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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
Șl PREȘEDINTELE MATHIEU KEREKOU
au semnat documentele oficiale româno-benineze

încheierea 
convorbirilor 

oficiale
Vineri, 23 iulie, s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, si 
tovarășul Mathieu Kerekou, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președin
tele Republicii Populare Benin.

La intrevedere. desfășurată • 
într-o atmosferă de stimă și 
prietenie, de deplină înțelegere; 
a participat tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mathieu Kerekou au conti
nuat apoi convorbirile cu parti
ciparea delegațiilor celor două 
țări.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat satisfacția față de caracterul 
rodnic al discuțiilor purtate, față 
de înțelegerile la care au a- 
juns. manifestîndu-și-* convinge
rea că. pe baza lor. se va rea
liza o largă și activă colaborare 
între Partidul Comunist Român 
și Partidul Revoluției Populare 
a Beninului, intre România și 
Benin, in intdftasul și spre bi
nele ambelor popoare, in folo.- 
sul cauzei păcii și cooperării 
internaționalei

în același- timp, s-a apreciat 
că. in spiritul hotăririlor stabi
lite. România socialistă și Re
publica Populară Benin vor 
conlucra strins in. domeniul vie
ții internaționale, vor contri
bui. prin acțiuni și eforturi uni
te, la statornicirea unor relații, 
cu adevărat democratice intre 
state, la instaurarea noii ordini 
politice și economice mondiale, 
la edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să a- 
sigure pacear independența, 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni.

Cu acest prilej, s-a convenit 
adoptarea unor importante do
cumente, care sintetizează re
zultatele deosebit de fructuoase 
ale convorbirilor dintre cei doi 
șefi de ștat și așează pe o te
melie trăinfeă și de lungă du
rată colaborarea româno-beni- 
neză,' deschid perspective dintre 
cele mai favorabile relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare multilaterală dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

La posturile 
de radio 

și televiziune 
Astăzi, in jurul orei 8,45, 

posturile noastre de radio și, 
televiziune vor transmite di
rect, de la aeroportul „Mi
hail Kogâlnieeanu" din
Constanța, ceremonia ple
cării președintelui Comite
tului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beni
nului, președintele Republic 
cii Populare Benin, Mathieu 
Kerekou, care 4a invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ,al Partidu
lui ComunHt Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste Rorfiâhia, a făcui o vi
zită oficială de prietenie in 
țara noastră.
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Aici, umie s-au născut 
marile performanțe

La această oră se știe totul 
despre strălucitele succese ale 
gimnasticii-.ipmâne ști la J.O. de 
la Montreal. în- istoria sporturi
lor olimpice a triumfat o școa
lă — și aceasta este școala 
românească de gimnastică — s-a 
impus un nume — și acest nume 
este al româncei Nadia Coma
neci. Un nume care se află as
tăzi pe buzele tuturor iubitori
lor de sport din întreaga lume. 
Un nume care este rostit astăzi, 
și va fi rostit și de-aici încolo, 
multă vreme, cu o admirație și 
stimă, fără egal.

Desigur, după 24 de ore de la
VASILE CABULEA

• SOVIETSKI SPORT : „Co mâneci este astăzi c- 
adevărat cea mai mare gimnastă cin urne'
• L UNITA : „Dacă cineva or • ocordct ateriie 
punctului realizat de românca Nadia Comănec 
la individual compus și-ar - dat seama că se 
află în fața unui veritabil recorc mc-d z z 
gimnastică" KATHIMERINI : Nadia este cea 
mai iubită participantă ia o XXi-a ol rr.pladc 
este într-un fel o justificare a olîmoiadeior z^- 
pînă acum si o celor ce vor vem in . lor*
• KOMSOMOLSKAIA PRAVDA : „Este o oce- 
vârată artistă suplă și fermecătoare. Cum să r. 
i se acorde nota 10, cind sala vuiește extaz c:i 
un minut, două, trei..." • NARODEN SPORT : 
„Românca Nadia Comaneci are caracter si un 
psihic sănătos. Aici, la Montreal, mai de grabă 
s-ar fi îndoit fierul. Ea a rezistat la toate

încercările".

Continuă să .sosească ecouri ale splendidei com
portări a gimnastelor românce la Jocurile 

Olimpice.
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OLIMPICĂ VIE

După încheierea convorbirilor 
oficiale la nivel înalt, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Populare 
Benin, Mathieu Kerekou. au 
semnat, în cadrul unei ceremo
nii, Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Benin și 
au adoptat Comunicatul comun.

In cadrul aceleiași ceremonii, 
Iprr Păț ani» ■ vicopyim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
?' > <1 r ■ 1 7 ' ș < ' ■- <7. • * • ■ * : | . ,

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceausescu

Cuvîntul președintelui
Mathieu Kerekou

Stimate domnule, președinte 
al Partidului. Revoluției Popu
lare a Bâninifldi și al Republi
cii Populare. Benin,

Dothhilor.
Prieteni și tovarăși.

