R-S.S.) întrece la puncte pe 
Taxar.iji (Japonia) ; Chandler 
(S.U-A.I dispune la puncte de 
Hegedu? (Ungaria) : Kolev 
(Bulgaria) bate ia puncte pe 
Bouchoule (Franța) ; Andersson 
(Suedia) învinge prin tuș pe 
Pirschmann (Austria).

Sportivul român Gheorghe 
Bereeanu (categ. 48 kg) a obți
nut o nouă victorie. El l-a în
vins. prin tuș, pe polonezul 
Zajarzowski. La categoria 57 
kg. Mihai Boțilâ a dispus Ia 
punete de Ian Iun an (Coreea 
de Sud). In cadrul categoriei 
52 kg. sovieticul Konstantinova 
obținut victoria la puncte in 
fata lui Nicu Gingâ.

In turul doi, la categoria 68 
kg. luptătorul român Ștefan 
Rusa l-a învins prin tuș pe 
Haîmyung Kim (Coreea de Sud).

BOX
Au intrat in focul întrecerilor 

boxerii de categorie pană (57 
kg'. Reprezentantul României, 
Gh. Ciochină, a ciștigat prin 
neprezentarea kenyar.ului Ouma 
Jakson. Alte rezultate : Weller 
(R.F. Germania) b.p. Thomas 
(Franța); Nowakowski (R.D. 
Germană) b.p. Ruben Mares 
(Filipine).

Dublul campion al Europei la 
categoria srrniusoară. pugilistul 
român. Simion Cuțov (60 kg) a 
debutat cu o victorie. In gala de 
miercuri, Simion Cuțov l-a în
vins prin K.O. tehnic in repriza 
a treia pe englezul Silvester 
Mitice.

Maury, campion olimpic la clasa 
..Finn”, a fost descalificat in cea 
de-a doua regată a întrecerilor 
de la Kingston, retrogrGdind in 
acest fel de pe locul 4 pe locul 
16 in clasamentul general, șan
sele sale de a-și păstra titlul 
fiind considerabil diminuate.

Maury a fost descalificat intru- 
cit prora iahtului său. in urma 
unei manevre greșite, a lovit 
iahtul unui concurent iugoslav.

• Recordmanul mondial la să
ritura in inălțime. Dwight Sto
nes din S.U.A. a părăsit satul 
olimpic de la Montreal, dar. nu
mai pentru 10 zile, plecind in 
California pentru a-și continua 
antrenamentele in liniște, a de

SCRIMA
Marți seara, in optimile de 

finaiă ale competiției de floretă, 
sportivul român Petru Kuki a 
fost învins cu 10—5 de către 
francezul Talvard. Ulterior, con- 
curind in cadrul recalificărilor, 
Kuki l-a învins cu 10—9 pe 
Behr (R. F. Germania) însă a 
fost întrecut cu 10—8 de către 
Denisov (U.R.S.S.). fiind astfel 
eHmmat din competiție.

Au ir.ceput întrecerile compe
tiției individuale la sabie la 
care participă 42 de sportivi îm
părți ți in 8 grupe preliminarii. 
Datorită unor comportări bune 
au trecut de primul tur și sa- 
breurii români Ioan Pop. oiști- 
gătorul unei grupe. Cornel Ma
rin și Dan Irimiciuc. de aseme
nea. învingător detașat intr-o 
grupă.

Doi dintre cei trei sabreuri 
români continuă cursa. In turul 
IIL Dan Irimiciuc si Ioan Pop 
au obținut victoriile necesare 
pentru a fi prezenți in turul 
următor. în schimb. Cornel Ma
rin a ratat calificarea.

CANOTAJ
în primele două probe 

ale recalificărilor concursu
lui feminin de canotaj aca
demic echipajele României au 
obținut calificarea pentru fi
nale. în proba de 2 fără cirmaci 
echipajul alcătuit din Marlena 
Predescu și Marinela Maxim s-a 
clasat pe locul doi cu 3’53”93/100 
după echipajul U.R.S.S. — 3’52” 
59 100, iar în proba de 4 plus 1 
rame echipajul României a ocu
pat. de asemenea, locul 2 cu 
timpul de 3’40”96/100 după echi
pajul Olandei — 3’39”88 100. 
Pentru finala probei de 4 plus 
1 visle s-a calificat și echipajul 
României învingător in recalifi
cări cu timpul de 3’27”48/100.

Un frumos succes al echipaju
lui feminin de 8 plus 1 al 
României care s-a calificat in 
finala acestei probe. Miercuri în 
recalificări echipajul României 
a ocupat locul doi cu timpul de 
3’14“25/100, după echipajul 
S.U.A. 3T3”26 100. Pe locurile 
trei și patru s-au clasat R. F. 
Germania 3T5“16/100 și respec
tiv Canada 3‘16”44/100 care, de 
asemenea, s-au calificat pentru 
finală.

clarat atletul respectiv. El se va 
reîntoarce la Montreal spre sfâr
șitul lunii, proba sa fiind progra
mată pe ziua de 30 iulie.

• Congresul Federației Inter
naționale de atletism, întrunit la 
Montreal, a decis ca, începind de 
la 1 mai 1977. să fie omologate 
ca recorduri mondiale in probele 
de la 100 și 400 m numai rezul
tatele cronometrate electronic. A 
fost respinsă propunerea să se 
reducă de la 2 m la 1 m viteza 
vintului favorabil, autorizată 
pentru omologarea recordurilor.

• Atletul tunisian Mohamed 
Gammoudi. campion olimpic in 
proba de 5 000 m la Ciudad de 
Mexico, va alerga la Montreal 
doar in cursa de 10 000 m. O du
rere in glezna piciorului drept 
mă împiedică să particip și la 
proba de maraton, a declarat 
Gammoudi. Sper totuși să obțin 
o medalie in proba de 10 000 m.

— PODIUM —
GIMNASTICA FEMEI

1. NADIA COMANECI (România) ; 2. Neli Kim (U.R.S.S.) ;
3. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.).

SĂRITURI FEMEI DE LA TRAMBULINA DE 3 M

1. Jennifer Chandler (S.U.A.) — 506,19 puncte ; 2. Kohler 
(R.D.G.) — 469,41 p. ; 3. Cynthia Mcingvale (S.U.A.) — 468,83 p.

