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SI PREȘEDINTELE MATHIEU KEREKOU

• FLUX NEÎNTRERUPT LA 
RECOLTAT ȘI SEMANAT. Pri
mul popas — pe tarlalele unității 
agricole din Adjudul Vechi. Pre
ședintele cooperativei, inginerul 
șef, primarul localității sînt în 
cîmp. Urmărim fluxul de mun
că. Combinerii Ion Tănase, Pa- 
raschiv Bouaru, Constantin Mar- 
cu. Vasile Tufan întorși de la 
C.A.P. Ciorăști, împreună cu 
Gheorghe Istrofan și Ion Tomo- 
zei reduc treptat din suprafața 
lanului. De la baza de recepție, 
șoferii Vasile Iordan, Gheorghe 
Spătaru. Ion Toma și Ion Luca 
se întorc în timpul prevăzut. Mi
riștea este întoarsă de mecani
zatorii Ilie Munteanu, Tănase 
Nica. Ion Dumitrașcu și Gheor
ghe Biter. Lucrează din plin și 
cele două semănători mînuite de 
Nicolae și Cristea Pînzaru.

• TINERII, O PREZENȚA 
ACTIVĂ. De pe tarlaua „Racor
dare" a C.A.P. Ruginești în su-

BRIGADA 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI'* 
TRANSMITE

prafață de 273. ha, griul a fost 
recoltat și depozitat. Cîmpul este 
împînzit de tineri. O echipă for
mată din 15 elevi ai Liceului 
agro-industrial din Adjud, prin
tre care Costică Manoliță, Ior- 
dache Panfil, Costel Chiriță, 
Viorel Coman, Aurel Bodolan au 
realizat pînă la ora prînzului 5 
transporturi de baloți de paie. 
Pe o altă solă din apropiere, e- 
levii din ultimul an de studii 
executau arături cu tractoarele 
mecanizatorilor de pe combine.

Joi după-amiază. în stațiur.e* 
Neptun. au continuat convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste 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 Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Ion Pă- 
țan, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Teodor Coman, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru de interne, 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Traian Dudaș, 
menjbru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul transporturilor și teleco
municațiilor. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui republicii, 
Cornel Pacoste, membru al C.C. 
al P.C.R., adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Alexan
dru Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R.. adjunct-al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, Vasile Răuță, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării. Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agricultu

rii și industriei alimentare. Oc
tavian Cărare, ambasadorul țâ
rii noastre în Republica Popu
lară Benin.

Au luat parte Michel Alladaye, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, ministrul 
afacerilor externe și cooperării, 
Martin-Dohou Azonhiho, mem
bru 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, Josef Degla și Romain 
Villon 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 Amous- 
sou. secretar general al guver
nului.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mathieu Kerekou au reluat, 
cu acest prilej, schimbul de pă
reri consacrat dezvoltării pe un 
plan superior a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colabo

rare dintre țările și partidele 
noastre, promovării unei coope
rări largi și fructuoase în mul
tiple domenii de interes comun, 
corespunzător năzuințelor am
belor popoare, în folosul cauzei 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Convorbirile au decurs într-o 
ambianță de caldă prietenie și 
cordialitate. .

Cu toate mijloacele 
pentru a asigura 

pământului apa necesară
In județul Brăila, pe cele 

120 000 ha amenajate pen
tru irigații, funcționează din 
plin peste 5 000 aripi de ploaie. 
La unele culturi, ca lucerna, le
gumele, sfecla de zahăr se apli
că deja udarea a 5-a. Citeva 
exemple ne pot edifica asupra 
efortului depus de agricultorii 
brăileni. La C.A.P. Cazasu, prin 
contribuția tinerilor s-a prelun
git rețeaua de irigații pe încă 
39 ha ; la C.A.P. Scorțaru Vechi, 
mari suprafețe de culturi duble 

’•au fost irigate prin folosirea 
apei din canalele de desecare :

prin folosirea altor surse de apă. 
s-au extins suprafețele irigate 
și la C.A.P. Stăncuța, Tichilești 
și Mihail Kogălniceanu.

— Eforturile ne sînt răsplătite 
cu prisosință, ne spune tovară
șul Mihai Gheorghe. președin
tele C.A.P. Tudor Vladimirescu. 
La noi, zidarii, căruțașii sau alți 
cooperatori cu diferite meserii 
au devenit în aceste zile moto- 
pompiști. Cei mai destoinici s-au 
dovedit zidarii Constantin Gîn- 
sac și Nicolae Simion. Udăm zi 
și noapte, fără întrerupere.

Județul Teleorman 
a încheiat recoltarea

Mecanizatorii, țăranii cooperatori și specialiștii din agricultura 
de stat și cooperatista a județului Teleorman au încheiat campania 
de recoltare a păioaselor. In telegrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU de către Comitetul județean de 
partid, se spune : Acționînd cu fermitate și răspundere comunistă, 
hotărîți să realizeze de pe fiecare metru pătrat de teren producții 
tot mai mari, lucrătorii ogoarelor teleormănene au însămințat cul
turi duble de porumb, furaje și legume, pe suprafețele prevăzute. 
Ei participă activ la eliberarea terenurilor, la executarea arăturilor 
de vară. întreținerea plantelor prăsitoare și viilor.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom dedica întreaga 
putere de muncă pentru îndeplinirea exemplară a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, aducîndu-ne ast
fel contribuția la edificarea socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul românesc.

in cîmp, 
acolo unde 

se hotărăște 
soarta 

producției!
Agricultorii din județul Bih 

fac in aceste zile eforturi, de 
sebite pentru a grăbi secerjșx 
Cind transmit aceste rîncju 
griul a, fost recoltat de, pe m 
bine de 60 la sută din , supr; 
fata cultivată.

Pe raza consiliului •. intercoopt 
ratist Bale, de pildă,.se lucreaz 
zi și noapte, folosindu-se la cs 
pacitatea maximă întregul ... pc 
tențial uman și tehnic. La C'.Ă.l 
Bale, din cele 550 hectare, a 
fost recoltate 230. Cele 5 com 
bine Gloria funcționează irepre 
șabil. combinierii Debreczy Ga 
vrii, Crișan Gavril și Farca 
Iosif realizînd zilnic o vitez 
medie superioară celei planifi 
cate. Transportul producției S; 
punerea griului la adăpost'se e 
fectuează imediat și este asigu 
rat pentru fiecare combină d 
cite un tractor cu două remorc 
etanșe. Acționînd la fel de bine 
ca și combinierii. mecanizatori 
de la transporturi — între ce: 
mai vrednici numărîndu-se Fa- 
zekaș Alexandru, Dan Gavril, 
Ursanu Gavril — veghează ca 
griul să nu rămînă nici un ceas 
în cîmp. iar pe timpul transpor
tului să nu se piardă boabe din 
prețioasa recoltă. Același ritm 
este imprimat la eliberarea te
renului de paie. Pentru a face 
fată, cele 4 prese de balotat și 
mijloacele de transport lucrează 
ziua și noaptea. întreaga supra
față planificată cu porumb masă- 
verde, a doua cultură, a fost în- 
sămințată.

In același ritm se lucrează si 
la C.A.P. Abram. Se recoltează 
ultimele suprafețe, terenul a fost 
eliberat de paie, culturile duble 
planificate au fost însămințafe. 
De notat, pentru multiplele sale 
semnificații, faptul că aici au 
acționat si combinele cooperati
vei din Suiug. localitate situată 
în zonă de deal unde secerișul 
începe mai tîrziu.

De citeva zile secerișul a fost 
declanșat si în zonele de deal. 
Cooperatorii din Săldăbagiu, 
Iteu. Suiug și Suplacul de Bar- 
cău acționează cu toată energia 
pentru a stringe cît mai repede 
și fără pierderi recolta.

OVIDIU MARIAN 
AL. DOBRE 

ION CHIRIC

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU Din toată inima

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului’ 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, joi. în stațiunea Nep
tun. un dineu in onoarea pre
ședintelui Comitetului Central

al Partidului Revoluției Popula
re a Beninului. președintele 
Republicii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou.

Au luat parte membrii dele
gațiilor română și benineză care 
participă la convorbirile dintre

șefii de stat ai celor două țări, 
precum și membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, am
basadorul României in Repu
blica Populară Benin.

în timpul dineului, desfășurat

într-o ambianță de caldă prie
tenie. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mat
hieu Kerekou au rostit toasturi, 
urmărite cu interes și sublinia
te cu aplauze de cei prezenți.

i vă felicităm dragi tinere care ați reprezentat

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Mathieu Kerekou

i cu cinste și demnitate sportul românesc!

Domnule președinte,
Stimați oaspeți.
Prieteni și tovarăși.

Ne face o mare plăcere să vă 
avem ca oaspeți ai României So
cialiste pe dumneavoastră, dom
nule președinte, pe colaboratorii 
care vă însoțesc și să vă adre
săm. și cu acest prilej, un cor
dial salut prietenesc.

Vizita pe care o faceți în 
România constituie o expresie a 
evoluției pozitive a relațiilor din
tre statele noastre, a dorinței de 
colaborare ce animă cele două 
țări și popoare.

In cursul convorbirilor pe care 
le-âm avut in aceste zile am dis
cutat împreună căile de extinde
re a colaborării economice, teh- 
nico-științifice și culturale din
tre țările noastre. In cadrul a- 
ccstor convorbiri s-au evidențiat 
domenii importante in care 
România și Beninul pot colabora 
în mod reciproc avantajos pen
tru ambele popoare.

România pornește ferm de la 
necesitatea dezvoltării unei largi 
colaborări cu toate țările care au

pus capăt dominației imperialis
te și colonialiste și se pronunță 
pentru dezvoltarea economică 
independentă. Poporul român a 
cunoscut el însuși vreme înde
lungată dominația și asuprirea 
străină, a dus lupte grele pen
tru apărarea ființei sale, pentru 
cucerirea independenței naționa
le. Tocmai de aceea el înțelege 
bine și sprijină activ lupta de 
eliberare națională a tuturor po
poarelor. lupta lor pentru a fi stă- 
pine pe bogățiile naționale și 
pentru a le folosi în scopul pro
gresului si al propriei bunăstări.

Ați vizitat, dragi prieteni și to
varăși, in cursul zilei de astăzi 
unele obiective economice, in
dustriale si agricole. Veți mai 
avea ocazia să mai vizitați une
le obiective asemănătoare. A- 
ceasta vă va da posibilitatea să 
înțelegeți preocupările poporului 
român și rezultatele obținute de 
e! pc calea făuririi societății noi, 
fără asupritori. Am depus și de
punem eforturi susținute pentru 
a făuri societatea socialistă in

(Continuare in pag. a II-a)

Excelență, domnule secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republi
cii Socialiste România.

Excelențe, domnilor membri 
ai Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și ai 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Doamnelor, domnilor, onorați 
invitați și dragi prieteni.

Delegația partidului și gu
vernului din Republica Popu
lară Benin, pe care avem 
onoarea s-o conducem in vizita 
de stat și de prietenie, este 
foarte bucuroasă că se găsește 
pe pămintul liber, democratic 
și prosper al Republicii Socia
liste România prietenă.

In numele poporului militant 
al Republicii Populare Benin, 
in numele Comitetului 
Central al Partidului Revoluției 
Populare din Benin și al Gu
vernului Militar Revoluționar, 
vă rugăm să primiți profunda 
noastră recunoștință pentru o- 
cazia pe care ne-ați oferit-o de 
a vă cunoaște marea și fru

moasa dumneavoastră țară, pre
cum și mulțumirile noastre 
foarte sincere pentru primirea 
atit de călduroasă, frățească și 
amicală pe care poporul și 
dumneavoastră personal ni 
le-ați rezervat din primul mo
ment al sosirii noastre.

Este deci pentru noi o reală 
plăcere de a putea vizita Re
publica Socialistă România și 
de a ne da seama la fața locu
lui de frumoasele și importan
tele sale realizări in domeniul 
organizării politice, economice 
și social-culturale, realizări ob
ținute sub conducerea luminată 
a Partidului Comunist Român 
al cărui eminent conducător 
sinteți dumneavoastră.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Benin 
șint două țări care se apropie 
in numeroase domenii prin as
pirațiile popoarelor lor. cu no
bile tradiții multiseculare. Și 
aceste aspirații fundamentale, 
cum sint independența, suvera
nitatea, libertatea, demnitatea și

(Continuare in pag. a Il-a)

! GIMNASTICA NOASTRĂ FEMININĂ 
; A IMPUS PENTRU TOTDEAUNA ÎN
J ISTORIA SPORTULUI

o școală — școala românească, 
|| un nume — Nadia Comăneci
; „ÎN VÎRFUL PIRAMIDEI OLIMPICE SE
[ AFLĂ ROMÂNCA NADIA COMĂNECI66

CUVÎNT DE ACASĂ UN „MIRACOL" CARE ÎNSEAMNĂ

Imnul și numele României

DIN CRONICA ÎNTRECERII

în secția monta)-asamblare a Întreprinderii de rulmenți din 
Alexandria, tinerii se află in primele rinduri ale întrecerii uteciste

• La Filatura de bumbac Ol
tenița se foloseau, pînă nu de 
muit. pentru transportul și stî-

da“. a răspuns tinârul inginer 
Alexandru Ruse. El a reușit sa

Foto : P. T1NJALA

conceapă un tip nou de cărucior 
pentru stivuit containere. Co
legii săi de la atelierul 
mecanic au executat proiec
tul. Căruciorul este simplu 
și ușor de manevrat și prin fo
losirea lui s-a reușit nu numai 
să fie redus efortul fizic al oa
menilor din sectoarele respecti
ve. ci să se realizeze și o mai 
judicioasă distribuire a forței de 
muncă intre compartimente. 
Astfel, o parte din operatorii de 
mărfuri, practic lipsiți de cali
ficare. urmează in prezent 
cursuri de pregătire profesiona
lă la locul de muncă, ei dobin- 
dind posibilitatea ca. nu peste 
multă vreme, să presteze lucrări 
calificate in procesul de produc- 
tie-

• La secția ambalaj a între
prinderii de conserve „Valea 
Roșie", județul Ilfov, oamenii 
aveau necazuri cu cutiile care, 
din pricina umezelii, rugineau

UTECISTE
la scurt timp după sigilare. Ti
nerii Marin Păsat și Vasile Pe
tre. membri ai comisiei de 
creație tehnico-științifică și-au 
propus să găsească o soluție 
simplă și eficientă pentru re
medierea situației. După luni de 
căutări, ei au reușit să proiec
teze o mașină pentru uns cutii 
pe care. împreună cu colegii lor 
de la secția metrologie și auto
matizări. au și executat-o. A- 
ceastă mașină aduce întreprin
derii importante economii căci 
înlocuiește munca manuală, face 
să crească rezistența ambalaju
lui și dă cutiilor un aspect co
mercial mult mai plăcut. In mo
mentul de față, pe planșetele 
celor doi tineri se află schițele 
unei mașini de degresat.