Prin documentele pe care 
le-am semnat cu puțin timp 
înainte, împreună, precum și 
cele cu privire la cooperarea 
economică și în alte domenii de 
activitate, așezăm pe o bază 
trainică, de lungă durată, rela
țiile de prietenie și colaborare 
între cele două țări și popoare, 
precum și ‘între partidele noas
tre. (Aplauze).

în cadrul vizitei și al convor
birilor au fost abordate multe 
probleme. Am pornit împreună 
de- la necesitatea id’eritificârii u- 
nor domenii de cooperare cu 
rezultate cit mai bune pentru 
cele două țâri. Aș putea spune 
că rezultatele pe care le-am ob
ținut în stabilirea căilor de dez
voltare a colaborării viitoare’ se 
■dațoresC faptului că pornim de 
la' necesitatea așezării relațiilor 
dintre țările noastre pe princi
piile deplinei egalități, ale res
pectului suveranității și inde
pendenței naționale, ale neames
tecului in treburile interne și 
avantajului reciproc. Am pornit, 
de asemenea, de la necesitatea 
ca relațiile de colaborare » să 
servească progresului - economi-’ 
co-social mai rapid al popoare
lor noastre, ridicării bunăstării 
lor.

România, țară socialistă. in te- - 
lege bine aspirațiile poporului 
beninez prieten de a trece la 
edificarea unei orinduiri noi și 
considerăm că opțiunea lui pen- 

u

lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Michel 
Alladaye. ministrul afacerilor 
externe și al cooperării, au sem
nat Protoccjul privind coopera
rea economică și tehnică intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Benin, iar 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Michel 
Alladaye au șemnat schimbul de 
scrisori privind facilitățile de 
acordare a vizelor consulare.

• După semnarea documentelor, 

tru socialism îi deschide o 
perspectivă minunată.

în același timp, in discuțiile 
noastre am putut ajunge la re
zultate bune și la semnarea De
clarației solemne comune por
nind de «la necesitatea instaură
rii în lume a unor relații noi, 
a făuririi unei noi ordini econo
mice internaționale, a lichidării 
politicii de dominație, imperia
liste, colonialiste, a asigurării 
dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe destinele sale. 
(Aplauze).

Iată de ce putem aprecia că 
vizita dumneavoastră și a între
gii delegații benineze în Româ
nia' se încheie cu rezultate deo
sebit de pozitive. (Aplauze). Ea 
marchează un moment de, im
portanța deosebită în evoluția 
relațiilor româno-benineze __ și 
deschide o cale nouă colaborării 
în toate domeniile de' activitate 
— atit bilateral, cit și pe plan 
internațional — dintre popoarele 
și partidele noastre.

Doresc să vă asigur pe dum
neavoastră. pe toți priețeniictlirî 
Republica Populară Benin, qă ini 
ce ne privește vom face totul 
pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a tot ceea ce am 
convenit. (Aplauze).

Doresc; in încheiere, sa urez 
poporului beninez prietân succe-. 
se tot mai mari pe călea dez
voltării sale noi — pe calea in
dependenței. bunăstării și feri
cirii. (Aplauze).

Doresc sâ vă urez dumnea
voastră. guvernului și partidu
lui dumneavoastră, succese iri 
conducerea luptei poporului be-, 
ninez pentru făurirea - unei so
cietăți noi. multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze). 

președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mathieu Kerekou și-au strins 
miinile cu căldură, s»au îmbră
țișat cu prietenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mathieu Kerekou au rostit, 
apoi, alocuțiuni, care au fost ur
mărite cu deosebit interes și sub
liniate cu aplauze de cei pre- 
zenți. ■

•La- solemnitate au -participat 
tovărășii Manea' Măneșcu, Janos 
Fâ^ekas. \ Le.Onte Răut.u, Vășife 
Vilcu,Ștefan Andrei, Teodor•

Domnule secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii < So
cialiste România,

Aș dori să reînnoiesc, in nu
mele poporului revoluțioAar al 
Republicii Populare Benin, mul
țumirile noastre călduroase pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, poporului său, guver
nului român și tuturor conducă
torilor Partidului Comunist 
Român, pentru primirea atit de 
călduroasă care ne-a fost re
zervată încă de la sosirea noas
tră la București.

Este pentru prima dată cînd 
un șef de stat al Republicii 
Populare Benin vine în vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România.