HALTERE

Clasamentul la categoria pană : 1. Nikolai Kolesnikov
(U.R.S.S.) — 285 kg : 2. Gheorghi Todorov (Bulgaria) — 280 kg; 
3. Kazumasa Hirai (Japonia) — 275 kg.

ALTE REZULTATE
Valsul recorSun-"* finaleleNATAȚIE :

lor continuă la piscina olimpică 
din Montreal, unde, in 9 probe 
finale disputate in primele 3 zile 
de întreceri au fost stabilite 8 re
corduri mondiale. Iată ciștigăto- 
rii de marți seara : 1 500 m liber 
bărbați: Brian Goodell (S.U.A.) 
15’02”40/100 ; 3. Hackett (S.U.A.) 
15*03”9F100 : 3. Holland (Austra
lia) 15 04-66/100 : 4. Madruga 
(Brazilia) 15’19”84/100 : 5. Salni- 
kow (U.R.S.S.) 15’29”45/100 : 6. 
Metzker (Australia) 15’31”53/100. 
Primii trei clasați au corectat 
recordul mondial. 400 m liber 
femei: 1. Petra Thumer (R.D.G.) 
4'09”89/100 — record mondial;
2. Babashoff (S.U.A.) 4T0”46/100;
3. Smith (Canada) 4’14”60/100 :
4. Perrott (Noua Zeelandă) 4T4”
78'100 ; 5. Heddy (S.U.A.) 4-15”
50/100 ; 6. Borgh (S.U.A.) 4T7”
43/100 ; 100 m brass bărbați : 1. 
John Hencken (S.U.A.) 1’03”
11/100 — record mondial ; 2. Wil
kie (Anglia) 1’03”43/100 — record 
european: 3. Iuozaytis (U.R.S.S.) 
r04”23/100 ; 4. Smith (Canada) 
r04”26/100 : 5. Lalle (Italia) 1’04” 
37/100 ; 6. Kusch (R.F.G.) 1’04” 
39/100.

în cadrul preliminariilor pro
bei de ștafetă 4X200 m 
liber masculin echipa înotă
torilor din S.U.A. a stabi
lit un nou record al lumii cu 
rezultatul de 7’30”33/100. Echipa 
a avut in componență pe North
way. Shaw, Bruner și Furniss. 
Alături de echipa S.U.A. s-au 
mai calificat pentru finala 
probei următoarele formații: 
U.R.S.S. — 7’33 ’21/100: R.F. Ger
mania — 7’37”59/100; Anglia — 
7 37”92/100; Canada — 7’38”
36'100: R.D. Germană — 7’40” 
58/100; Italia — 7’41 ”39/100; Sue
dia — 7'41”82/100. Pentru semi-

Din programul
BASCHET : ora 9,00 (15.00)

— Meciuri in turneul masculin 
și feminin. BOX : ora 13.00 
(19.00) și ora 19,00 (1,00) — Me
ciuri eliminatorii. SCRIMA : 
ora 8,00—17,00 (14,00—23.00) — 
Proba de spadă (eliminatorii) ; 
ora 18,00—21,00 (24,00—3.00) — 
Finala la sabie. FOTBAL : 
Montreal ora 15.00 (21.00) Iran
— Polonia (gr. C) ; Toronto ora 
18.00 (24.00) Nigeria — Cuba (gr. 
C) — Ottawa ora 18.00 (24.00) 
Zambia — Brazilia (gr. A) ; 
Montreal ora 20.00 (2,00) Spania
— R. D. Germană (gr. A). HAL
TERE : ora 14.30 (20.30) — Gru
pa B și ora 19,00 (1,00) grupa A 
ale concursului la 75 kg. HAND
BAL : Montreal ora 19.00 (1,00) 
Iugoslavia — U.R.S.S. (gr. A) și 
ora 20.30 (2,30) S.U.A. — Unga
ria (gr. B) Quebec ora 19.00 
(1.00) R. F. Germania — Cana
da (gr. A) și ora 20,30 (2.30) 
Polonia — Cehoslovacia (gr. B) ; 
Sherbrooke ora 19.00 (1,00) Da
nemarca — Japonia (gr. A) și 
ora 20.30 (2.30) România — Tu
nisia (gr. B) meciuri masculine ; 
Montreal, orele 17.30 (23.30)
U.R.S.S. — România ; Quebec 
ora 17.30 (23.30) R. D. Germana
— Japonia ; Sherbrooke ora 
17.30 (23.30) Ungaria — Canada
— meciuri feminine. GIMNAS
TICA ; (Forum) ora 19,30 —

probei feminine de 
100 m fluture s-au calificat 16 
sportive. Cele mai bune trei re
zultate au fost obținute de An
drea Pollack (R.D. Germană) — 
l‘01”43/100. Wendy Boglioli 
(S.U.A.) ror'84/100 și Wendy
Quirck (Canada) — l’01”93/100.

HOCHEI PE IARBA : Pa- 
kistan-R.F. Germania 4—2 (2—1).. 
Noua Zeelandă — Belgia 2—1 
(1—1) ; Australia — India 6—1 
(3-1).

BASCHET (masculin) : Aus
tralia — Mexic 120—117 — după 
prelungiri ; Italia — Ceho
slovacia 79—69 (40—34).

PENTATLON MODERN : Au 
continuat întrecerile competiției 
de pentatlon modern. Proba de 
natație a fost cîștigată de ameri
canul Robert Nieman cu 3T3” 
61/100 (1 324 puncte). în clasa
mentul general, după 4 probe, pe 
primul loc a trecut cehoslovacul 
Jan Bartu cu 4 304 puncte ur
mat de Pavel Lednev (U.R.S.S.) 
4 242 pundte și Daniel Mașala 
(Italia) 4 232 puncte. Pe echipe 
conduce in continuare Ceho
slovacia.

VOLEI (masculin) : Polonia — 
Cuba 3—2, (13—15, 10—15, 15—6, 
15—9, 20—18).

TIR : Sportivul american
Lanny Bassham a cucerit me
dalia de aur in proba de pușcă 
liberă 3X40 focuri cu un total 
de 1 163 puncte. Medalia de ar
gint a revenit lui Margaret 
Murdock (S.U.A.) cu 1 161 punc
te, iar cea de bronz vest-germa- 
nului Werner Seibold cu 1 160 
puncte. De remarcat că Marga
ret Murdock este prima spor
tivă care participă intr-un con
curs masculin și obține o me
dalie olimpică la această probă.

zilei de astăzi
— 4.00) 
femei.