• In vederea reducerii con
sumului de energie electrică la 
mașinile de prelucrat prin aș- 
chiere. tinerii de la întreprin
derea de utilaj petrolier Tirgo- 
viște. sub conducerea ingineru
lui Gheorghe Păuniț. au realizat 
un studiu ale cărui rezultate, 
aplicate in producție vor aduce 
întreprinderii economii în va
loare de 400 000 lei anual.

CONSTANȚA TODEROIU

au răsunat in arenele supremei 
competiții

In aceste prime zile ale Olimpiadei, 
gimnastica și-a cucerit, neîndoielnic, în- 
registrind cea mai mare afluență de 
spectatori. întreținind un interes maxim, 
titlul de sport rege ale întrecerilor din 
Montreal. Aceasta se datorește. in prin
cipal. luptei dirze, nivelului extraordinar 
atins de competiția feminină in cadrul 
căreia s-a ilustrat cu o forță sublimă 
marea campioană. românca Nadia Co
măneci. Alături de miile de spectatori 
din sala ..Forum" milioane de oameni de 
pretutindeni au urmărit în înregistrări și 
transmisii directe, evoluția incredibilă a 
sportivei care a dat o nouă lege/ o nouă 
dimensiune gimnasticii. Noi toți. cei 
de-acasă. am urmărit cu ochii, cu inima 
drumul de aur al Nadiei. am vibrat in 
clipele cind tot ce părea firesc și posibil 
și omenesc în acest sport a fost depășit 
de aceea al cărei talent și dăruire pentru 
culorile patriei au făcut să răsune imnul 
și numele României in arenele supremei 
competiții, a sportului și tinereții. Simțind 
victoriile ei ca_ pe niște bucurii profunde 
și unanime. trăim sentimentul unei inalte 
mindrii că Nadia Comăneci. celelalte fete 
din echipa olimpică reprezintă cu cinste 
sportul românesc, minunatul tineret ai 
patriei noastre.

VASILE CABULEA
(Continuare in pag. a lll-a)

Muncă și tenacitate 
exemplare

Perfecțiunea în gimnastică, ca și în ori
care alt domeniu se obține gteu. După 
ani de muncă susținuți de talent, întărit 
de educație, trăit cu mintea și simțit cil 
inima. Geniul apare rar; are din toate, 
plus încă ceva. Acel ceva care înseamnă 
mai mult decît se poate spune prin cu
vinte. Nadia este.un geniu al gimnasticii. 
Măiestria ei trece peste granițele perfec
țiunii. acele limite la care s-aii oprit ge
nerații întregi de campioane, vedetele și 
stelele gimnasticii mondiale. De pe po
diumul de concurs strălucirea Nadiei a 
trecut in tribunele sălii și de acolo prin 
eter in toate direcțiile Universului. Recu
noașterea, aprecierea, admirația unanimă 
și obținerea notei 10 de mai multe ori am
plifică și garantează autenticitatea valorii 
gimnastei noastre. Nadia Comăneci de
vine, astfel, un model,, o supergimnastă 
care a arătat că la paralele inteligența, 
gindirea în mișcare pot învinge legile 
biomecanice ; că la birnă stăpinirea, auto
controlul, echilibrul fizic și spiritual în
ving dificultățile înălțimii și .suprafeței 
reduse a aparatului ; că la sărituri se poate 
învinge forța de gravitație ; că la sol se 
poate zbura cu ușurința păsărilor și dansa 
cu grația balerinelor. Și în toate acestea 
o muncă uriașă, o voință nestrămutată de 
victorie. Mai bine, mai sus, mai frumos... 
Toate acestea au adus Nadiei cinci de 10 
iar nouă, sportului românesc, glorie !

Lector univ. ELENA LEUȘTEAN 
maestră emerită a sportului

-MĂIASTRĂ"
însemnări de Niculae Stoian

Ieri, în orașul
1 4>

natal al celei mal 
mari gimnaste 

a lumii
(In pagina a 3-a)

I
I
I
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I
I 
ț

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
l

I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
ț

I 
I



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 23 IULIE 1976

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULAREBENIN
LA DINEIJI. OFICIAL

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

România, care să asigure po
porului nostru deplina suverani
tate națională, deplinul său drept 
asupra a tot ceea ce se produce 
in tara noastră. (Aplauze).

In momentul actual. Româ
nia se află într-o nouă etapă 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, ale cărei obiective au fost 
stabilite pe baza programului 
elaborat de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român 
— etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Experiența noastră de pină acum 
ne învață că trebuie să facem 
totul pentru a asigura crearea 
unei economii socialiste puterni
ce, independente. Pe baza aces
tei experiențe, noi spunem tu
turor prietenii,r noștri că tre
buie să facă totul pentru a fi 
pe deplin stăpîni pe bogățiile 
naționale, pentru a-și făuri via
ța așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară. Știm că fău
rirea unei societăți noi, lichida
rea subdezvoltării cer eforturi 
mari. Dar ele sint indispensabile 
pentru orice popor care dorește 
să fie cu adevărat liber și stă- 
pîn pe destinele sale.

în acest context, România, 
care ea însăși este țară în curs 
de dezvoltare, dezvoltă larg re
lațiile de colaborare cu toate 
statele ce au pus capăt domina
ției imperialiste și colonialiste 
și luptă pentru lichidarea sub
dezvoltării.

Ca țară socialistă acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării re
lațiilor cu toate țările socialiste,

TOASTUL PREȘEDINTELUI
MATHIEU KEREKOU

(Urmare din pag. I) 

onoarea. sînt de natură să 
șteargă intre oameni toate di
ferențele și toate prejudecățile 
generate de culoarea pielii, de 
cultură, de nivelul de dezvol
tare economică in timp și spa
țiu.

La fel ca poporul român, po
porul beninez a cunoscut ex
ploatarea feudală și dominația 
străină cu toate cortegiile lor 
de aservire și mizerie. După 
lunga noapte a exploatării feu
dale, de dominație colonială și 
de sclavie, de injosire și de 
umilire, la 28 octombrie 1972 a 
sunat în sfîrșit pentru poporul 
nostru ora eliberării naționale, 
a dreptății sociale și progresu
lui economic.

De la această dată, istorică 
pentru noi, viteazul nostru po
por. sub conducerea fermă și 
lucidă a conducătorilor săi po
litici, s-a angajat cu curaj in 
procesul revoluționar al cărui 
obiectiv este realizarea în Re
publica Populară Benin a 
unei societăți noi, a unei socie
tăți socialiste, a unei vieți bune.

Iată de ce, imediat după de
clanșarea acestui proces revo
luționar, democratic și popular, 
toate forțele vii și patriotice 
ale națiunii, bărbați, femei, ti
neri și soldați, au trecut la e- 
laborarea și înfăptuirea unui 
Program de Construcție Națio
nală care definește fără, ambi
guitate noua noastră politică de 
independența națională, anga
jarea noastră hotărîtă în aspra, 
dar nobila luptă antiimperia- 
listă, pentru a ne elibera pe 
deplin de sub dominația străină 
și de exploatarea omului de că
tre om. (Aplauze)

în continuare, președintele 
Mathieu Kerekou a relevat ca
racterul profund democratic al 
reorganizării politice și admi
nistrative a țării care a asigu
rat participarea maselor * largi 
de oameni ai muncii la înfăp
tuirea programului de construc
ție națională, referindu-se la 
unele etape ale căii revoluțio
nare pe care se află angajat 
Beninul.

După această democratizare a 

ÎN CE RITM SE LUCREAZĂ
PE ȘANTIERELE 

CONSTRUCȚIILOR ȘCOLARE
• Pentru noul an școlar și universitar peste 

2 700 noi sâii de clasa, internate cu peste 25 000 
locuri. • Atelierele-școalâ iși vor spori capaci
tatea cu 10 300 locuri, iar locurile in gredi-

Măsurile luate de conducerea 
partidului și statului nostru pri
vind dezvoltarea bazei materia
le a învățămîntului ilustrate și 
prin coordonatele planului na
țional unic pe perioada 1976— 
1980, recent adoptat de Marea 
Adunare Națională, prevăd încă 
din acest an darea în folosință 
a importante capacități pentru 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele. Astfel, în anul 
școlar 1976—1977 elevii vor be
neficia de peste 2 700 noi săli 
de clasă, se vor construi inter
nate cu peste 25 000 de locuri, 
capacitatea atelierelor-școală va 
spori cu 10 300 de locuri, iar nu
mărul locurilor în grădinițe va 
crește eu 31 400.

După cum sîntem informați de 
la Ministerul Educației și învă
țămîntului, numeroși titulari de 
plan au luat din vreme măsu
rile necesare pentru buna pre
gătire a muncii la obiectivele 
încredințate. Jumătatea anului 
calendaristic marchează reali-

edificării unor raporturi noi care 
să constituie exemplu de rela
ții între statele cu adevărat in
dependente. Dorim ca și rela
țiile noastre cu țările in curs de 
dezvoltare, deci și cu Republica 
Populară Benin, să se bazeze pe 
aceleași principii, care să ducă 
la edificarea unor raporturi cu 
adevărat noi, de deplină egali
tate în drepturi intre toate na
țiunile. (Aplauze).

în ce privește problemele in
ternaționale, doresc să subli
niez că trăim intr-o asemenea 
etapă a dezvoltării omenirii în 
care raportul de forțe se schim
bă continuu. Principala caracte
ristică a lumii de astăzi o con
stituie afirmarea voinței popoa
relor de a fi stăpine pe desti
nele lor. Se afirmă cu putere 
hotărirea popoarelor țărilor de
numite generic lumea a treia de 
a juca un rol activ în soluționa
rea problemelor complexe ale 
lumii contemporane.

Problema noii ordini econo
mice și politice internaționale 
animă zeci și zeci de state in 
lupta pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Știm că în această luptă sînt 
încă multe greutăți cărora po
poarele trebuie să le facă față, 
că există încă forțele imperia
liste, colonialiste, care ar dori 
să-și mențină privilegiile. Toc
mai de aceea noi considerăm că 
se impune întărirea solidarității 
și colaborării tuturor popoare
lor care se pronunță pentru o 
lume fără asupritori. Să reali
zăm o lume în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta li

puterii, pe care noi — a subli
niat vorbitorul — o dorim cu 
adevărat revoluționară și socia
listă, la 30 noiembrie 1974. la 
Goho, in orașul istoric Aboney, 
am proclamat socialismul științi
fic drept calea noastră de dez
voltare și marxism-leninismul 
drept călăuză filozofică — op
țiune fundamentală. orientare 
nouă și hotănt progresistă. A- 
ceasta avea să deie-mine im
perialismul și valeții săi să 
angajeze lupta împotriva țârii 
noastre, a poporului și a revo
luției democratice și populare. 
Statul revoluționar al Republi
cii Populare Benin a ripostat 
cu vigoare, prețuind sectoarele 
vitale ale economiei noastre 
naționale, deținute pină atunci 
de către monopoliștii și exploa
tatorii străini.

Toate aceste acte juste din 
punct de vedere revoluționar 
ne-au permis să accelerăm in
contestabil dezvoltarea mișcării 
democratice in Republica Popu
lară Benin și să pregătim crea
rea rapidă a unui partid revo
luționar de tip nou, capabil »ă 
conducă și să ducă pină la ca
păt și la cele mai mari vic
torii revoluția democrației noi 
a poporului nostru militant, 
instaurarea in țara noastră a 
unei noi ordini sociale, mai 
juste și mai umane.

Iată de ce, la 30 noiembrie 
1975, am creat un partid revo
luționar de tip nou, Partidul 
Revoluției Populare a Beninului, 
care este arma noastră hotări- 
toare, instrumentul de luptă 
consecventă, avangarda prole
tariatului și a tuturor claselor 
și păturilor oprimate și exploa
tate ale poporului nostru.

în aceeași zi, în cursul unor 
manifestări grandioase și popu
lare, noi am dat un nou nume 
țării noastre — Republica Popu
lară Benin — care sim
bolizează unitatea națională, 
demnitatea și onoarea noastră.

Pe plan internațional, relații
le noastre ou țările prietene se 
întemeiază, în esență, pe egali
tate, avantaj reciproc, respecta
rea riguroasă a suveranității 
naționale, a nealinierii, a cola
borării dinamice și, mai ales.

zări notabile în domeniul inves
tițiilor pentru construcțiile des
tinate învățămîntului remarcin- 
du-se: Consiliul popular jude
țean Cluj (66-7 la sută din pla
nul anual realizat), Consiliul 
popular județean Satu Mare 
(64.3 la sută). Consiliul popular 
județean Dolj (60.7 la sută), 
Consiliul popular județean Ialo
mița (59,5 la sută), Consiliul 
popular județean Gorj (58,1 la 
sută), Consiliul popular județean 
Hunedoara (56.7 la sută). în do
meniul construcțiilor universita
re se remarcă efortul Trustului 
județean de construcții Timiș, al 
studenților și cadrelor didactice 
din Institutul politehnic „Traian 
Vuia" — Timișoara, care, des- 
fășurînd o activitate susținută 
pe șantierul Facultății de elec
trotehnică. au asigurat un ritm 
corespunzător lucrărilor. De ase
menea, se evidențiază la acest 
capitol și constructorii ieșeni, 
care au dat în folosință, înain
te de termen, un nou cămin 

ber. fără nici un amestec din 
afară !