— Finala pe 
călărie :

22.00 (1,30
aparate _____ _________ _
(Centrul olimpic de călărie) ora 
8.00 — 12.00 (14.00 — 18.00) si 
ora 14.00 — 18,00 (20,00 — 24.0(5) 
— Proba de dresai din con
cursul complet. LUPTE GRECO- 
ROMANE : ora 10.00 (16.00) și 
ora 19.00 (1.00) — Meciurile din 
al treilea tur eliminatoriu. CA
NOTAJ : ora 10.00 (16.00) — Se
mifinale in probele feminine : 
4 _+ 1 rame, dublu visle, 2 f.c., 
simplu, 4 4- 1 visle si 
8 + 1 rame. TIR : ora 9.00 
(15.00) Mistreț alergător (40 
focuri), talere turn (skeet) 75 
focuri și pistol viteză — manșa 
I. ÎNOT : ora 9,30 (15.30) — Se
ni la 100 m bras (f), 400 m liber 
(b), 200 m liber (f) și 4X100 m 
mixt (b) ; ora 19.00 (1,00) — Se
mifinale la 100 m bras (f). Fi
nale la 400 m liber (b). 100 m 
delfin (f), 200 m liber (f) « 
4X100 m mixt (b) ; ora 21.30

Finala la trambulină 
(b). POLO : ora 9,30 (15.30)
două meciuri in turneul pentru 
locurile 7—12, un meci in tur
neul final.; La piscina olimpică 
ora 14.30 (20.30) - un joc in 
turneul pentru locurile 7—12, 
două jocuri in turneul final.’ 
VOLEI : ora 13.00 (19.00) — 
Meciuri in turneul masculin ai 
feminin.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui VALERY GISCARD 
D’ESTAING, următoarea telegramă :

Foarte sensibil la amabilele urări și felicitări. pe care mi le-ați 
adresat, cu ocazia Zilei naționale a Franței, vă exprim viile mele 
mulțumiri.

Ca și dumneavoastră, sînt convins că legăturile strînse și priete
nești care unesc țările noastre vor continua să se dezvolte.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru, ministrul afaceri
lor externe al Regatului Hașemit al Iordaniei, MUDAR BADRAN, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim- 
ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei, îmi este deosebit de 
plăcut să vă transmit. în numele Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune 
urări de succes în activitatea de mare răspundere care v-a fos^ 
încredințată.

Convorbiri economice
româno-bulgare

Tn zilele de 20 și 21 iulie a avut loc la Sofia întilnirea pre
ședinților celor două părți io Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științificâ.

Sărbătoarea Poloniei

Primul ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România va efectua o vizita oficială

de prietenie in Republica Populară Bulgaria
Tovarășul Manea Mănescu, 

prirri-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
va efectua, în următoarele zile.

la invitația tovarășului Stanko 
Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, o vizită ofi
cială de prietenie in această țară.

PRIMIRE
La invitația Ministerului A- 

facerilor Externe, a făcut o vi
zită în Republica Socialistă 
România Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Polone.

Tn timpul șederii în țara 
•noastră, oaspetele polonez a fost 
primit de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
a avut convorbiri cu Constantin 
Oancea, adjunct al ."ministrului 
afacerilor externe, în legătură 
cu dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-polone, pre
cum și asupra unor probleme 
internaționale actuale, de inte
res comun. Adjunctul ministru
lui de externe polonez a vizitat 
unele obiective economice din 
județul Prahova.

La încheierea vizitei, oaspe
tele a fost primit la C.C. al 
P.C.R. de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. La 
primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat Constan
tin Oancea. adjuncts al minis
trului afacerilor externe, și Au
rel Duca, ambasadorul Româ
niei în Republica Populară Po
lonă. A fost prezent Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul ^Repu- 
blicii Populare Polone la. Bucu
rești.

VIZITĂ
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, S-a 
întilnit, miercuri, cu președinte
le Adunării Naționale a Republi
cii Gaboneze, Paul-Marie Gond- 
jout, care, in fruntea unei dele
gații parlamentare, face o vizită 
oficială in țara noastră.

întilnirea a evidențiat bunele 
relații existente intre România 
si Gabon, perspectivele de dez
voltare a acestora pe multiple 
planuri, rolul pe care il pot avea 
parlamentele in promovarea 
unei conlucrări fructuoase, a le
găturilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

★
Președintele Adunării Națio

nale a Republicii Gaboneze a 
avut, în aceeași zi, întrevederi 
cu Suzana Gâdea. ministrul edu
cației și invâțămintuiui, și 
Nicolae Ionescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, în ca
drul cărora au fost discutate ac
țiuni de cooperare în diverse 
domenii de interes reciproc.

★
în aceeași zi. președintele 

Marii Adunări Naționale a o- 
ferit un dineu in onoarea oas
peților.

în. timpul dineului s-a toastat 
în sănătatea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a pre
ședintelui Albert Bernard Bon
go. pentru o strînșă prietenie și 
conlucrare rodnică intre țările 
și popoarele noastre, intre par
lamentele celor două țări.

RECEPȚIE

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Asociației de prie
tenie româno-egiptene, ai 
I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artă și cul
tură. studenți egipteni care în
vață la București, un numeros 
public.

ÎNTiLNIRE
Cu prilejul celei de-a XXXII-a 

aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei, miercuri după-amiază. la 
întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Balș, care întreține 
relații de cooperare economică 
cu mai multe unități industria
le din R.P. Polonă, a avut loc 
o intîlnire prietenească cu mun
citori. ingineri și tehnicieni din 
această unitate economică.

Au participat Hie Georgescu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc Balș al P.C.R.. primarul 
orașului, alți reprezentanți, ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

Au luat parte, de asemenea, 
Florian Uruyzaj, prim-secretar 
al Ambasadei R.P. Polone la 
București, alți membri ai amba
sadei.

Mihai 'Moțată, secretar al Co
mitetului de partid din între
prindere, ing. Nicolae Ionescu, 
directorul întreprinderii de osii 
și boghiuri, au prezentat oaspe
ților citeva din realizările aces
tui colectiv.

A vorbit apoi Ludwig Eider, 
consilier comercial al Ambasadei 
R.P. Polone la București, care 
s-a referit pe larg la principa
lele realizări ale poporului po
lonez in construcția socialistă. 
El a subliniat rolul deosebit de 
important ce revine intilnirilor 
dintre conducătorii țărilor _ și 
partidelor noastre. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek. pentru continua adinci- 
re și întărire a prieteniei și co
laborării multilaterale româno- 
polone.

CONFERINȚĂ

Cu acest prilej, a fost exami
nat modul de îndeplinire a sar
cinilor stabilite la intilnirila 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul To
dor Jivkov. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, privind promovarea 
unei largi colaborări economice 
și tehnico-științifice bilaterale, 
precum și a celor convenite ia 
intilnirile de lucru ale prim- 
miniștrilor celor două țări și a 
prevederilor sesiunii precedente 
a comisiei mixte.

S-a constatat că relațiile de 
colaborare economică și tehni-

Dezvoltarea
cooperării 

dintre România
și Mozambic

în capitala mozambicană au 
început lucrările primei sesi
uni a Comisiei mixte guver
namentale româno-mozambi- 
cane de cooperare economică.

Delegația română este con
dusă de Bujor Aimășan. mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, iar cea mozambi
cană de Mario Machungo, 
ministrul industriei și comer
țului.

Pe agenda lucrărilor sint 
înscrise probleme privind 
dezvoltarea cooperării în di
verse domenii, precum și in
tensificarea schimburilor co
merciale româno-mozambi- 
cane.

Consultările politice
din Portugalia

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Belgiei, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Jac
ques Graeffe, a oferit, miercuri, 
o recepție. 5 s .. ,Au participat tovarășii Ion 
Ioniță, viceprim-ministru al 
guvernului, Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Ion Cosma, ministrul 
turismului. Vasile Gliga, ad
junct ’ al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
altor ministere și instituții cen
trale, oameni de artă și' cul
tură.

MANIFESTARE
Cu prilejul apropiatei sărbă

tori naționale a Republicii Arabe 
Egipt — Ziua Revoluției —. A- 
sociatia de prietenie româno- 
egipteană și Institutul român 
pentru relații culturale cu străi
nătatea au organizat, miercuri, 
o manifestare culturală.

DE PRESĂ
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Republicii Populare Polone 
— cea de-a XXXII-a aniversa
re a Zilei Renașterii Poloniei, 
ambasada acestei țâri la Bucu
rești a organizat, miercuri, o 
conferință de presă. Ryszard 
XVarzycha, prim-secretar al am
basadei. a relevat, cu acest pri
lej. succesele deosebite obținute 
în acești ani de poporul polonez 
sub conducerea .P.M.U.P. în pro
cesul de transformare, economi
că și socială a patriei în con
strucția socialistă. în ridicarea 
continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual. Vorbitorul a 
evocat, de asemenea, legăturile 
istorice dintre popoarele român 
și polon, precum și relațiile de 
colaborare existente pe multi
ple planuri între România și Po
lonia. întrevederile și convorbi
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek, a 
spus in încheiere vorbitorul, au 
constituit noi și importanțe eta
pe în dezvoltarea și adincirea 
legăturilor tradiționale de prie
tenie și colaborare intre cele 
două partide, țări și popoare.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 32-a 

aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste. 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
împreună cu Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România. Consiliul Național al 
Femeilor. Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii. Consiliul 
Național al Societății de Cruce 
Roșie, alte instituții centrale, 
organizații de masă și obștești 
din fara noastră au transmis 
telegrame de felicitare institu
țiilor și organizațiilor similare 
din Republica Populară Polonă.

După consultările pe carele-a 
avut in ultimele zile cu condu
cătorii principalelor partide po
litice și lideri ai sindicatelor 
portugheze, premierul desemnat 
ai Portugaliei. Mario Soares, 
secretar general al Partidului 
Socialist Portughez, s-a decla
rat optimist in privința per
spectivelor de formare a unui 
guvern socialist monocolor și a 
declarat reprezentanților presei 
că este posibil să anunțe com
ponența viitorului cabinet în 
cursul zilei de vineri. El a ară
tat că viitorul guvern ar putea 
să-și preia imediat atribuțiile 
chiar înainte de prezentarea 
programului guvernamental in 
cadrul Adunării Republicii.

___
Qroemo

JOI, 22 IULIE 1976

DOI BARBATI IES LA RA
PORT : Scala (orele 9,15: 11.15;
13.30; 16; ia,13; 20.30).

CAPRICIILE MĂRIEI* : Sala Pa
latului (orele 17.15: 20,15). Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.30; 
•20.45). Grădina Capitol (ora 20,15), 
Patria (orele 9: 11.30; 13,45; 16; 
J8.30; 20.45), Stadionul Dinamo (ora
20.30) , Parc Hotel (ora 20.30).

PATIMA : Buzești (orele 9: 11,15: 
13.30; 16; 18.15; 20.15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Luceafărul (orele • 
8.30; n: 13.30: 16: 18,30; 21). Bucu
rești (orele 8.45; 11.15: 13.45: 16.45;
19.30) , Grădina București (ora 20).

SORA AGNES : Central (orele 
16; 18.15; 20,30).

TEXAS. DINCOLO DE RTL t 
Festival (orele 9.15: 11.30: 13.45; 
16.15; 18.30; 21), Grădina Festival 
(ora 20.30), Feroviar (orele 9: 11.15: 
13.30; 16; 18,15; 20.30). Patinoarul
„23 August- (ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 9.30: 11,15: 13; 14.45: 
16.30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Doina (orele 18,15: 20).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Eforie (orele 9.15 ; 11,30; 
14; 16.15; 18.30; 20,45). Gloria (orele 
8.45: 11: 13; 15; 17.15; 19.30), Gră
dina Titan (ora 20.30).

ASTA-SEARA DANSAM TN FA
MILIE : Grădina Vitan (ore 20.15).

PACALA : Lumina (orele 8.30; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,30).

PAPILLON : Melodia (orele 8.45: 
11,30: 14.15; 17; 20). Modern (orele 
9: 12; 15.30; 19). Grădina Modern 
(ora 20,15). Excelsior (orele 9: 
11,45; 14,30; 17.30: 20,30).