Sprijinim activ lupta popoare
lor pentru eliberare națională. 
Ne pronunțăm ferm pentru e- 
liberarea Namibiei și a Rhode- 
siei și pentru lichidarea rasis
mului in Africa de Sud. (A- 
plauze).

Pornind de la realitățile lumii 
contemporane, acționăm, tot
odată, pentru dezvoltarea cola
borării cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, 
in spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. Ne pronunțăm, 
de asemenea, pentru soluționa
rea pe cale politică a tuturor 
conflictelor existente astăzi in 
diferite zone ale lumii.

Milităm activ pentru înfăptui
rea securității europene, pentru 
lichidarea blocurilor militare, 
pentru dezarmare. Considerăm 
că asigurarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente a 
popoarelor nu este posibilă fără 
a pune capăt uriașelor cheltuieli 
militare care împovărează astăzi 
omenirea. Dorim ca cuceririle 
științei și tehnicii contemporane 
să fie puse în serviciul omului, 
ca toate statele să aibă acces 
liber la aceste cuceriri și să le 
poată folosi în scopul bunăstării 
și fericirii lor.

Avînd în vedere toate acestea, 
România acționează cu hotârîre 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme inter
naționale. oare oferă cadrul or
ganizatoric corespunzător pentru 
participarea activă a tuturor sta

a neamestecului in treburile in
terne ale statelor. La O.U.A. și 
la O.N.U.. Republica Populara 
Benin iși acordă sprijinul 
activ si internaționalist tuturor 
mișcărilor care luptă pentru li
bertatea popoarelor lor ie Afri
ca. Asia si America Latiai.
(ApUuaei.

îa domeniul pehîieii externe, 
arena cmiiudinea că intre Re-
pub'.ăea ftneiatmâ leaiau f> 
Republica Populară Benin sa 
există nici • divergență.

Republica Populară Benin, ea 
si Republica Socialistă Româ
nia. este preocupată de ac
tuala criză economici fi fi
nanciară mondiala, criză da
torată contra*! ictfiler profunde
dintre țările dezvoltate si țările 
in curs de dezvoltare. După
părerea noastră, cauzele obiec
tive ale înapoierii care exist* 
în numeroase țări ale lumii a 
treia in privința dezvoltării lor 
social-economice nu aparțin de
loc acestora. De fapt, aceașt* 
înapoiere este rezultatul politi
cii imperialiste, colonialiste si 
neocn<onialiste a anumitor sta
te, denumite, in general, mari 
puteri și care și-au arogat drep
tul de a jefui resursele natu
rale ale acestor țări in curs de
dezvoltare.

Iată de ce eredem eu fermi
tate câ pentru a se asigura o 
pace durabilă in lume este mai 
necesară și urgent* ca oricind 
instaurarea noii ordini econo
mice și politice mondiale, pen
tru a reduce și lichida, intr-un 
termen mai mult sau mai puțin 
scurt, marele decalaj existent 
între țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare. Pentru 
aceasta este important. înainte 
de toate, de a se stabili rapor
turi echitabile și juste intre pre
țul materiilor prime și cel al 
produselor finite.

Acestea sint tot atitea puncte 
de vedere asupra eărora politi
ca celor două state ale noastre 
se acordă perfect. 

în acest cadru, noi am pro
cedat deja la schimburi de mi
siuni economice și tehnice. Stu
dent! beninezi urmează s*-»l 
perfecționeze studiile, ca bur
sieri, in Republica Socialist*

nițe vor crește cu 31 400. • Județe fruntașe și 
județe codașe in realizarea indicatorilor in con
strucțiile pentru invățămint. e Restanțele minis
terelor in îndeplinirea planului pentru construcții.

pentru studenții Universității 
,-Alexandru Ioan Cuza*4. Aseme
nea realizări dau garanția că. 
odată cu deschiderea noului an 
școlar, construcțiile prevăzute'în 
plan vor fi recepționate integral 
de către beneficiari. în același 
timp, insă, o serie de consilii 
populare județene nu au dat o 
suficientă atenție pregătirii fron
tului de lucru, ceea ce a con
dus la ritmuri sub intensitatea 
celor prevăzute, la slabe pro
cente de îndeplinire a planului. 
Dintre ,,evidențiații“ nedoriți Ia 
capitolul datoriilor în construc
țiile destinate învățămîntului se 
numără consiliile populare ale 
județelor: Vrancea (18.1 la sută 
din planul anual îndeplinit la 
30 iunie), Arad (27,7 la sută). De 
asemenea, situații asemănătoare 
se pot întîlni și la alți titulari 
de planuri: Consiliul popular al 
municipiului București (32,9 la 
sută). Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini (23.9 la 
sută), Ministerul Industriei Me-

telor la soluționarea probleme
lor complexe ce confruntă as
tăzi omenirea.

Deși s intern pe deplin con- 
știenți de greutățile care mal 
există încă in lume, avem de
plina încredere in forța și vo
ința popoarelor de a pune capăt 
vechii politici imperialiste.

Avem convingerea că, acțio- 
nind intr-o solidaritate și unita
te strinsă, forțele antiimperia- 
liste. popoarele care doresc să 
trăiască libere, pot să realizeze 
o lume mai dreaptă și mai 
bună I

în acest cadru dorim ca rela
țiile de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Benin să con
stituie un factor activ in lupta 
generală a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste. (Aplauze).

Doresc sâ exprim încă o dată 
convingerea că vizita dumnea
voastră. convorbirile și înțele
gerile la care vom ajunge vor 
desehide noi posibilități colabo
rării dintre cele două țări și po
poare. (Aplauze).

Cu această convingere, aș dori 
să ridic paharul :

Pentru prosperitatea și ferici
rea poporului beninez prieten !

Pentru prietenia și colabora
rea dintre partidele și țările 
noastre !

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte !

în sănătatea dumneavoastră, 
dragi oaspeți !

Pentru înțelegere și pace in 
lume !

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ’. (Aplauze).

România, in diferite institute de 
imățămint superior.

Toate acestea explic*, deci, ex
celentele relații de colaborare 
prietenie care există din fericire 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Be
nia. raporturi care, după cum 
■e-am cwim. se vor dewolia 
teorie rapid si se vor xnxân pe 
n treee.

legâtorî de prietenie, de frăție H 
de coli bor are frwfooiă spre be
nele celor dona popoare aie 
noastre, a mțeiegeru si păcii in
ternaționale. se instrie acte * la 
noastră visit* ia Repnbbea So
cialistă Rocnăma.

în acest scop, sperăm c* ne
gocierile pe care le-am început 
deja, H -.oale atveiuriie si in
tr-un spuit de sinceritate ti 
prietenie, vor permite preoova- 
rea ener relații de prie
tenie si de coUborare dina
mice si fructuoase intre cele 
dos* partide frățești ale noastre.

Cu aceste speranțe aie noastre 
si eu prietenia sinceră vă mul
țumim. Excelentă, domnule se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pen
tru amabilul dumneavoastră 
toast si vă rugăm, dragi prieteni 
români, să ridicați paharele :

în sănătatea și pentru viata 
lungă a Excelenței Sale, domnul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a conducă
torilor Partidului Comunist Ro
mân și membrilor guvernu
lui român.

Pentru victoria si măreția po
poarelor care luptă pentru liber
tatea națională.

Pentru prietenia și solidarita
tea activă dintre popoarele prie
tene ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Benin,

Pentru gloria si măreția cauzei 
construirii socialismului interna
țional. Socialismul științific este 
calea noastră de dezvoltare ! 
Marxism-leninismul este călăuza 
noastră filozofică ! Gata pentru 
revoluție ! Lupta continuă 1 
(Aplauze).

talurgice (26.1 la sută), Ministe
rul Minelor. Petrolului și Geolo
giei (21.8 la sută). Ministerul 
Energiei Electrice (28.3 la sută), 
Ministerul Industriei Chimice 
(26.6 la șuti).

Situația nesatisfăcătoare se 
datorește, pe de o parte, pre
gătirii superficiale a lucrărilor, 
a documentației, neasigurării la 
timp a unor terenuri, eliberării 
cu intirziere a altora, iar pe de 
altă parte, faptului că unii con
structori — concentrîndu-și efor
turile asupra altor obiective — 
nu au dat suficientă atenție 
construcțiilor destinate învăță
mântului.

Se impune ca în perioada 
imediat următoare să fie luate 
măsuri In vederea intensificării 
execuției lucrărilor pe șantie
rele deschise, să fie demarate 
lucrările prevăzute în această 
perioadă, sâ se organizeze optim 
munca patriotică a elevilor, să 
se concentreze practica elevilor 
de la școlile de construcții pe 
șantierele deschise pentru con
strucțiile destinate învățămîntu- 
lui. Trusturile de construcții tre
buie să optimizeze organizarea 
șantierelor, să asigure aprovi
zionarea cu materialele nece
sare, să asigure forța de muncă.

Datorită termenului scurt care 
a rămas pînă la începutul anu
lui școlar se impune ca titularii 
de plan și constructorii să ia 
măsuri urgente pentru lichida
rea decalajelor existente, pentru 
înscrierea în ritmuri accelerate 
a tuturor lucrărilor destinate 
construcțiilor pentru învătă- 
mint, pentru respectarea exem
plară a termenelor.

CALIN STANCULESCU

în unități economice din Capitala 
și judeful Constanța

p—Ceariterithiî Cen
tra! al Par* Ktahn Revohr.iei 
Populare a BeiiiiuiuL președin
tele Republica Poculare Be.-.-n. 
Mathieu Kerekou. —preun* 
cu persoanele cfiriale rare îl în
soțesc ia --.z-ia ofirialâ de prie
tenie pe care o face in țara 
noastră, a fost, in cursul c:m.- 
netii de joi. oaspetele ur.or uni
tăți economice ±n Capital* și 
judevul Constanța.

La vizit* au par* .cinat twar*- 
gdl Mar. ea Măr. eseu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C !L. prima! ministru 
al guvernului, precum și mem
brii misiunii de onoare atașate 
pe lingă președintele Benir.uruL

Muncitorii celor două mari în
treprinderi bucurestene vizitate
— întreprinderea de confect:: și 
tricotaje și Combinatul de in
dustrializare a lemnului Pipera
— au salutat ne oaspeți cu deo
sebită căldură, exprimindu-și 
sentimentele de prieten:e si so
lidaritate față de dooot.:’. be-.i- 
nez. satisfacția pentru caracterul 
rodnic al convorbirilor care se 
desfășoară la înalt nivel.

La F.C.T.B.. președintele 
Mathieu Kerekou a fost salutat 
de Nicolae Enea. prim-adjur.ct 
al ministrului industrie: uscare, 
și Iosif Steinbach, director ge
neral al Centrale: industr.ei 
confecțiilor și tricotajelor. Infor
mațiile gazdelor conturează

Pe itinerariile verii
UN PARC PENTRU O SUTA 

DE MII DE LOCUITORI

Pe șantierele locale de 
muncă patriotică ale tinere
tului din municipiul Craio
va, deschise acum mai bine 
de 2 ani, in această perioadă 
de vară, prezența tinerilor 
e mai numeroasă ca oricind. 
După cum ne informează to
varășul Ștefan Sandu, pre
ședintele Consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului 
municipal Craiova al U.T.C., 
în jur de 200 de tineri, zil
nic (elevi, muncitori. stu- 
denți) participă la intrețin?- 
rea zonei verzi a parcului 
Craiovița (parc care va de
veni principalul’loc de odih
nă și agrement al celor a- 
proape 100 mii de locuitori 
cit urmează să aibă cartie
rul cu același nume) prin 
îngrijirea celor 3 000 puieți 
de arbori și arbuști orna
mentali sădiți de ei in a- 
ceastă primăvară. Tot aici, 
datorită condițiilor naturale 
excepționale (oglinzi de apă, 
liziere de salcim) au fost a- 
tacate lucrările unei com
plexe baze sportive, lucrări 
care pină în prezent se ri
dică la valoarea de 70 mili
oane lei. S-au evidențiat or
ganizațiile U.T.C. din Liceul 
de industrie alimentară, Li

imaginea progreselor remarca
bile pe care le-a înregistrat pe 
calea modernizării sale industria 
ușoară românească. Un bun 
exemplu in acest sens îl oferă 

întreprinderea vizitată, pe 
structura căreia este grefată si 
centrala de specialitate.

Președintei? Mathieu Kerekou 
cuvinte elogioase la a- 

dresa colectivului de muncă 
bucureștean. a rezultatelor obți-

In continuare, coloana de ma- 
fini a străbătut dteva din car
ver?’» mai vechi si mal noi ale 
Bucureștîului. printre care Dru
mul Taberei și Colentina. pri
lej pentru oaspeți de a cunoaște 
la fața locului unele din reali
zările tării noastre In domeniul 
Îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale poporului, al ridicării nive
lului de trai.

La Combinatul de industriali
zare a lemnului — ur.de se aflau 
Ir. Intimpinare Gheorghe Lazăr. 
adjunct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții. și Florin Cristescu. 
director general al Centralei. — 
au fost înfățișate preocupările și 
realizările obținute de specia
liștii români in domeniul valo
rificării superioare a materii
lor prime românești. Ir. acest 
sens, colectivele de muncă ale 
unității vizitate au obținut o re
marcabilă experiență, materiali- 

ceul de cmutncții nr. 1, 
întreprinderea de prefabri
cate din beton și tinerii de 
la grupurile intre prinderilor 
de industrie locală. Munca 
tinerilor din municipiu se 
desfășoară și Ic alte obiecti
ve. cum ar fi construcția că
minelor de tineret a can
tinelor școlare, precum și in 
agricultură la strinsul re
coltei.

VIOREL VARGA

REMARCARI DE TRASEE 
PRIN MUNCA PATRIOTICA

La cabana Plaiul Foii, si
tuată sub masivul Pietrii 
Craiului, 50 de studenți din 
centrele universitare Brașov, 
București, Cluj-Napoca, Si
biu, Timișoara, și-au instalat 
o tabără de corturi pentru a 
relua o tradițională acțiune 
de vacanță : reamenajarea 
potecilor montane și remar- 
carea traseelor turistice ac
cesibile.