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA ; Drumul Sării (orele

co-științificâ dintre România și 
Bulgaria se desfășoară cu 
succes, pe o linie continuu as
cendentă, și s-au stabilit măsuri 
concrete pentru dezvoltarea și 
adincirea lor, in special in do
meniile energiei electrice, in
dustriei construcțiilor de ma
șini, industriei chimice, meta
lurgiei, transporturilor și tele
comunicațiilor. S-a relevat, ae 
asemenea, lărgirea și diversifi
carea schimburilor comerciale 
și au fost adoptate măsuri in 
vederea creșterii, in continuare, 
a livrărilor reciproce de măr
furi.

Rezultatele convorbirilor au 
fost consemnate intr-un aide- 
memoire. care a fost semnat de 
tovarășul Leonte Răutu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală de 
colaborare, și de Andrei Lu- 
kanov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.B., 
președintele părții bulgare 
comisie.

Lucrările s-au desfășurat 
tr-o atmosferă cordială, de 
plină înțelegere.

Tratativele 
delegațiilor țărilor 

socialiste participante 
la programul 

„Intercosmos"

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, au trimis to
varășului EDWARD GIEREK, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, tovarășului HENRYK JA
BLONSKI, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, și tovarășului 
PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Polone, ur
mătoarea telegramă :

Dragi tovarăși,

in

în- 
de-

La Moscova au avut loc tra
tativele delegațiilor țărilor so
cialiste participante la progra
mul .,Intercosmos'. A fost dis
cutată propunerea Uniunii So
vietice privind participarea ce
tățenilor din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Republica Cuba, 
R. D. Germană. R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă. Republica Socia
listă România și R. P. Ungară la 
zborurile pilotate pe navele și 
stațiile cosmice sovietice.

în timpul tratativelor au fost 
examinate probleme legate de 
modul selecționării candidaților 
pentru a deveni cosmonauți și 
de organizarea pregătirii aces
tora în Uniunea Sovietică. în 
vederea participării la zborurile 
cosmice viitoare.

In problemele discutate s-au 
adoptat recomandările convenite.

Participanții la tratative au 
vizitat Centrul de pregătire a 
cosmonauților ..I. A. Gagarin". 
Centrul de dirijare a zborurilor 
și Institutul pentru problemele 
medico-biologice.

Tratativele au decurs intr-o 
atmosferă de colaborare priete
nească.

aspecte economice 
de actualitate

Luind cuvintul la încheierea 
lucrărilor Consfătuirii secreta
rilor comitetelor de partid. Ed
ward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. s-a referit la 
o serie de importante probleme 
economice- și politice de actua
li ta le — informează agenția 
P.A.P.

Relevînd că „menținerea unor 
ritmuri inalte de dezvoltare e- 
conomică 
realizării 
trasate la ___
Congres al P.M.U.P.". vorbito
rul a subliniat că „printre pro- 
blemele-cheie se numără întă
rirea echilibrului social-econc- 
mic și. in primul rind, a echi
librului de pe piața interna. 
Pentru soluționarea acestei pro
bleme, vorbitorul a arăta* câ. 
in primul rina, se are in vedere 
o dezvoltare dinamică a pro
ducției de mărfuri pentru piață.

Vorbind despre unele pro
bleme ale agriculturii. E. Gie
rek a arătat câ principala con
secință a recoltelor mai scăzute 
din ultimii doi ani. in condițiile 
creșterii simultane a cererii de 
produse alimentare, au constitu
it-o neîndeplinirea planului la 
achizițiile de cereale și dificul
tățile in sectorul furajelor. Vii
toarea ședință plenară a C.C. 
al P.M.U.P. — a relevat el — va 
fi consacrată problemelor agri
culturii.

Tn continuare, el a evocat 
principiile politicii active in do
meniul salariilor și ale politicii 
elastice in domeniul prețurilor,

constituie condiția 
obiectivelor sociale 
cel de-al VII-lea

precum și necesitatea modifi
cărilor în structura prețurilor 
și. legat de acea’sta. a majorări
lor prin compensație la salarii 
— prezentate la cel de-al VII- 
lea Congres, care le-a aprobat 
Propunerile guvernamentale ul
terioare t- a arătat-el — au fost 
menite să soluționeze complex 
aceste probleme, dar „am avut 
in vedere că. în urma consul
tărilor. pot fi modificate aceste 
concepții". ..Dorim — a arătat 
el — ca aceasta problemă să fie 
dezbătută temeinic, pentru ca 
poporul să se convingă de jus
tețea hotăririlor propuse".

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a arătat, apoi, că 
..forța partidului a fost întot
deauna și râmine in toate eta
pele istoriei sale legătura indi
solubilă cu oamenii muncii", 
subliniind, in acest cadru : 
..Partidul nostru e un adept 
consecvent al dezvoltării demo
crației socialiste-. ^Atitudinea 
cetățeneasca față de problemele 
de stat — a arătau in înche
iere. primul secretar al C.C. ai 
P.M.U.P. — înțelegerea con
ceptului de interes al statului 
este fundamentul 
bazează
Ea este 
mijlocita 
fund".

9 A NOUA RUNDA din ca
drul negocierilor pentru reduce
rea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente in Europa cen
trală s-a încheiat miercuri, la 
Viena, cu cea de-a 111-a șe
dință. Negocierile vor fi reluate 
la 27 septembrie.

• OPT MEMBRI ai comisiei 
permanente a Asociației demo
cratice a tineretului din Spania 
au fost arestați, la inceputul a- 
cestei săptămini. in cursul unei 
reuniuni pe care o țineau lingă 
Madrid, anunță agenția France 
Presse. Sediul asociației lor a 
fost închis de poliție.

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI 
MUNCII DIN ALBANIA
IN zilele de 19—20 iulie, a 

avut loc a 9-a plenară a C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
sub conducerea primului secre
tar al C.C. al P.M.A.. Enver 
Hodja. Plenara a examinat ra
portul Biroului Politic al C.C. 
al P.M.A. privind Proiectul de 
Directive ale celui de-al VII-lea 
Congres al P.M.A. pentru al 
6-lea plan cincinal de dezvol
tare a economiei și culturii în 
anii 1976—1980 si. după o amplă 
dezbatere, a adoptat hotăriri co
respunzătoare.

Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului 
Central al 
Consiliului 
Republicii

Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Populare Polone, poporului polonez

SINTAGME
X n centrul Varșo

viei, o stradă de 
vreo 300 m lungi
me. contrastează 
evident cu cele
lalte datorită în

gustimii ei, dar traficul extrem 
de intens o recomandă ca pe 
una din cele mai importante. 
2 700 de mașini trec pe oră in 
medie pe Nowy Swiat — record 
varșovian. Clădirile de două 
etaje in stil neoclasic. orna
mentele cu care sint împodo
bite. structura interioară a ca-

un cald salut de prietenie și cele mai cordiale 
felicitări. .

Oamenii muncii din tara noastră dau o înaltă 
prețuire rezultatelor obținute de. Polonia priete
nă. sub conducerea Partidului^ Muncitoresc Unit 
Polonez, în construirea societății socialiste dez
voltate, întărirea potențialului, economic, știin
țific și cultural, ridicarea 
întregului popor.

Sintem încredințați că 
și colaborare pe multiple 
dul Comunist Român și

nivelului de viață al

relațiile de prietenie 
planuri dintre Parti- 

__ _ ______ Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socialistă Româ; 
nia și Republica Populară Polonă se vor lărgi 
și adinei continuu, corespunzător intereselor am
belor noastre popoare, cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării în Europa și in 
întreaga lume.

Folosind această ocazie, vă urăm dumnea
voastră și poporului polonez prieten succes de
plin in activitatea nobilă consacrată transpune
rii in viață a hotăririlor importante adoptate de 
cel dc-al VII-lea congres al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, înfloririi continue a Polo
niei socialiste, făuririi prosperității și fericirii 
poporului polonez.

VARȘOVIENE
de cîntece șimii

De secole apele sale 
evenimentele trăite

dedicate 
poeme, 
oglindesc 
de oraș, de secole, ambarcațiuni 
le traversează spre destinații 
variate. Pe Vistula e situat 
palatul și parcul Wilanow, 
fostă reședință a regelui Jan 
Sobieski al III-lea. actualmente 
o secție a muzeului național 
cu galerii de portrete și sculp
turi poloneze moderne, 
ca și centrul de recreere Bie-( 
lany, cuprinzind 
pădure, și

1 140 ha de
la nord de care se

5 ’ 2 a E

simbolurile 
noi varșo-

întinde un nou cartier de lo
cuințe ce adăpostește aproxi
mativ 100 000 de oameni.

pe care se 
democrația socialistă, 

expresia cea mai ne- 
a patriotismului pro-

fenelelor, configurația firme
lor și lămpilor (lăsînd impresia 
că ard și acum cu gaz) poartă 
amprenta secolului al XVIII- 
lea. Soarta acestei străzi, care 
a fost martoră a 300 de ani de 
istorie varșovianâ, e simbolică 
pentru capitala poloneză. Dis
trusă in timpul celui 
de-al II-lea război mondial în 
proporție de 90 la sută, ea a 
fost reconstruită integral după 
desene de epocă. proiectanții 
eliminind elementele artificiale 
introduse în secolele 19 și 20. 
Plăcile memoriale de pe zidu
rile a numeroase clădiri demon
strează că Nowy Swiat a trăit 
cu intensitate evenimente im
portante : în 1942 și 1943 mem
brii armatei populare ilegale au 
organizat aici două operațiuni 
armate împotriva ocupanților 
naziști : in fața caselor cu nu
merele 49 și 64 hitleriștii au 
pus la C31e execuții in masă ; 
in timpul insurecției varșovie- 
ne lupte de amploare s-au des
fășurat pe această stradă.

Un alt element al Varșoviei 
care a urmat istoria orașului 
este Vistula, căreia i-au fost

intre 
vieții 
viene atrage aten
ția o clădire a 
cărei arhitectură 
te îndeamnă să te 

gindești la edificiul sediului 
O.N.U., fapt pe care îl recu
nosc cu mindrie locuitorii săi 
— studenții Institutului de teh
nologie. O 
acest cămin 
„Riviera0, _
336 camere ale sale, oferă unui 
număr de 1 342 studenți dormi
toare confortabile, un auditoriu 
cu 900 locuri, o bibliotecă, can
tină si un club.

Tn itinerariul nostru varșovian 
ne-au reținut atenția uzinele me
talurgice, situate in partea de 
nord a capitalei poloneze. Ele do
vedesc vocația industrială a Var
șoviei. Primul furnal a fost in
stalat in 1957, schimbind încă 
de atunci aspectul părții nor
dice a Varșoviei, iransformînd 
structura profesională și so-

clădire modernă, 
studențesc numit 

eu cele 16 etaje și

cială a întregului oraș. Fiecare 
al patrulea varșovian lucrează 
în industrie. în viitor se pre
vede ca un tren rapid munici
pal să lege uzinele de centrul 
capitalei.

Cind rememorăm imaginile var- 
șoviene, gindurile ne poartă spre 
acest loc care, fără îndoială, fas
cinează pe orice călător străin : 
Barbican și zidurile vechiului 
oraș. Barbican este un monu
ment care a servit odinioară 
pentru scopuri defensive. Rămă
șițele lui au fost descoperite Ia 
sfirșitul secolului al 19-lea și 
reconstrucția sa a început în 
1938 și încheiată în 1954. Se pre
supune că el datează din veacul 
al 16-lea, însă cu certitudine, 
se afirmă că este unul din cele 
cinci construcții de acest fel 
păstrate in Europa. Studenții de 
la arte plastice susțin că Barbi
can are farmecul său particular 
și organizează în turnurile și 
colțurile lui expoziții ale căror 
exponate contrastează cu vechi
mea zidurilor din cărămidă ro
șiatică. în intreg cartierul ora
șului vechi se găsesc rămășițe 
ale zidurilor de apărare din seco
lele 14—17, ridicate treptat,
mai intii din lemn. Lăsate in
părăsire după ce tehnica milita
ră a avansat, zidurile vechi au
fost reconstruite în anii din
urmă.

Unul dintre cele mai frumoase 
palate mici, situat pe axa care 
leagă orașul vechi, strada Nowy 
Swiat și bulevardul Ujazdowskie 
este palatul Belvedere, construit 
în 1737 și refăcut in stil neo
clasic între 1818—1820. De aici, 
Ia 29 noiembrie 1830 s-a dat 
semnalul de: pornire a Insurec
ției naționale, cunoscută acum 
sub numele dc Insurecția clin no
iembrie. în 1944 naziștii au în
cercat sa distrugă această clădire 
făcînd 1 000 de găuri in zidurile 
sale pentru a o arunca în aer, 
dar n-au reușit. Palatul poartă 
acest nume intrucit de la feres
trele sale se zărește frumoasa 
panoramă a parcului Lazienki, 
cu templul Dianei, templul egip
tean și pavilioanele sale din gră
dină. care constituie in prezent 
loc de recreere și odihnă pen
tru locuitorii Varșoviei.