De această dată, studenții, 
iubitori ai munților, și-au 
propus să construiască prin 
muncă patriotică și două 
refugii destinate adăpostirii 
turiștilor aflați in drumeție 
pe acest masiv deosebit de 
pitoresc cu flora și fauna sa 
unică.

ADINA VELEA 

zată în variate tipuri de garni
turi și piese de mobilier care se 
disting prin însușiri funcționale 
și estetice superioare.

Apreciind in mod deosebit a- 
eeste rezultate, președintele Re
publicii Populare Benin a în
scris in Cartea de onoare a 
combinatului cuvinte de laudă 
la adresa acestei întreprinderi, 
a industriei românești, in gene
ral.

La amiază. înaltul oaspete, 
împreună cu primul ministru al 
guvernului țării noastre, a ple
cat la bordul unui elicopter spre 
județul Constanța.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, era prezent Ion Dincă, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Ca
pitalei.

★

în aceeași zi tovarășul 
Mathieu Kerekou a început o 
vizită in județul Constanța.

La sosire, oaspetele a fost în- 
timpinat de tovarășul Vasile 
Vilcu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, care, în numele lo
cuitorilor acestor meleaguri, i-a 
urat un călduros bun sosit pe 
plaiurile dobrogene.

Prima parte a vizitei pre
ședintelui Republicii Populare 
Benin in această zonă a țării a 
fost consacrată cunoașterii pre
ocupărilor și realizărilor oameni
lor muncii constănțeni in dome
niul agriculturii — sector cu 
pondere însemnată în economia 
județului.

Elicopterul cu care a călăto
rit oaspetele a aterizat pe te
renurile Stațiunii de cercetări 
pentru culturi irigate Valul lui 
Traian — unitate cu un aport 
de seamă in elaborarea și ex
tinderea tehnologiilor moderne 
privind culturile irigate de po
rumb. griu. orz, fioarea-soare- 
lui, soia, sfeclă de zahăr etc..

Depunerea unei
Președintele Comitetului Cen

tral al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președin
tele Republicii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou, a depus, joi 
dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete 
și-au adus omagiul lor celor 
care și-au dăruit viata cauzei 
libertății și fericirii poporului 
român personalitățile benineze 
din suita președintelui — Mi
chael Alladaye, Martin-Dohou 
Azonhiho, Issa Abdulaye. Si
mon Ifede Ogouma. Josef De- 
gla, Romain Villon Gueza. An
dre Atchade. Richard Rodri- 
guez. Francois Dossou. Leopold 
Ahoueya.

La solemnitate au luat parte 
Ion Dincă, membru supleant al 

crearea de noi soiuri de mare 
productivitate. Directorul sta
țiunii. dr. docent Petru Tomo- 
roga. prezintă in sectorul agri
col de îmbunătățiri funciare, 
aflat în vecinătatea lanurilor 
de porumb și a parcelelor de 
pe ca^-griul a fost deja recol
tat. activitatea și rezultatele 
obținute de specialiștii unității, 
în același timp oaspetelui 
ii sînt prezentate diverse pro
cedee de irigare a culturilor, 
elaborate de specialiștii stațiu
nii și este informat despre re
zultatele obținute în domeniul 
tehnicilor de irigare, al stabi
lirii dozelor optime de apă 
pentru diverse culturi agricole. 
La plecarea din stațiune, tova
rășul Mathieu Kerekou a feli
citat pe specialiști pentru rea
lizările obținute și le-a urat noi 
succese în activitatea rodnica 
de cercetare și producție pe 
care o desfășoară.

Președintele Republicii Popu
lare Benin a fost apoi oaspetele 
specialiștilor și lucrătorilor Sta
țiunii centrale de cercetări pen
tru creșterea ovinelor Palas —- 
Constanța, unitate bine cunos
cută atît in țară cit și peste 
hotare. Aici, oaspetele ia cu
noștință* despre atenția care se 
acordă în țara noastră dezvol
tării zootehniei, creșterii ovine
lor. despre programele care au 
fost elaborate în acest scop și 
aportul Stațiunii Palas la ame
liorarea raselor de ovine, la 
elaborarea unor tehnologii mo
derne de înaltă eficiență. Di
rectorul unității, Ștefan Moise, 
prezintă, cu justificată mindrie, 
rasa de oi ,.Merinos de Palas“, 
creată aici și apreciată pentru 
producția mare de lină de ca
litate și carne. Președintele Re
publicii Populare Benin este plă
cut impresionat de succesele ob
ținute de acest harnic colectiv, 
de contribuția lui la ridicarea 
potențialului zootehniei româ
nești.

La încheierea vizitei, în cele 
două unități de cercetare și 
producție, președintele Mathieu 
Kerekou . a exprimat interesul, 
pentru stabilirea unei colabo
rări cu specialiștii români in 
v darea dezvoltării agriculturii 
și zootehniei în Republica 
Populară Benin.

Elicopterul s-a îndreptat apoi 
spre stațiunea Neptun, la re
ședința rezervată președintelui 
Republicii Populare Benin pe 
timpul șederii' sale pe litoralul 
românesc al Mării Negre..

coroane de flori
•. '

Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, Emil Nicolcioiu. 
ministrul justiției, general-loco- 
tenent Ion Hortopan, prim-ad- 
junct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui S*it 
Major, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La sosirea înalților oaspeți, o 
gardă militară a prezenta* ono
rul, Au fost intonate imnur:le 
de stat ale României și Benir.u- 
lui.

După depunerea coroane: ce 
flori, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere.

Cei prezenți au vizitat apoi 
rotonda monumentului.

în încheierea aolemnitâfii. 
personalitățile benineze și ro
mâne au primit defilarea gărzii 
de onoare.

ur.de
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PENTRU TOTDEAUNA IN ISTORIA SPORTULUI
0 ȘCOALĂ - ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, 

UN NUME - NADIA COMĂNECI
(Urmare din pag. I)

în aceste zile. agențiile de 
presă, ziarele, toate mijloacele 
moderne de comunicare in ma
să, comentează excepționala 
comportare a Nadiei Comăneci, 
la o asemenea amplitudine și la 
un asemenea ton. care nu ne 
amintim să-i fi fost rezervate 
unui alt sportiv pină in prezent.

Intr-ade-văr, succesele strălu
cite înregistrate de Nadia Co
măneci și colegele sale la Olim
piada de la Montreal înseamnă 
nu numai cea mai mare victorie 
a gimnasticii românești, primele 
titluri olimpice din istoria sa. 
dar și o performantă mondială 
unică. Nadia nu este numai o 
gimnastă completă, la fel de 
strălucită în exercițiile impuse, 
precum și in cele libere, la pa
ralele sau la bîrnă. precum și la 
celelalte aparate, dar si o ino
vatoare, creatoare a unui stil 
nou, modern in gimnastica ac
tuală. Prin evoluțiile, poate 
cele mai strălucitoare, pe care 
le-a înregistrat vreodată acest 
sport în istoria sa, Nadia Co
măneci a arătat culmile pe care 
le poate atinge gimnastica.

Iată de ce, fie-ne îngăduit ca 
pentru recordurile ei, ale co
legelor care au insoțit-o și se
condat-o prestigios, să le prin
dem în acest colt de pagină, 
împreună cu sincera noastră 
dragoste, un buchet de flori din 
cele mai alese. . Un buchet de 
flori pentru marea noastră 
campioană și a lumii întregi. An 
vrea să le asigurăm, de-aici. 
de-acasă, că ele ne-au rezervat 
cele mai mari bucurii și satis
facții, ne-au făcut să trăim 
înălțătoare sentimente patrio
tice. '

Așadar, campioană, absolută a 
țării, campioană absolută a Eu
ropei, campioană absolută a lu
mii — la vîrsta de 15 ani ne
împliniți — iată o consacrare pe . 
drumul gloriei eterne. Firește, 
pentru o asemenea carte de vi
zită. și încă la această vîrsta, 
îți trebuie talent, un talent de 
excepție așa cum este, fără dis
cuție. Nadia Comăneci. Dar 
trebuie văzut și înțeles că pen
tru asemenea performanțe, care 
se impun ca un moment de răs
cruce in istoria Olimpiade1 or mo-

„Io 
se află

Sub titlul „Carnavalul gim- 
nasticii" trimisul special al zia
rului „IZVESTIA" din Moscova 
publică un amplu reportaj în 
care se scrie printre altele : 
„Tînăra sportivă româncă a e- 
voluat în mod strălucit și Ia 
Montreal, unde pe podiumul 
olimpic a confirmat incă o dată 
titlul său de stea in plină ascen
siune a gimnasticii, la fel cum 
Olga Korbut a fost cu 4 ani în 
urmă la Miinchen cea mai bună 
și cea mai preferată de specta
tori".

în comentariul privind evolu
ția de ieri a Nadiei Comăneci, 
AGENȚIA REUTER arată : 
Românca în vîrsta de 14 ani, 
Nadia Comăneci, a fost declara
tă „regină" a Jocurilor Olimpice 
de la Montreal.

Ziarul de specialitate „NARO- 
DEN SPORT" din Sofia scrie 
următoarele : „în vîrful pirami
dei olimpice se află românca 
Nadia Comăneci. Această deli
cată. drăgălașă și suplă Nadia 
Comăneci ne-a arătat noul mo
del al gimnasticii moderne".

Ziarul „L’EQUIPE" din Paris pe 
o jumătate din pagina I publică 
fotografia Nadiei Comăneci sub 
titlul „încoronarea Nadiei Coma
neci". începind de ieri gimnas
tica a căpătat o nouă dimensiu
ne, scrie ziarul cu literă corp 10, 
prin grația unei românce de 15 
ani, tînăra Nadia Comăneci care 
a ajuns la perfecțiune. Miercuri 
seara, mica prințesă de la Mont
real a obținut incă de două ori 
nota 10. Evoluția sa a fost o 
pură încîntare. Intr-un reportaj 
sînt inciuse declarații ale an
trenorului francez ARTHUR 
MAGAKIAN, care a spus : 
„Școala de gimnastică din ora
șul Gheorțhe Gheorghiu-Dej 
este ceva remarcabil. Ea dispune 
de o bună încadrare cu specia
liști precum și de săli și anexe 
pentru pregătirea coregrafică și 
expresia corporală.".

Z arul cehoslovac ..Rude Pra- 
vo~ scrie : „întiieiatea a fost a- 
cordată româncei Nadia Comă
neci care a demonstrat din nou 
înaltele sale virtuți sportive. 
Victoria sa este fără indoială 
binemeritată".

Presa poloneză publică de a- 
semenea ample reportaje și co
mentarii despre concursul de 
gimnastică. Ziarul ..ZWYCJE 
V.ARSZAWY-. scrie ..Demon- 
s’rind o formă excepțională, ti- 
nâra> gimnastă din România a 
in‘r?cut pe cele mai bune gim
nast? ale lumii in frunte cu 
Ludmila Turișceva și Olga Kor
but. -mbele campioane olimpice 
la Miinchen".

Ziarul brazi?an ..O GLOBO" 
scrie: ..l'Tica adolescentă român
că a fost în exercițiile sale la 

derne. pe lingă talent, oricît ar 
fi el de strălucitor, e nevoie de 
o neistovită muncă și dragoste 
de muncă, nervi de oțel și o 
disciplină de fier, „se cere o am
biție nestinsă. Nadia Comăneci, 
de fapt toate fetele acestea mi
nunate. și-au făcut din perse
verență și tenacitate, din spi
ritul de dăruire și sacrificiu, 
din ambiție și pasiune, codul 
moral și etic al propriei exis
tențe. Poate nu e lipsit de 
semnificație să arătăm că toa
te au văzut lumina zilei in 
orașe care se constituie 
in puternice centre muncito
rești — Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ploiești. Reșița — abece
darul muncii și dăruirii pentru 
un ideal, invâțindu-1. mai in- 
tii de la părinții lor. ei în
șiși oameni ai muncii care 
poartă răspunderi sociale, răs
punderi majore pentru destinul 
propriilor copii. In aurul meda
liilor Nadiei Comăneci. in per
formanțele celor șase compo
nente ale echipei României pu
tem desluși, deopotrivă, eforturi
le profesorilor de la școală — toa
te sint eleve foarte bune și sir- 
guincioase la învățătură — de a 
le educa in spiritul muncii și al 
disciplinei, de a le educa vo
ința.' de a le stimula tenacita
tea. calități caracteristice, de
altfel, întregului nostru tine
ret — fără de care marile rea
lizări și împliniri nu sint posi
bile. Succesul n-a venit din se
nin. el s-a 
muncii. Este un miracol plani
ficat în care un rol primordial, 
desigur, l-au avut antrenorii. 
Soții Martha și Bela Karoly au 
șlefuit, cu o răbdare și perse
verență demne de cele mai 
mari elogii talentul 
Comăneci, Teodorei 
reanu — talentul 
lalte gimnaste crescute 
școala care a devenit celebră in 
întreaga lume. Adăugind la 
acest cadru minunat — fa
milia. școala, antrenorii — pen
tru marea performanță, atenția 
și grija permanentă pentru asi
gurarea condițiilor optime de 
pregătire, de muncă și viață, 
a’-em in mare explicațiile răsu
nătorului triumf al gimnasticii 
românești la Olimpiada de la 
Montreal.

născut pe terenul

Nadiei
Ungu- 
celor- 

in

vîrful piramidei olimpice 
românca Nadia Comăneci"

sol extraordinară și credem că 
merita nota 10 și la acest exer
cițiu". într-o altă ediție specială 
același ziar publică biografia 
Nadiei Comăneci. date despre 
orașul unde s-a născut și învață 
la școală. amintind totodată 
despre condițiile create pentru 
practicarea sportului in Româ
nia.

>,La Montreal a fost depășită 
o barieră a sportului — Nadia 
Comăneci a obtinut calificativul 
10", scrie STUTTGARTER ZEI- 
TUNG. Niciodată in istoria 
Jocurilor Olimpice unde se si
tuează și proba de virf a gim

Presa lumii întregi elogiază 
rezultatele gimnastelor noastre, 

succesele și performanțele 
strălucite ale Nadiei Comăneci

nasticii nu a reușit cineva fie 
bărbat sau femeie aceeastă 
realizare considerată pină la 
Montreal imposibilă. Nadia a 
dăruit olimpiadelor un moment 
istoric... Mie mi-a fost clar că 
nu era posibilă o altă notă decit 
10 — spunea cunoscutul antre
nor japonez Yukio Endo. 
Micuța româncă și-a pre
zentat exercițiul său atît 
de greu, atît de dificil în 
compoziția sa cu perfecțiune și 
simț artistic incit am înțeles 
că marea clipă a gimnasticii 
trebuia să vină" a adăugat ex
pertul japonez. De aceeași 
părere au fost și membrele ju
riului. Șefa echipei de judecă

In cadrul conferinței de 
presă, în fața a sute de re
porteri, Nadia Comăneci, cal
mă și la fel de sigură de 
sine ca în arenă — a răspuns 
la întrebările ce i s-au pus :

— V-ați gindit că ați putea 
pierde ?

— Nu ; știam că am mun
cit cu seriozitate și că' voi 
invinge.

— Cum ați reacționat față 
de atenția, cu care ați fost 
înconjurată, față de marele 
succes obținut ?

— Desigur, sint fericită. 
Dar nu s-a produs ceva cu 
totul deosebit in acest sens.

— Sinteți vreodată nervoa
să ?

Fotografii :

tori arbitn IRENE BERGER 
din R. D. Germană explica : 

..La unul din aparate patra 
arbitre au acordat nota 10. Eu 
apreciasem cu un 9.90. Ca pre
ședintă a juriului trebuia să am 
o atitudine mai distantă oare
cum. dar convingerea mea per
sonală era că verdictul acordat 
— nota 10 — era cel real. Evo
luția Nadiei a fost unică și de 
neîntrecut".

Vorbind despre reacția publi
cului aflat in sala Forum. DIE 
WELT scrie : ..în Forumul din 
Montreal 18 000 de spectatori 
fascinați s-au ridicat în picioare 

și au aplaudat minute în șir. 
Ovațiile se adresau gimnastei 
românce Nadia Comăneci care a 
scris o pagină de neuitat în is
toria Jocurilor Olimpice. Ro
mânca prezintă cel mai bun 
program care a putut fi văzut 
vreodată la bîrnă. Ea lucrează 
pe acest aparat de care se în
grozesc gimnastele la fel de si
gură ca și cum s-ar afla pe o 
pajiște de 10 pogoane".

într-o altă corespondență din 
orașul jocurilor, același ziar 
scrie : „în marșul său impetuos 
spre noi recorduri sportul a 
sfărîmat din nou o graniță. Mo
mentele importante trec de mul
te ori neobservate pe lingă noi.

— Doar cind mă „cert" cu 
fratele meu sint nervoasă. 
Întrebată dacă ar putea rea
liza astăzi aceeași evoluție 
care, ieri, i-a adus gimnastei 
sovietice Kim nota zece. Na- 
dia a răspuns : „Bineînțeles. 
Am mai realizat o evoluție 
de nota zece la sărituri'1.

în altă ordine de idei, Co
măneci a declarat că a fost 
impresionată atunci cind 
Ludmila Turișceva a felici
tat-o și a sărutat-o cu pri
lejul festivității de premiere. 
„Consider că a fost un gest 
deosebit de frumos din partea 
ei".

Aceste minuna
te tinere care, 
împreună ca 
antrenorii lor 
Martha și Bela 
Karoly, an adus 
sportului româ
nesc laurii unor 
victorii fără 
precedent : Na
dia Comăneci. 
Teodora Uncu
rcan u. Mariana 
Constantin. An
ca Grigoras, 
Georgeta Ga
bor si Gabriela 

Trusei.
ED. HOFFER

Nimeni nu aude, nimeni na 
vede și abia după aceea lumea 
încremenește și scoate o excla
mație de uimire. O clipă asemă
nătoare am trăit cind Comăneci 
a primit nota 10 la paralele". 
La rindul său ..FRANKFURTER 
ALLGEMEINE" scrie : ..Cind 
a coborit Nadia Comăneci de pe 
aparat, fotografii de profesie 
rutinați și blazați și-au lăsat 
pentru o clipă aparatele jos 
pentru a se alătura ovațiilor 
publicului. Cei din tribune săr
bătoreau pe gingașa româncă la 
fel cum este slăvit un erou 
popular. Spectatorii aveau sen
timentul că au fost nu numai 
martorii unui spectacol sportiv, 
ce-i drept neobișnuit, dar și că 
au participat la o sărbătoare 
cum poate ei nu mai văzuseră 
intr-o sală de sport".

Ziarul „L’HUMANITE" publi
că pe pagina I o fotografie pe 
patru coloane a Nadiei Comă
neci, iar in rubrica sportivă 
scrie : „Am fost fericiți aseară 
împreună cu mica româncă Na
dia Comăneci care nu mai 
sculptează spațiul ca înaintașele 
ei ci este ea însăși spațiul".

Sub titlul „Uimitorul elan al 
Nadiei Comăneci", agenția so
vietică T.A.S.S. transmite : 
„Elanul de „rachetă" al elevei 
din orașul românesc Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este uluitor, 
chiar la dimensiunile actuale. 
Urcîndu-se pentru prima dată 
pe podium în anul 1969, cind 
Nadia a ales între gimnastica 
sportivă și artistică, ea a de
venit numai la șapte ani „re
gina olimpică a gimnasticii" ! 
Tehnica perfecționată, modernă, 
care corespunde întru totul 
celor mai înalte exigențe ac
tuale, sporite prin forța carac
terului — uimitor la această 
fată —,au făcut din ea o cam
pioană".

Sub titlul „Ziua cea mare * 
Nadiei Comăneci", agenția vest- 
germană D.P.A. transmite : „A- 
ceastă Nadia Comăneci nu 
a putut fi învinsă de nimeni ! 
Românca, posesoare a patru 
titluri europene, a obținut 
miercuri primul ei triumf olim
pic, prezentindu-se la nivelul 
ou care între timp ne-a obiș
nuit".

Agenția ASSOCIATED PRESS 
relevă că „Nadia Comăneci a 
uluit asistența cu evoluția ei 
perfectă la bîrnă și paralele 
inegale. Fără cel mai mic tre
mur, ea a dansat aproape pe 
bîrnă îngustă, făcînd salturi ra
pide. La paralele, ea a dat do
vadă de o tehnică de trapezist. 
azvîrlindu-se spre înălțimi și 
îndreptindu-și vîrful picioarelor 
spre cer".

T R I
LUPTE

în cadrul turneului de lupte 
gr eco-romane (turul doi), spor
tivul român Ion Enache, concu- 
rind la categoria 82 kg, l-a în
vins la puncte pe suedezul Leif 
Andersson, iar la categoria peste 
IM kg. Roman Codreanu a în
trecut, tot la puncte, un alt 
sportiv suedez. Arne Robertsson. 
în limitele categoriei 90 kg, în 
turul doi. Petre Dicu a fost în
trecut la puncte de sportivul 
sovietic Valeri Rezanțev.

în turul trei al competiției de 
lume greco-romane campionul 
olimpic Gh. Berceanu (Româ
nia) cat. 48 kg a obținut victo
ria in fața lui Kawasaki (Ca
nada). La categoria cocoș Mus
tafin (U.R.S.S.) l-a învins pe M. 
Botilă (România).

Alte rezultate obținute de
sportivii români în turul III : în turul III, Paul Szabo, a ratat
N. Gingă (categ. muscă) învin- calificarea.

i-----PODIUM------ 1
NATAȚIE

Proba masculină de ștafetă 4X200 m liber a fost cîștigată de 
echipa S.U.A. (Mike Burner, Bruce Furniss, John Naber, Jim 
Montgomery), cu timpul de 7’23”22/100 — performanță ce consti
tuie un nou record mondial. Pe locurile următoare s-au clasat 
formațiile U.R.S.S. (Vladimir Rastakov, Andrei Bogdanov, Ser- 
ghei Koplakov. Andrei Krîlov) — 7’27”97/100 — nou record eu
ropean — și Marii Britanii (Allan McClatchey, David Dunne, 
Gordon Downie, Brian Brinkley) — 7’32”ll/100.

HALTERE
Titlul de campion olimpic la categoria 67,500 kg a fost cucerit 

de sportivul polonez ZBIGNIEW KACZMAREK, care, la 
totalul celor două stiluri, a realizat performanța de 307,500 kg. 
Medaliile de argint și de bronz au revenit sovieticului Piotr 
Korol — 305 kg și. respectiv, francezului Daniel Senet — 300 kg.

GIMNASTICĂ
Titlul de campion olimpic absolut și medalia de aur la indivi

dual masculin a fost cucerită de gimnastul sovietic NIKOLAI 
ANDRIANOV — 116,650 p. Pe locurile următoare s-au clasat 
Sawao Kato (Japonia) — 115,650 p și Mitsuo Tsukahara (Japo
nia) — 115,575 p.

SCRIMĂ
Titlul olimpie în proba de floretă a fost cucerit de italianul 

FABIO DAL ZOTTO (19 ani), urmat de Romankov (U.R.S.S.), 
si Talvard (Franța). Primii doi clasați au înregistrat cite 4 victo
rii in turneul final, Zotto eîștigind meciul de baraj cu 5—1.

Ieri, în orașul natal 
al celei mai mari 
gimnaste a lumii
• Cu citeva ore înainte de „finala pe aparate",' 
mama Nadie: declara redactorului nostru : „Am 
învățat-o să nu se lase niciodată învinsă" • Cel 
mai solicitat telefon din municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej: 1 1317. telefonul familiei- Comăneci • 
Sute de turiști, români și străini, în orașul marii 

campioane
„Copilul minune al 

gimnasticii mondia
le": „o nouă stea pe 
firmamentul mișcării 
sportive mondiale"; 
Nadia Comăneci, 
campioană olimpică 
absolută la gimnas
tică... Un miliard de 
oameni i-au aplau
dat grația și acura
tețea mișcărilor. Zeci 
de mii de spectatori, 
veniți din toate col
turile lumii, au in- 
timpinat-o in ropote 
de aplauze. Român
ca Nadia Comăneci 
este revelația actua
lei ediții a Olimpia
dei.

Dar, in această 
lume îmbrăcată pen
tru două săptămini in 
haine festive, există 
un colț in care pa
truzeci de mii de oa
meni știau — și, ști
ind. sperau din toa
tă inima — că Na
dia va ajunge cam
pioană olimpică ab
solută la gimnastică, 
o nouă stea in ga
laxia sportului mon
dial.

La ora Ia care Na
dia lua drumul 
Montrealului, orașul 
Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, orașul ei 
natal, trăia marele 
eveniment care avea 
să se petreacă.

„Știam că Nadia va 
eiștiga, întreg orașul 
știa că ea va fi 

aceea care va urca 
cea mai înaltă treap
tă a podiumului lau- 
reaților", ne declara, 
la scurt timp după 
marele eveniment, 
Constantin Mocanu, 
secretarul Comitetu
lui orășenesc al
U.T.C.

In librăria din 
centrul municipiului, 
fotografia Nadiei în
cadrată de diplome
le și medaliile ciști- 
gate in marile com
petiții naționale și 
europene. La intra
rea in impozantul 
hotel municipal, ura
rea sinceră a local
nicilor: „Sîntem ală
turi de tine, Nadia!". 
Sute de turiști, ro
mâni și străini, afiați 
în trecere prin mu
nicipiu, caută casa 
în care locuiește 
„produsul cel mai 
pur al școlii de gim
nastică din Româ
nia". școala în care 
învață, sala de sport 
in care Nadia și-a 
făciit ucenicia și s-a 
pregătit pentru a 
urca primele trepte 
ale consacrării. în
tregul oraș trăiește 
emoția unor eveni
mente de o măreție 
unică.

„Bănuiam că va 
eiștiga. Trebuia să 
ciștige, ne mărturi
sea ieri seara, cu vo
cea încărcată de emo

COLORII
cronica la

ge prin descalificare pe Krauss 
(R.F. Germania); I. Păun (ca
teg. pană) invinge prin tuș pe 
V. Choi (Coreea de Sud) și Șt. 
Rusu (categ. ușoară) invinge 
prin descalificare pe Kobayasi 
(Japonia).

SCRIMA

Sportivul român Ion Pop s-a 
calificat in turneul final al 
probei individuale de sabie în 
urma celor trei victorii obținute 
în recalificări.

Turneul individual de spadă 
a continuat cu întrecerile turu
lui III. Sportivul român Nicolae 
Iorgu a cîștigat grupa B, cu pa
tru victorii și s-a calificat pen
tru eliminările directe, care se 
vor desfășura vineri. Cel de-al 
doilea spadasin român prezent 

ție, mama campioa
nei, Alexandrina Co
măneci. Am învățat-o 
— și cred că am reu
șit acest lucru — să 
nu se lase niciodată 
învinsă. Pot să vă 
spun că a avut întot
deauna o comporta
re frumoasă, acasă, 
la școală, cu oame
nii din jur. Noaptea 
trecută am văzut-o 
la televizor. Eu, soțul 
și fratele ei mai mic, 
Adrian. Cind urca 
podiumul cîștigători- 
lor am plins. Nu știu 
de ce, dar am plins. 
Știam că va eiștiga, 

•*și totuși nu mi-ani 
putut stăpîni emoția.

- Imediat după aceea, 
a inceput să sune te
lefonul. O femeie 
din Pitești mă în
treba: „Ați văzut-o?" 
„Nu, n-am văzut-o, 
i-am răspuns, am 
simțit-o, am simțit 
cum intră în mintea 
întregii lumi. După 
aceea a sunat cine
va din Ploiești, apoi 
un copil din Bacău, 
un redactor de la 
Radio-Iași, o mulți
me de oameni de 
aici, din orașul nos
tru. Dimineața, cind 
am ieșit în stradă, 
am simțit că întregul 
oraș s-a schimbat. 
Devenise orașul celei 
mai mari gimnaste a 
lumii".

PAVEL PERFIL

■
Z I

BOX

Campionul român Calistrat 
Cuțov (categoria ușoară) a de
butat cu o victorie. La capătul 
unui meci în care a demonstrat 
o superioritate evidentă. Ca- 
listrat Cuțov l-a învins la punc
te pe francezul Jean. Claude 
Ruiz.