...Sint file din istoria mai ve
che și mai nouă a Varșoviei, 
compunind armonios imaginea 
unui oraș care, păstrindu-și per
sonalitatea desprinsă din stampe 
de odinioară, adaugă in peri
metrul său valențele civilizației 
socialiste.

GHEORGHE SPRINȚEROIU

Lucrările sesiunii Consiliului
Economic și Social al O.N.U

Cuvintul reprezentantului român
La Geneva eontinuă lu

crările sesiunii Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). in cadrul 
Comitetului de coordonare 
și ai Comitetului economic 
— organe ale E.C.O.S.O.C.

RELATII DIPLOMATICE INTRE 
INDIA SI PAKISTAN

La Delhi s-a anunțat câ India 
și Pakistanul vor stabili oficial 
relații diplomatice la 24 iulie 
a.c.. corespunzător înțelegerilor 
anterioare dintre reprezentanții 
celor două guverne.

In vederea acestui eveniment, 
ambasadorii indian și pakistanez 
au sosit miercuri la Islamabad, 
și, respectiv, la Delhi.

Totodată, in baza acordurilor 
realizate intre cele două țări au 
fost reluate, miercuri, transpor
turile pe liniile aeriene directe.

• AMBASADORUL Marii 
Britanii in Republica Irlanda, 
Christopher Ewart-Biggs, a fost 
ucis, miercuri, de o bombă care 
a explodat pe cind mașina a- 
cestuia se afla la aproximativ 
200 metri de reședința sa oficia
lă. In urma exploziei și-au mai 
pierdut viața alte două persoa
ne. iar o a treia a fost rănită — 
informează agenția Reuter.

• LA GENEVA au avut loc, 
marți și miercuri, noi intilniri 
ale delegațiilor sovietică și ame
ricană participante la tratativele 
privind limitarea armamentelor 
strategice ofensive (SALT).

• PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA. Iosip Broz Tito l-a 
primit, la Brioni, pe primul mi
nistru al Republicii Populare 
Angola. Lopo do Nascimento. 
aflat într-o vizită oficială în 
Iugoslavia, și a avut cu premie
rul angolez o convorbire priete
nească — informează agenția 
Taniug.

• SHIRLEY TEMPLE BLACK, 
fostul copil-minune al cinemato
grafului și ambasador al S.U.A. 
in Ghana, a depus, miercuri, 
jurămintul in calitate de șef al 
protocolului Casei Albe. Este 
pentru prima dată cind acest 
post este încredințat unei femei.

în cadrul Comitatului de coor
donare a politicilor și a pro
gramelor s-a discutat punctul 
..Aplicarea Declarației privind 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale de 
către instituțiile specializate și 
de către organismele interna
ționale asociate la Organizația 
Națiunilor Unite-.

Luind cuvintul. reprezentan
tul român. I. Simon, a subliniat 
că in prezent mai mult ca ori
ei nd popoarele sint atașate 
idealurilor de libertate și inde
pendentă și că ele vor să trăias
că la adăpost de folosirea for
ței. la adăpost de orice pre
siune externă. în acest cadru, 
trebuie să se intensifice efor
turile la scară internațională 
pentru lichidarea totală a po
liticii de inegalitate, de domi
nare și exploatare a popoare
lor. cit și pentru eliminarea po
liticii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste și de apartheid. 
Succesele luptei de eliberare 
depășesc, de departe, interesele 
stricte ale popoarelor respec
tive. Procesul decolonizării con
stituie o componentă și un sti
mulent al acțiunilor de instau
rare a unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, re-

prezintă un factor de pace. De 
aceea, șe simte nevoia ,unui.w 
ajutor mai substanțial.'din par
tea unor organisme'din familia’’ 
O.N.U. și a unei mai bune-’coob-' 
donări intre instituțiile respec
tive.

Reprezentantul ■ român a ■ ac
centuat asupra necesității.< lăr- y 
girii recunoașterii internaționale 
a mișcărilor de .eliberare na
țională prin participarea repre
zentanților • acestora la toate 
activitățile instituțiilor1 
lizate care-le privesc sau pen- . 
tru care arată interes. De ase
menea. a arătat vorbitorul- .' iji- ’• 
stituțiile si- organismele- din fa
milia O.N.U. trebuie să conti
nue să ia toate măsurile nece
sare pentru a înceta orice asis
tentă sau alte ajutoare pentru 
regimurile de la Pretoria și 
Salisbury, atîta timp cit acestea 
se opun independenței popoa
relor namibian și Zimbabwe, 
practicînd politica de discrimi
nări rasiale și apartheid.

în continuare, delegatul tării 
noastre a subliniat că atitudi
nea militantă și solidaritatea 
poporului român cu lupta tu
turor popoarelor pentru liber
tate națională și socială este 
un element fundamental al po
liticii externe a țării noastre^ 
România a acordat' și va acor
da și în viitor sprijin politic, 

, moral și material luptei de eli
berare a popoarelor, cu con
vingerea că aceasta exprimă in
teresele și aspirațiile progre
siste ale tuturor popoarelor.

Situația tinerilor
de culoare
din S. U. A.

Un articol din „International Herald Tribune1'
Situația tinerilor de culoare, al căror procent de șomaj a fost, 

în timpul recesiunii, nu numai cel mai ridicat, dar s-a dovedit 
și cel mai rezistent, este considerată ca o trăsătură permanentă 
a sistemului economic.

Acești tineri negri sînt văzuți
- ca făcând parte dintr-un fel de 

clasă muncitoare secundară, cu 
puține , șanse de a ieși vreodată 

... din starea perpetuă de șomaj 
sau de a-scăpa din cercul vicios 
al;slujbelor prost plătite și lip- 
sițe de siguranță și posibilități 
de promovare.

Acest tablou reiese din an
cheta întreprinsă de ziar prin
tre economiști, experți din do
meniul forțelor de muncă, lideri 
comunali și chiar în rîndul ti
nerilor negri. El este confirmat 
de alți specialiști în domeniul 
forțelor de muncă, funcționari 
ai agențiilor pentru 
civile, experți fiscali 
analiști interesați în 
șomajului.