POLO

A început turneul fi
nal al competiției de polo 
pe apă. în primul joc echi
pa României a terminat la ega
litate: 5—5 (1—1, 1—2, 2—1, 1—1) 
cu formația Iugoslaviei. Astăzi 
jucătorii români întilnesc re
prezentativa Olandei. Simbătă 
echipa României joacă în com
pania echipei Italiei. Luni și 
marți selecționata română va 
primi replica echipei Ungariei și 
reespectiv a R.F. Germania.

TIR

La poligonul din Acadie 
au început întrecerile pro
bei de pistol viteză. După des
fășurarea primei manșe, pe pri
mul loc în clasament se află 
italianul Roberto Ferraris, cu 
299 puncte. Cu același număr de 
puncte, Juergen Wiefel (R.D. 
Germană) ocupă locul doi. Țin- 
tașul român Corneliu Ion se 
află pe locul trei, la egalitate 
cu Atanasi Kuzmin (U.R.S.S.) și 
Vladimir Hurt (Cehoslovacia), 
toți cu cite 298 puncte. Cel de-al 
doilea sportiv român participant 
la această probă, Marin Stan, a 
realizat în prima manșă 297 
puncte.

GIMNASTICA

Dan Grecu a abandonat șl 
s-a situat pe locul 36. Comen- 
tînd acest abandon agenția 
DPA transmite : Pentru campio
nul mondial la inele al Româ
niei, lupta pentru medalii a 
luat sfîrșit. Miercuri, în finala 
celor 36 cei mai buni gimnaști 
ai lumii, sportivul de 25 de ani a 
suferit o gravă întindere de li
gamente. Astfel Grecu, marele 
favorit al inelelor, nu va parti
cipa la concursul special pe 
aparate.

Unii dintre confrații cu
noscători la celebrități spor
tive se declară incapabili de 
a mai găsi superlativele care 
să definească una din cele 
mai mari victorii sportive 
ale umanității,, datorată unei 
tinere din România, cu nu-, 
mele de Nadia Comăneci. Ca 
unul care in urmă cu mai 
bine de opt luni am petre
cut o dimineață memorabilă 
în familia de copii minune 
ai gimnasticii noastre, înche
gată prin dragostea, dărui
rea patriotică, efortul inte
ligent și titanic ale tuturor 
celor care s-au ocupat de ei 
și in primul rină ale acestor 
minunați educatori și antre
nori care sint Bela Și Marta 
Karoly, am avut tot timpul 
in fața ochilor scenele cind 
cei doi antrenori și maestru 
Maria Simionescu le luau 
fetițelor măsurile pentru a 
le comanda costumele pen
tru olimpiadă. Totul avea 
aerul unui intim ritual de 
familie, nimic nelăsind să se 
întrevadă in vreun fel acea 
apăsătoare îngrijorare pe 
care o afișează, mai mult 
sau mai puțin deliberat, ma
rile vedete. Le adusesem fe
telor, af late la Govora, citeva 
publicații in care le apăru
seră fotografiile sau se scri
sese despre ele. Abia au 
tras cu coada ochiului, co- 
mițind parcă un sacrilegiu, 
la cele scrise, fiind mult mat 
bucuroase să dăm cit mai 
repede fuga afară unde, in
tr-un părculeț, se mai păs
tra ceva zăpadă pentru a în
cinge o bătaie in toată le
gea.

Cu Nadia, ca și cu Teo
dora, n-am apucat să schimb 
decit citeva cuvinte, dintr-o 
știnjeneală pe care mi-o 
impuneau prin candoarea lor 
adolescentină. Ele insele as
cultau mirate istorisirea 
plină de farmec a antreno
rului Bela Karoly despre a- 
ventura lor la festivitățile 
„UHumanite" de acum ciți- 
va ani, cind organizatorilor 
nu le venise să creadă că au 
in față pe două dintre cele 
mai strălucite talente ale 
gimnasticii românești. Toc
mai de aceea consemnarea 
acestei întîlniri fascinante, 
pe care aveam s-o fac ulte
rior, nu se putea intitula 
altfel decit așa cum s-a inti
tulat : „Celebritatea de a fi 
copil".

Constat, insă, uluit ca toa
tă lumea, că această joacă 
inefabilă de-a frumusețea 
umană, in tot ce are ea mai 
nobil și mai pur, este pri
vită cu seriozitatea marilor 
descoperiri. Să-mi fie iertat 
entuziasmul poate exacer
bat, dar~ parcă toată această 
aventură a amortizării lui 
„Viking 1“ devine un simplu 
fapt divers cind toată lumea 
nu mai are ochi decit pen
tru fotografiile Nadiei Co
măneci și comentariile entu
ziaste dedicate performan
țelor sale.

De bună seamă, insă, că 
aceste performanțe pe care 
acum le urmărește cu răsu
flarea tăiată o lume întrea
gă nu sint un dar inexplica
bil ci rodul miilor de ore de 
muncă, de antrenamente, de 
exerciții efectuate cu o te
nacitate și cu o voință dem
ne nu numai de invidia dar 
și de respectul oricui. Ase
menea performanțe nu se 
obțin ușor. Cine vrea să a- 
fle adevărul despre „mira
colul" Nadia Comăneci să-l 
citească in palmele ei ! Și 
nu putem omite meritul tu
turor acelora care, intuind 
acest talent excepțional au 
înțeles bine că aripile cu 
care el poate cu adevărat 
zbura înseamnă muncă, 
muncă și jar muncă. Și Na
dia însăși» a înțeles că zbo
rul și grația cu care ne in
cintă azi și o va face mulți 
ani de aici inainte se obțin 
numai cu voință, dirzenie, 
tenacitate, calități de seamă 
ale minunatului nostru ti
neret.

Cind am văzut în urmă cu 
două zile imaginea telefoto 
a Nadiei Comăneci din coti
dianul nostru sportiv — am 
avut efectiv impresia că văd 
o zeiță a Eladei intr-un mi
tologic zbor. Negăsind, dc 
aceea, nici eu alte superla
tive, pentru cea mai impu
nătoare campioană olimpică 
de gimnastică la modul ab
solut, am să apelez la o me
taforă în aur numind-o pe 
Nadia după imaginația ma
relui Brâncuși : „Măiastră",



AfiEXIhi PRIMIRE LA

PRIMUL MINISTRU

TELEGRAME AL GUVERNULUI

Președintele Republicii Socialiste România, N1COLAE 
CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii Arabe Egipt, MO- 
UAMED ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt 
vă adresez, în numele guvernului și poporului român, precum și 
al meu personal, cele mai cordiale felicitări, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate po
porului egiptean prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare pe multiple 
planuri statornicite între Republica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, bazate pe sentimente de prietenie și stimă reciprocă, 
pe eforturile comune pentru rezolvarea pe cale politică a proble
melor internaționale actuale, se vor amplifica și diversifica continuu 
în interesul poporului român și poporului egiptean, al cauzei păcii 
fi înțelegerii internaționale.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, joi dimineața, pe Yo- 
hanan Cohen, ambasadorul Is
raelului la București. în vizită 
de rămas bun, în legătură cu 
încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

RECEPȚIE

COMITETULUI CENTRAL AI* 
PARTIDULUI SOCIALIST UNIFICAT 

DIN CATALONIA
Dragi tovarăși, . . . .
Cea de-a 40-a aniversare a Partidului Socialist Unificat din Ca

talonia ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor catalani, clasei muncitoare și întregului popor 
spaniol un cald salut și cordiale felicitări.

Crearea P.S.U. din Catalonia, la 23 iulie 1936. a reprezentat un 
moment istoric de o deosebită importanță în viața mișcării munci
torești catalane, a întregului popor spaniol. în cele patru decenii 
de existență, partidul dumneavoastră s-a afirmat, împreună cu Parti
dul Comunist din Spania, ca un factor de seamă in apărarea inte
reselor fundamentale ale oamenilor muncii. în lupta pentru renaș
terea culturală și național-democratică a Cataloniei, pentru pro
gresul și bunăstarea poporului spaniol.

Dind expresie sentimentelor de prietenie și solidaritate frățească 
ale comuniștilor și întregului popor român, vă urăm, dragi tovarăși, 
noi succese în lupta și activitatea consacrate înfăptuirii idealurilor 
clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, de libertate, demo
crație, pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării partidului nostru, 

am primit telegrama dumneavoastră de felicitări. Felicitările dum
neavoastră reprezintă un mare sprijin și o mare însuflețire pentru 
partidul nostru și poporul nostru. Dorim să vă exprimăm mulțu
mirile noastre profunde.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST CHINEZ

Cu prilejul celei de-a 32-a a- 
niversări a Zilei Renașterii Po
loniei, ambasadorul acestei țări 
la București, Wladislaw Wojta- 
sik, a oferit joi seara o recep
ție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului interior. Virgil Teo
dorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Eugen Je- 
beleanu. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Suzana Ga
dea. ministrul educației și în- 
vățămintului. Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de 
artă și cultură, generali 
teri superiori.

SOSIRE

COLABORARE SESIUNE

știință, 
și ofi-

în Ca-sosit 
guvernamen- 
Damdinghiin 

al

MAPUTO

Ministrul român al minelor.

LA JUMĂTATEA DECENIULUI DEZARMĂRII

petrolului și geologiei primit 
de președintele Samora Machel

Negocierile și acordurile încheiate 
n-au produs efectele așteptate

CUViNTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE ÎN COMITETUL PENTRU DEZARMARE

Joi a fost semnată în Capi
tală înțelegerea de colaborare 
între Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea scriitorilor și artiștilor 
din Republica Cuba, pe anii 
1976—1977.

Documentul .semnat de Virgil 
Teodorescu. președintele Uniu
nii scriitorilor, și Alejo Carpen
tier. vicepreședintele Uniunii 
scriitorilor și artiștilor din Cuba, 
prevede vizite reciproce ale unor 
delegații de scriitori, schimburi 
periodice de informații și publi
cații, organizarea unor mani
festări culturale menite să punc
teze cele mai importante eveni
mente istorice și literare din 
România și Cuba.

Joi a luat sfîrșit la București 
prima sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-mexi- 
cane de cooperare economică și 
tehnică.

în timpul lucrărilor, cele două 
delegații au abordat probleme 
legate de intensificarea conlu
crării în unele domenii ale in
dustriei și agriculturii, de creș
terea volumului și diversificarea 
schimburilor comerciale bilate
rale.

★
în aceeași zi, la Ministerul 

Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale a 
avut loc semnarea Protocolului 
primei sesiuni a Comisiei mixte.

Joi dimineață a 
pitală o delegație 
tală condusă de 
Gombojav. vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. președintele părții 
mongole în Comisia interguver- 
namentală româno-mongolă de 
colaborare economică și tehni- 
co-științifică.

★
în aceeași zi, a început întil

nirea de lucru a președinților 
celor două părți în comisie, 
care examinează modul cum se 
realizează prevederile hotărîrilor 
primei sesiuni a comisiei.

CRONICA U.T.C.
Ieri, a sosit în Capitală, o 

delegație a Consiliului Ame
rican al Tinerilor Lideri Po
litici din Statele 
Americii, care,
ția Comitetului Central w al 
U.T.C., va efectua o vizită în 
țara noastră.

Unite ale 
la invita-

MAMAIA ’76

Comitetul pentru dezarmare de la Geneva a început exami
narea rezultatelor primilor cinci ani ai Deceniului dezarmării 
proclamat în 1969 de Adunarea Generală a O.N.U. la inițiativa 
României. Discuțiile se concentrează pe evaluarea contribuției 
Comitetului la înfăptuirea obiectivelor Deceniului și a rezulta
telor activității acestuia în materie de rezultate reale pe planul 
dezarmării. La baza lor se află cererea adresată Comitetului de 
a face această evaluare printr-o rezoluție adoptată 
sesiune a Adunării Generale

Luind cuvintul, șeful delega
ției române, ambasadorul Con
stantin Ene, a subliniat impor
tanța pe care o au dezbaterile 
din Comitet. O privire retros
pectivă asupra rezultatelor ob
ținute — a spus el — arată că 
negocierile de dezarmare n-au 
produs efectele așteptate. Este 
și mai îngrijorător faptul că, 
departe de a se atenua in tim
pul primilor cinci ani ai De
ceniului dezarmării, cursa în
armărilor a înregistrat ritmuri 
și dimensiuni din ce în ce mai 
mari și continuă să se accelere
ze. în arsenalele nucleare s-au 
acumulat capacități de distru
gere care pun in pericol însăși 
existența omenirii.

în ciuda eforturilor depuse de 
unele state in Comitetul pen
tru dezarmare, negocierile pur
tate și acordurile încheiate nu 
au fost de natură să diminueze 
cursa înarmărilor. să asigure 
punerea in aplicare de măsuri 
efective de dezarmare care sâ 
atace bazele înarmărilor, in pri
mul rînd ale înarmărilor nu
cleare. Tocmai în perioada in 
caro trebuia să-și intensifice e- 
f orturile pentru înfăptuirea 
programului Deceniului. Comi
tetul de la Geneva a lăsat la o 
parte problemele reale ale dez
armării, ocupindu-se de aspecte 
lipsite de semnificație pentru 
rezolvarea acestor probleme.

Reamintind faptul că la pro
clamarea Deceniului dezarmării 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
cerut Comitetului să-și elabo
reze un program de lucru de
taliat, vizind toate aspectele le
gate de încetarea cursei înar
mărilor și dezarmarea generala 
și totală, vorbitorul a arătat că 
in locul unui asemenea mod de 
acțiune. Comitetul a abordat 
teme disparate, pierzind tot mai 
mult viziunea de perspectivă 
absolut necesară a unei opere 
complexe cum este dezarmarea. 
Mai multe delegații, a continuat 
reprezentantul țârii noastre, 
printre care și delegația româ
nă. au prezentat de-a lungul 
anilor propuneri și documente 
de lucru în legătură cu princi
piile. conținutul și modalitățile

la ultima 
Nigeria.

Intre 26 și 31 iulie, deci — po
trivit tradiției — în ultima săp- 
tămînă a lunii, la Mamaia, pe 
scena Teatrului de vară, se va 
desfășura faza finală a Con
cursului național de muzică 
ușoară. Organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
în colaborare cu Uniunea Com
pozitorilor și Televiziunea Ro
mână. concursul anual de crea
ție este așteptat de marele pu
blic, de creatorii înșiși, cu un 
justificat interes. în dorința de 
a-i informa pe cititorii noștri 
despre datele actualei ediții, am 
solicitat un interviu tovarășului 
Nicolae Călinoiu, director ad
junct în Direcția instituțiilor de 
spectacol artistic și a artelor 
plastice.

— Vă rugăm, tovarășe direc
tor, să aveți amabilitatea să ne 
prezentați pentru început „ge
nericul" concursului.

— Ca și în anii precedenți, 
concursul de la Mamaia va 
consta într-o suită de patru 
concerte pe parcursul cărora 
cele 30 de lucrări selectate pen
tru etapa finală — dintr-un to^ 
tal dc 186 de partituri — vor fi 
aduse in fața spectatorilor și te
lespectatorilor într-o dublă in
terpretare, in ideea relevării 
mai exacte a valențelor melo- 
dico-ritmice ale fiecărei piese. 
După o zi rezervată deliberăm 
juriului, va avea loc —■ simbăta, 
31 iulie. — concertul final de 
premiere a lucrărilor și gala 
laurcaților. Pentru a spori atrac-

Interviu cu 
Nicolae Călinoiu, 

director adjunct în Direcția 
instituțiilor de spectacol artistic 

$i a artelor plastice

Descoperiri
arheologice
în urma unor cercetări recen

te întreprinse în zona ansam
blului medieval de la Buzău, au 
fost scoase la iveală vechi urme 
de locuire care indică existen
ta cetății „Bradu“ de aici încă 
din prima jumătate a secolului 
al XV-lea. Este vorba de peste 
1100 de monede, mare parte din 
argint — tezaur descoperit lin
gă zidul nordic al cetății. Rețin 
în mod deosebit atenția o mo
nedă bătută de Ștefan cel Mare, 
ce atestă existența unor legă
turi cu Moldova, precum și alte 
două piese care dovedesc că 
ansamblul de cult a fost con
struit imediat după 1521, fiind 
astfel cel mai vechi monument 
de acest fel de pe teritoriul ju
dețului Buzău.

★
Săpăturile arheologice din a- 

ceastă vară de la Tirgoviște au 
dus la identificarea unor noi e- 
lemente aparținînd complexului 
..Curtea Domnească". între a- 
cestea se află latura vestică a 
zidului vechi de incintă și une
le vaze datînd din epoca dom
nilor Petru Cercel și Mihai Vi
teazul, obiecte aflate în curs de 
restaurare.

~ j
Președintele Republicii Popu

lare Mozambic, Samora Machel, 
l-a primit pe Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
înminat un mesaj de prietenie 
adresat președintelui Samora 
Machel și au fost transmise 
urări de sănătate și fericire 
personală. de prosperitate și 
progres pentru poporul mo
zambican, în eforturile sale pe 
calea dezvoltării independente 
a tării.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Mozambicului a rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut mi
litant, urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate 
poporului român prieten. Samo
ra Machel și-a manifestat con-

vingerea că relațiile româno- 
mozambicane vor cunoaște o 
continuă dezvoltare in spiritul 
solidarității militante statornici
te în perioada luptei de elibe
rare a poporului mozambican și 
a exprimat dorința ca aceste 
raporturi să se materializeze în 
noi și multiple forme de coope
rare. In acest sens s-a relevat 
rolul ce revine comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică în transpunerea în fapt a 
hotărîrilor adoptate cu prilejul 
întilnirilor și convorbirilor din
tre șefii de stat ai celor două 
țări.

La primire au participat 
Joaquim Chisșâno, ministrul 
afacerilor externe, și Mario de 
Graca Machungo, ministrul in
dustriei și comerțului. A fost 
prezent ambasadorul țării noas
tre la Maputo, Mircea Zara.

narea problemelor internaționa
le. să reflecte marile transfor
mări intervenite in relațiile in
ternaționale.

La discuțiile pe această temă 
au mai participat reprezentanții 
în Comitet ai Nigeriei. Suediei. 
Italiei. S.U.A., Iugoslaviei și 
Angliei.propusă dc România și 

de aplicare ale unui 
program. Propunerile . 
nu s-au bucurat de atenția cu
venită și, în consecință. Comi
tetul nu a fost în măsură să 
raporteze Adunării Generale în
deplinirea sarcinii pe care a 
primit-o.

Reprezentantul român a evi
dențiat faptul că în cadrul ne
gocierilor de dezarmare este 
necesară o viziune clară și pre
cisă privind obiectivele urmări
te. se impune o abordare ra
țională și dinamică, pe baza 
unei strategii globale de dezar
mare. care să cuprindă un an
samblu coerent de măsuri, eșa
lonate în timp și subordonate o- 
biectivului final, care este dez
armarea generală. El a propus 
ca la sesiunea de față să se a- 
dopte decizia ca organismul de 
negocieri să elaboreze la în
ceputul anului viitor programul 
de dezarmare cerut de Aduna
rea Generală și să treacă cu ho- 
tărire la realizarea lui.

Vorbind despre conținutul 
unui asemenea program, amba
sadorul român s-a referit la 
documentul prezentat de țara 
noastră la O.N.U. privind „Po
ziția României în problemele 
dezarmării și, în primul rînd, 
ale dezarmării nucleare și în ce 
privește instaurarea unei păci 
trainice în lume", propunînd ca 
programul să cuprindă măsuri
le concrete de dezangajare mi
litară și de dezarmare conținute 
in documentul românesc, prin
tre care : înghețarea și reduce
rea bugetelor militare ; interzi
cerea, reducerea treptată și, în 
perspectivă, lichidarea armelor 
nucleare ; crearea de zone de 
pace și colaborare, lipsite de 
arme nucleare ; măsuri de dez
armare și de dezangajare mili
tară, parțiale și la nivel regio
nal ; negocierea și încheierea 
unui tratat de dezarmare gene
rală și totală sub un control in
ternațional strict și eficace.

Șeful delegației române a ce
rut reluarea și desfășurarea cu 
maximum de intensitate a ne
gocierilor pentru încheierea tra
tatului de dezarmare generală 
și totală, cu participarea egală 
a tuturor statelor.

Subliniind necesitatea revita- 
lizării Comitetului de dezarma
re, reprezentantul țării noastre 
a arătat că negocierile din Co
mitet vor trebui să răspundă 
exigențelor democratizării vieții 
internaționale, participării ega
le a tuturor statelor la solutio-

asemenea 
prezentate

ârâsind Cairo prin 
nord, 
urma 
forfota 
care

lăsasem în 
vacarmul și 

metropolei, 
adăpostește 

opt milioane de suflete, anga- 
jîndu-ne pe panglica asfaltată, 
croită aproape dreptunghiular 
pe acea latură mărginită de 
apele blînde ale Mediteranei, 
întinsă numai atît cît brațele 
dătătoare de viață ale Nilului 
au putut cuprinde, transformînd, 
în milenii, un sol selenic în mi
rifica Deltă. Muzeul de egipto
logie, adăpostind comorile cu-

[ <lc driiiiî
obositoare ale dunelor de nisip. 
Doar cînd și cînd, coloane de 
camioane transportînd în am
bele sensuri diferite produse în
suflețeau peisajul. Pe noul tra
seu, tabloul panoramic se com
punea irezistibil reușind sâ a- 
lunge din memorie secvențele 
înregistrate cu cîteva ore mai 
înainte... Apele Nilului delimi
tau Delta, leagăn al unor civi
lizații milenare, E.I ... 
echivoc. Aici, cît puteai cuprinde 
cu privirea, ogoare fertile, livezi 
de portocali și lâmîi, cete de 
curmali, legănîndu-și evantaiele

La Tanta,
in inima Deltei

ÎNSEMNĂRI DIN R. A. EGIPT

o aglomerare preponderent a- 
grară, a cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare pe multiple planuri. 
Fabrici moderne pentru valori
ficarea superioară a produselor 
agricole, unități industriale 
pentru reparații, cartiere noi de 
locuințe s-au adăugat zestrei 
acestuia, prin eforturile locuito
rilor. Grija permanentă a oficia
lităților pentru pregătirea 

fără nici un • respunzătoare a cadrelor
care economia și cultura au 
nevoie pentru îndeplinirea unor 
planuri ambițioase, se materia
lizează și la Tanta prin crearea 
unei universități, a unei noi fa
cultăți, în care studiază peste 
12 000 tineri. 50 de școli, cu di
ferite profile, califică specialiști 
pentru meseriile de azi și de 
mîine ale bogatei Delte. Așa 
cum ne-a declarat Zakaria 
Schalaby, prim-secretar al orga
nizației de tineret din provin
cie, la toate realizările de pînă 
acum, tinerii și-au adus o con
tribuție prețioasă, participînd 
activ la înfăptuirea programelor 
elaborate de Uniunea Socialistă 
Arabă. Se manifestă din ce în 
ce mai mult printre tineri spi
ritul responsabil pentru continua 
ridicare a calității muncii, se 
constată o creștere a partici
pării tinerelor la activitatea or
ganizațiilor de tineret. Diplome 
și alte distincții, decernate ti
nerilor din Gharbia, vorbesc de 
la sine despre realizările lor. 
Tîrziu, ne-am despărțit de priete
nii din Tanta, care, ca și la pri
mire, au subliniat în repetate 
rînduri sentimentele de stimă și 
prețuire care le nutresc față de 
România, exprimîndu-și speran
ța unei colaborări și mai strin- 
se cu organizația de tineret din 
țara noastră, Cuvintele lor ră
sunau ca un mesaj născut din 
prietenie, undeva între brațele 
Nilului...

IOAN TIMOFTE
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sub încărcătura bogată a roa
delor. Din loc în loc oglinzi în
guste de apă, canale de irigații 
împînzeau ariile în regulate for
me geometrice. Pompe, roți cu 
căuș sorbeau „apa vieții" re- 
vărsînd-o apoi în șuvoaie peste 
întinderile însetate de biciuirea 
soarelui meridional. în goana 
mașinii, felahii trudind, recom- 
puneau desene culese aprioric 
din papirusurile muzeului de 
egiptologie...

lese din Valea Regilor și, mai 
presus de toate, fabulosul te
zaur din vremea celui care a fost 
Tutankamon, Piața Libertății, 
punțile de oțel dantelate peste 
Nil, piramidele, citadela Salah 
El Din, halele marelui Complex 
industrial de la Heluan, au ră
mas undeva spre sud, dispărînd 
încet, încet, dincolo de linia ori
zontului. De o parte și de alia 
a drumului, imagini de necre
zut. Așezări și întinderi de pă- 
mînt, o vegetație bogată, trăind 
din plin din darurile fluviului 
legendar. Cu o zi înainte, ieși
sem din Marele Cairo — cum își 
mai numesc locuitorii orașul - 
pe o altă poartă a vechii cetăți, 
avînd drept punct terminus Sue- 
zul. Drumul se aventura, despi- 
cînd ținutul semi-deșertic, în 
largi sectoare. O floră rară nu 
reușea să schimbe secvențele

N
gulamentul concursului — priB- 
tre temele recomandate — a fost 
inserată și epopeea națională. 
Compozitorul George Grigoriu, 
în piesa Cei 100 dc ani. evocă 
trecutul istoric glorios al țării. 
Multe melodii pline de opti
mism. de veselie, sint dedicate 
dragostei. bucuriei de a trăi. 
Paleta melodico-ritmică a lucră
rilor este și ea de mare diver
sitate. Publicul va putea audia 
piese ample, poematice, piese in 
tempo de vals, în ritmuri mo
derne de rock sau chiar piese 
folk, ca piesa întrebare și răs
puns de 
Coloana 
vernier.

— Ce 
tîlni în ! 
maia?

— în rindul compozitorilor, de 
semnalat o singură prezență 
inedită: Vasile Șirli. Interpreta
rea se bucură de participarea 
unor voci tinere cu serioase 
perspective. Tineri soliști ca 
Angela Ciochină, Mihaela Rum- 
ceanu — amîndouă studente la 
Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu" — Doina Stănescu, 
Mihaela Oancea, Mirabcla 
Dauer — recent premiată la 
două competiții internaționale 
în U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, 
Eugen Ionescu, Fitanidis Teo- 
hari, Viorel Faur, precum și 
Grupul vocal feminin de acom
paniament 5 T, format din stu
dente la conservator, vor evolua 
pe scena competiției, in recita
luri. alături de soliștii consa- 
crați.

Activitatea lui

e aflăm în provin
cia Gharbia, una 
din cele mai dens 
populate regiuni 
ale țării. Centru

politic, social, cultural și eco
nomic al provinciei, orașul Tan
ta, cu 300 000 de locuitori, una 
din primele opt așezări urbane 
ale Egiptului, pînă nu demult

„ Viking-1" pe Marte
Modulul sondei spațiale ame

ricane „Viking-1", care s-a așe
za: lin pe solul marțian, a în
ceput seria experiențelor știin
țifice programate in cadrul mi
siunii sale. Interpretarea prime
lor fotografii in culori recepțio
nate la Pasadena a dat naștere 
inițial, unor controverse intre 
specialiști, deoarece ele indicau 
o culoare albastră a cerului pla
netei. asemănătoare celei a at
mosferei terestre in zilele se
nine. Ulterior, insă, experții în 
artă fotografică de la centrul de 
control terestru din. Pasadena 
au constatat o reglare defec
tuoasă a camerelor de luat ve
deri in culori de pe modulul 
marțian și au reafirmat ipoteza 
potrivit căreia cerul planetei 
este de culoare roz-roșiatică. 
De altfel, o fotografie mai clară, 
care a fost recepționată joi, 
după operarea corecturilor ne
cesare in funcționarea 
lor. a și confirmat 
roz-roșiatică a cerului 
spațiile fiind albastre 
fundalul orizontului.