Contrar speranțelor
programele privind marea 
'cietate din deceniul trecut, care 
urmăreau ruperea cercului vi
cios al sărăciei prin calificare, 
recalificare și consultații pen
tru alegerea locului de muncă, 
cercul,fs-a dovedit rezistent. Ba 
mai mult, în timp ce efectele 
recesiunii se atenuează lent 
pentru alții, condiția adolescen-

drepturi 
și de alți 
problema

stîrnite de
so-

ților și tinerilor negri se dete
riorează constant.

„Partea cea mai rea a situa
ției de șomer pentru mine este 
că mi se pare pă sînt a nimă
nui. că nu am nici un rost pe 
lume" — spune Denise Davis, 
o tînără negresă de 16 ani din 
Los Angeles.

Afirmația unor economiști că 
șomajul in rîndul tinerilor de 
culoare se va reduce in pro
cesul normal al activității de 
pe piața muncii este contrazisă 
de persistența ratei ridicate a 
acestui șomaj chiar și în tim-* 
purile prospere.

în 1955. rata șomajuluj în 
rindul tinerilor de culoare a 
fost de 15,8 la sută, față de 
10,3. la sută la albii de aceeași 
vîrstă. în 1965, aceasta era de 
26,2 la sută, față de 13,4 la sută 
la albi, iar în 1973 era de 30,2 
la sută, față de 12,6 la

Statisticile 'cele mai 
sint la fel 'de sumbre.

Luna trecută, acest
stabilit de Biroul de statistică al 
forțelor 
la sută 
de 16.1 
albi de

sută.
recente

procent.

dc muncă, era de 40,3 
pentru tinerii negri și 
Ia sută pentru tinerii 
aceeași vîrstă.

15.30; 18; 20.15). Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30: 13.45; 18: 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30-: 15,45; 
18: 20). Tomis (orele 8.45; 11; 
13.15; 15.30: 17.45; 20). Grădina To
mis (ora 20,30). Aurora (orele 9; 
11.15 ; 13,30: 15,45; 18; 20). Grădina 
Aurora (ora 20,15).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Victoria (orele 9,15; 11:30; 
13.45; 16; 18;15: 20,30).

PORUMBELUL : Favorit ' (orele 
9.15: 11.30: 13.45; 16; 18,15; 20,30)

DARLING LILI : Cotrocenr (ore
le 9: 12: 15,30: 19).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL- 
Crîngași (ora 17).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII î

Buceg! (orele 14; 17,15). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

FRAȚI De CRUCE : Cosmos fo- 
rele 15,30; 18: 20,15). Central (o- 
rele 9,15: 11.30; 13,45).

KIT TN ALASKA : Dacia (orele 
9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Arta (orele 15.30: 17,45: 20), Gradi
na Arta (ora 20.30), Grivița (orele 
Ș; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15).

CIRC IN CIRC : Ciulești (orele 
16; 19), Lira (orele 16; 18,15), Gră
dina Lira (ora 20,30).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Ferentari (orele 15.30; 19).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : . Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

CTNTECELE MARII : Floreâsca 
(orele 16; 18; W).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : -Moșilor (orele 15.30; 
18; 20,15). Grădina Moșilor (ora 
20.30).

SOARTA AUREI ȘT ARGENTI
NEI : Munca (orele 15.30: 1»; 30.15).

FILIP CEL BUN : Pacea (orele 
-.16: 18: 20).

O ZI DE NEUITAT : Progresul 
(orele 15.30: 18: 20).

MERE ROȘlt : Popular (orele 
16.15: 18.30; 20.30).

ELIXIRUL TINEREȚIU r Rahova 
(orele 16.30; 18.30).

DINCOLO DE POD : Timpuri 
Noi (ore|e .9; 11.15: 13.30: 15.45; T8; 
•20.15).

FAMILHLE PATRlOȚILOR CA-

ZUȚI : Vitan (orele 15.30: 18).
ZILE FIERBINȚI : Viitorul (ore

le 16: 18: 20).
RASCUMPARARF.A : Volga (o- 

rele 9( 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20).
AM AVUT 32 DE NUME ; Unirea 

(orele 16: 18.15). Gradina Unirea 
(ora 20.15).

CAVALERII TEUTONI : Grădina 
Luceafărul. (ora 20.15).

SUFLET DIN SUFLETUL NEA
MULUI MEU — spectacol de su
net și lumină — ora 20.30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : FIRUL DE AUR 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase- 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT ! — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română- : FRUMOASA 
EȘTI, MINDRA ȚARA — ora 18.30.

PROGRAMUL I

16,00 Telex. 16,05 Seara televiziu
nii poloneze (I). 16,30 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976. 
19,00 Seara televiziunii poloneze
(II) . Bună ziua. Varșovia ! 19,15 
Mazowsze — cîntece . și dansuri 
din diferite regiuni ale Poloniei. 
19.25- 1Q01 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Seara, televiziunii poloneze
(III) . Film artistic : „Marele joc“.

/eafre
Teatrul „C. I. Nottara“ (la 

Parcul Herăstrău) : CARAMBOL 
— ora 20: Teatrul Mic, (la Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu)': SÎNT

21.15 Magazin cultural-artistic. 
21.45 24 de ore. 22.00 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II

16.00 Biruit-au gîndul... Constan
tin Brîncoveanu, voievod al cărții > 
românești. 16,30 Seara televiziunii 
poloneze (I). Prin Polonia — film 
documentar. 17,00 Cîntece și dan
suri din Silezia. 17,15 Irons Jarova, 
Zdislewo Sosalcku și alte „stele" 
ale muzicii ușoare poloneze. 17,25 
Film artistic : „Roșu și auriu- — 
producție a studiourilor poloneze. 
19.00 Un zbor de măiastră — re
portaj TV de Horia Vasiloni. 19,20 
Publicitate. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Anima... animație. 
Emisiune de montaj dedicată rea
lizatorilor filmelor românești de 
animație. 20,40 Romanțele crizan
temei. Romanțe premiate la Con
cursul de creație „Crizantema de 
aur-. 21.10 Istoria comediei : „Don 
Gil de ciorap verde" de Tirso de 
Molina.
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