Pe de altă parte, camerele de 
luat vederi alb-negru au trans
mis. joi. fotografii înfățișînd 
foarte detaliat porțiuni ale so
lului din locul de amartizare a 
modulului, care arată că solul 
este acoperit de un strat de 
praf.

Tot in cursul zilei de joi, a- 
paratura specială de la bordul 
modulului a transmis primul 
buletin meteorologic de pe Mar
te. Datele primite la Pasadena 
arată că joi temperatura de pe 
Planeta Roșie a prezentat va
riații între minus 85 grade 
Celsius și minus 30 grade.ALINA POPOVICI

camere- 
culoarea 
planeteij 
doar pe

în- 
Ma-

nume tinere vom 
spectacolele de la

strămoșii eroi, pen- 
de astăzi, făuritori 

socialiste. Pentru 
anul acesta, in re

îl va rea- 
estradă a 
Dinicu, ar- 
artistică ii

Aurel Giroveanu și 
infinită de Ramon Ta-

[ffnemo

tivitatea spectacolelor, pentru a 
le conferi 
plex, am 
nea, și o 
luri. Prin 
deosebită 
odată, un 
lucru, prezentind un frumos al
bum din cele mai valoroase cîn- 
tece scrise în ultimii ani, lan
sate la ediții anterioare la Ma
maia. De menționat că acompa
niamentul orchestral 
liza Orchestra de 
RTV dirijată de Sile 
tist emerit, că regia 
aparține lui Paul Urmuzescu, 
iar scenografia lui Karlheinz 
Roth. Prezentarea este încredin
țată actorilor Aimee Iacobescu 
și George Paul Avram.

— Care este aria tematică în 
care se înscriu lucrările pro
movate în faza finală, ce va 
aduce nou concursul din punc
tul de vedere al compoziției?

— Cele 30 de lucrări acoperă 
o largă arie tematică și stilis
tică, nelipsind piesele în care 
sint cintate — în maniera spe
cifică genului — patria și parti
dul. dragostea pentru pămintul 
țării, pentru 
tru oamenii 
ai societății 
prima dată,

un conținut mai com- 
organizat, de aseme- 
serie de microrecita- 
programe alese cu o 
atenție, ele au, tot- 
accentuat caracter de

VINERI, 23 IULIE 1976

DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT : Scala (orele 9,15; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20.30).

CAPRICIILE MARIEr : Sala Pa
latului (orele 17.15: 20,15). Capitol 
(orele 9.30: 11,45; 14; 16,13; 18.30; 
20.45). Grădina Capitol (ora 20,15), 
Patria (orele 9; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 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; 11; 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: 13.15: 20,30).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU -î 
Festival (orele 9,15; 11.30: 13,45; 
16,15; 13,30; 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 î 
Doina (orele 9.30; 11,15; 13; 14,45;
16.30) .

SINGURĂTATEA FLORILOR î 
Doina (orele 18,15; 20).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Eforie (orele 9,15 ; 11,30; 
14: 16.15; 13.30: 20,45), Gloria (orele 
8.45; 11: 13; 15; 17.15; 19,30), Gră
dina Titan (ora 20,30).

Violența individuală nu rezolvă

• PLEXIGLAS PENTRU ACROPOLE. Templul Rechteion de 
pe Acropole, înălțat de grecii antici zeilor Athena și Poseidon, 
va fi „închis" începînd din ianuarie, anul viitor, într-un cub din 
material plastic transparent, pentru a fi protejat astfel împotriva 
poluării. Marmura porticelor și cariatidelor templului s-a uzat pe 
o grosime de 4 milimetri, a arătat ministrul elen al culturii. 
Folosirea păcurii, se spune intr-un raport alcătuit de un grup 
de experți, ar constitui princiapala cauză a poluării monumen
telor vechi, motiv pentru care autocarele și autoturismele nu 
vor mai fi autorizate să staționeze pe colina Acropole. Locuitorii 
și obiectivele industriale instalate în apropiere vor trebui, de 
asemenea, să renunțe la utilizarea păcurii. Contoare speciale, 
instalate pe colină, vor măsura în permanență gradul de poluare 
al mediului înconjurător • FEBRA FILATELICA. După cartea 
de telefon, catalogul de mărci poștale a devenit cel mai solicitat 
de italieni. Febra filatelică — afirmă presa italiană — a fost 
provocată de inflație : italienii caută să înlocuiască lira nestabilă 
cu o valoare care să nu fluctueze. O asemenea valoare este 
marca poștală. Numeroase magazine filatelice își fac astfel re
clamă : „Colecționînd timbre poștale, este mijlocul cel mai bun 
să vă păstrați banii" • IN VOGĂ... CROITORIA. Cusutul în casă 
este din nou la mare trecere în R.F.G. : aproximativ o treime din 
femeile- vest-germane practică în prezent acest „hobby". La ori
ginea unui asemenea interes se află, evident, perspectiva de a 
face ceva economii, deloc neglijabile în bugetul familial serios 
încercat de creșterea costului vieții : gospodinele își dau seama 
că, luînd ele însele acul și ața în mînă, pot economisi pînă la 
50 la sută din costul veștmintelor lor. „Universități populare" și 
asociații de gospodine organizează în toate orașele cursuri la 
care se pot învăța croitul și cusutul în casă • UN TABLOU AL 
CLIMATULUI REGIUNII POLARE a fost efectuat de oamenii de 
știință sovietici în cadrul recentei expediții „Experimentul polar 
— Nord ’76“. Expediția a fost întreprinsă la bordul navei știin
țifice „Profesor Vize" în zona de interferență a Oceanului Atlan
tic și Oceanul înghețat de Nord și a durat 100 de zile. Conducă
torul grupului științific, Nikolai Smirnov, a declarat că specia
liștii sovietici au depistat în așa-zisa „bucătărie a vremii" o serie 
de noi fenomene privind schimburile de energie dintre masele 
de apă și atmosferă.

PERSONALITĂȚI POLITICE SPANIOLE
CONDAMNA RECENTELE ATACURI TERORISTE

In ultimele : 
în alte orașe 
produs, mai 
provocate de . 
bombe în incinta sau în apro
pierea unor clădiri administra
tive sau ale birourilor unor mi
siuni diplomatice străine, 
au provocat importante 
materiale.

Potrivit agențiilor 
Press International și 
în cercurile politice spaniole de 
opoziție se apreciază că inciden
tele constituie provocări ale ele
mentelor de dreapta.

Enrique Tierno Galvan, pre
ședintele Partidului Socialist 
Popular, apreciază că atacurile 
teroriste au fost folosite întot
deauna drept pretext pentru a 
se împiedica realizarea unor re
forme democratice.

In legătură cu aceste inci-

zile, la Madrid și 
ale Spaniei s-au 
multe incidente 

i explozia unor

care 
pagube

United 
Reuter,

dente. secretarul 
Partidului Comunist 
Santiago Carrillo, a 
„violența individuală nu rezolvă 
problemele Spaniei de astăzi". 
Partidul Comunist — a spus ol 
— nu a participat, în ultimii 30 
de ani. la nici un atentat.

Un comunicat al Partidului 
Socialist Muncitoresc apreciază 
că este indispensabil să fie re
pede descoperiți cei răspunzători 
de aceste incidente, pentru a 
împiedica, odată pentru totdea
una pe cei ce încearcă. într-un 
fel sau altul, să reanime con
fruntarea între spanioli. Luis 
Yanez, membru al Comisiei 
Executive a Partidului Socialist 
Muncitoresc, a declarat că „ex
trema dreaptă si grupurile neo
fasciste. care pînă acum au ac
ționat fără să fie pedepsite, tre
buie să-și afle pedeapsa".

general al 
din Spania, 
declarat că

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

ASTĂ-SEARĂ DANSĂM ÎN FA
MILIE : Grădina Vitan (ore.20.15).

PĂCALĂ : 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 AMINA PRONUN
ȚAREA : Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20.15), Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 13: 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO î 
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- 
niis (ora 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15 ; 13,30; 15,45; 18; 20). Grădina 
Aurora (ora 20,15).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ : 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 : Cotroceni (ore
le 9: 12: 15,30; 19).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" C 
Crîngași (ora 17).

PRTETENII MEI, ELEFANȚII î 
Bucegi (orele 14; 17,15). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

FRAȚI DE CRUCE î Cosmos (O- 
rele 15.30; 18; 20.15). Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45).

kit IN ALASKA : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA C 
Aria (orele 15,30; 17,45; 20), Grădi
na Arta (ora 20,30), Grivița (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15).

CIRC ÎN CIRC : Giulești (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 FRAȚI 
FORMIDABIL : Flacăra (orele 
15.30: 18: 20).

CÎNTECELE MĂRII : Floreasca 
(orele 16; 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,15), Grădina Moșilor (ora 
20,30).

SOARTA AUREI $1 ARGENTI
NEI : Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

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

O ZI DE NEUITAT : Progresul 
(orele 15,30; 18; 20).

MERE ROȘII : Popular (orele 
16.15; 18,30; 20.30).

ELIXIRUL TINEREȚII : Rahova 
(orele 16,30; 18,30).

DINCOLO DE POD : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

FAMILIILE PATRIOȚILOR , CĂ- 
ZUȚ1 : Vitan (orele 15,30; 18).

ZILE FIERBINȚI : Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

RĂSCUMPĂRAREA : Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

AM AVUT 32 DE NUME : Unirea 
(orele 16; 18,15), Grădina Unirea 
(ora 20,15).

CAVALERII TEUTONI : Grădina 
Luceafărul (ora 20,15).

PROGRAMUL I

15,00 Avanpremiera zilei. 15.05 
Emisiune în limba germană. 16,10 
Secvențe muzicale egiptene. 16,30 
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Reflector. 
20,20 Film artistic : „De bună voie 
și nesilit de nimeni". Producție a 
Casei de Film nr. cinci. Premieră 
TV. 21,45 24 de ore. 22,00 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976.

lut, aur, piatra. Documentar de 
Sterian Ciucescu. 17.30 Pagini de 
mare popularitate din literatura 
violonistică. 18,20 Turism și vînă- 
toare : Să cunoaștem Retezatul. 
18.40 Tinerețea cîntă... cu Liliana 
Topor, ‘ ‘
haela 
George 
necunoscut. Orașul văzut de Geor
ge Călineseu (I). 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Teatru 
scurt.. Ciclul „Oameni ai zilelor 
noastre". „Recitîndu-l pe Shakes
peare" de Cristian Munteanu. 
21.05 100 de ani de la înființarea 
societății - — •
România. 
Pianista 
pretează 
bemol r____
„Cîntec de pustiu' 
Silvestri.
„Ce vrăji 
mea".

Mihaela Stoianovici. Mi- 
Duțu, Ioana Negriloiu, 

Sava. 19,00 Bucureștiul

de Cruce Roșie din 
. 21,35 Treptele afirmării. 

Smaranda Butoi inter- 
Sonata op. 108 în Mi 

major de Beethoven și 
de constantin 

22,05 Pagini de umor : 
a mai făcut nevasta

PROGRAMUL II

15,00 Melodii de... șl cu Edmond 
Deda. 15,15 Film artistic : ,,Zafra“ 
— producție a studiourilor argen- 
tiniene. Premieră pe țară. 16,40 
Șah mat... în 15 'minute. 16,55 
Telex. 17,00 Mărturii milenare —

Teatrul de Operetă (la Parcul 
Herăstrău) : SUZANA — ora 20; 
Teatrul Mic (la Rotonda, scriitori
lor — CiȘmigiu) — spectacol de 
sunet șl lumină — SINT SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— ora 20,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : SCRISORI PE PORTATIV
— ora 19,30; Teatrul „O. Tănase" 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT ! ora 19.30; Ansamblul 
„Rapsodia Română".: FRUMOASĂ 
EȘTI, MÎNDRĂ ȚARĂ — ora lSț^O.

• IN ZILELE DE 21—22 IU
LIE 1976. a avut loc la Sofia o 
consfătuire a reprezentanți’or 
conducerilor ministerelor afa
cerilor externe din R. P. Bul
garia. R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană. R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. La consfă
tuire s-a efectuat un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
actuale ale securității și coope
rării in Europa in lumina re
zultatelor Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. întilnirea s-a desfășurat 
într-o aimosferă de lucru prie
tenească. in spiritul înțelegerii 
și respectului reciproc. La des
chiderea consfătuirii a luat cu- 
vîntul Petăr Mladenov. minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria.

Reprezentanții conducerilor 
ministerelor afacerilor externe 
au fost primiți de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B.. 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, care a avut 
cu aceștia o discuție caldă, 
prietenească. Ministrul bulgar 
al afacerilor externe a oferit o 
recepție în onoarea participan- 
ților la întîlnire.

• JOI DIMINEAȚA a avut loc 
la Damasc o reuniune la care a 
participat o delegație reprezen- 
tînd principalele organizații pa
lestiniene, condusă de Farouk

Kaddoumi, șeful departamentu
lui politic al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.).și 
delegația siriană condusă de Ab- 
dei Kalim Khaddam, ministrul 
afacerilor externe — informează 
agenția France Presse. La 
reuniune, precizează agenția, a 
luat parte primul ministru li
bian, Abdel Salam Jalloud.

• GRECIA VA DEPUNE O- 
FICIAL cererea sa de aderare 
la Piața comună la 27 iulie a.c. 
Dosarul va fi prezentat la Bru
xelles de ministrul grec al co
ordonării economice. Panayotis 
Papaligouras, dar negocierile 
tehnice nu vor putea începe 
înainte de luna octombrie.

• PREMIERUL DESEMNAT 
AL ITALIEI, Giulio Andreotti, 
a început, joi, o nouă rundă de 
convorbiri cu reprezentanții 
principalelor formațiuni politi
ce. in vederea constituirii viito
rului guvern. Andreotti s-a în- 
tilnit. succesiv, cu delegațiile 
partidelor socialist, socialist- 
democratic. republican. . liberal 
și comunist, conduse de secre
tarii generali ai acestora. El a 
expus, cu acest prilej, liniile 
programului guvernului.

Primele aprecieri ale! liderilor 
politici după această nouă run
dă de convorbiri lasă să se în
trevadă că formula de- guvern 
spre care se merge va fi aceea 
a unui cabinet mono-color de
mocrat-c reș t in.
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