Conducing eu insumj- această 
delegație aveam două obiective: 
primul era acela de a lua con
tact direct cu secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, pentru a-i explica 
motivele profunde care au de
terminat revoluția populară și 
democratică în Republica Popu
lară Benin, și. mai ales, pentru 
a-i preciza intențiile noastre in 
opțiunea ;noastră pentru socia
lism: al doilea obiectiv era acela 
de a vizita România, de a cu- 
ndaște realizările sale, deoarece 
România este o țară socialistă, 
și in .acest domeniu are nud 
multă experiență decit Repu
blica Populară Benin. Deci tre
buia să vedem și să ascultam, 
să înregistrăm și sâ reținem
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Coman, Aurel Duma, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, miniștri, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Martin-Dohou 
Azonhiho. Issa Abdulaye, Simon 
Ifede Ogouma, Joscf Degla, 
Romain -Villon Gueza. Andre 
Atchade, Richard Rodriguez, 
Francois Dossou. Leopold 
.Ahoueyfc. Pierre Amous.spu, ce
lelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc șeful’,scaiului Benin 
înă-vizitâ sa 'în Republica So
cialistă România.

ceea ce poate fi reținut pentru 
revoluția noastră benineză.

Misiunea a fost pe deplin în
deplinită, pentru că în primul 
rind neram întilnit cu secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pe de
plin dispus să pe asculte și sâ 
ne înțeleagă. Și. in al doilea 
rînd. pentru că am avut prile
jul să cunoaștem unele din cele 
mai importante realizări ale 
României in domeniile econo
mic. social si politic. Ne-am dat 
seama că Republica Socialistă 
România se află in avangarda 
luptei economice. Realizările ob
ținute de ea in toate domeniile 
sint foarte impresionante, teh
nica ei este foarte avansată. Am 
văzut o mare țară, un mare po
por dispus să-și apere cuceri
rile socialismului $L independen
ța. Est*1 ceea ce noi. țările re
cent eliberate din lumea a treia, 
denumim indeoendență. demni
tate. onoare. Și. in sfîrșit. șe
derea noastră se termină, con- 
cretîzindn-se - ppn Semnarea a 

târne. De acum încolo vom avea 
puncte de referință- solide pen
tru cooperarea intre cele două 
țări și popoare ale noastre. Era 
scopul și sensul vizitei noastre.

Mulțumesc președintelui Re
publicii Socialiste Româniapen- 
tru - importanța pe’care a acor
dat-o-'acestor documente. Dele
gația noastră se întoarce în-țară 
foarte., mulțumită de rezultatele 
obținute. Și trebuie să spun. în. 
numele delegației prezente aici,

(Continuare in pag. a lll-a)
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• Campania agricolă : 
SECERIȘUL, ÎN CEL MAI 
SCURT TIMPI; IRIGAȚII
LE SĂ SE DESFĂȘOARE 
CU TOATE MIJLOACE
LE!

• Șantierul național al 
tineretului de la Giurgiu- 
Răzmiresti: O NOUĂ 
SERIE DE BRIGADIERI 
ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVI
TATEA

• Pe șantierele de in
vestiții : CONTRACTE 
NEONORATE ÎN PRO
PRIA CASA

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
• Edward Cough Whitlam, liderul Partidului 

Laburist din Australia

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

La intrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului -Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Malcolm Ric
hard Booker, ambasadorul Aus-r 
traliei in România.

Oaspetele a exprimat pro
funda satisfacție de a se în- 
tilni cu șeful statului român, 
arătind că.se.simte onorat de 
întrevederea acordată, și a a- 
dresat calde mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cordial pe oaspete și 
si-a manifestat la rindul său. 
satisfacția pentru vizita pe care 
o întreprinde liderul Partidului 
Laburist, subliniind că ea re
prezintă un aport important la 
dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile și partidele noastre.

• Ziaristul vest-german Christian M. Schone
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
stațiunea Neptun, pe ziaristul

INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ziaristului portughez H. A. Antunes Ferreira

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit pe ziaristul portughez H. A. 
Antunes Ferreira, redactor-șef al săptăminalului „Portugal So
cialista" și redactor-șef adjunct al cotidianului „Diario de Noli- 
cias", căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte. România este o 
țară Socialistă care face par
te dintr-unul din blocurile 
mondiale. Sint cunoscute. 

I totodată, eforturile făcute de
I țara dumneavoastră pentru
| asigurarea independenței
l naționale. Ce ne poafe de-
I clara Excelența Voastră in

acest ,sens ?
RĂSPUNS : România este o 

' țara socialistă care. Împreună 
j cu celelalte țâri socialiste, for- 
I mează • sistemul socialist mon- 
i dial. Acesta nu'' este un bloc, 
| ci un sistem care s-a dezvoltat 
I ca rezultat al. victoriei socia- 
I lismului în mai ‘multe țări, fi

ind format din state indepen
dente. care construiesc socialis
mul. pe baza legităților gene
rale ale dezvoltării sociale, dar 
pornind de la realitățile eccno- 
mico-sociale. istorice și națio
nale din . fiecare țâră și spriji- 
nindu-se- pe masele; largi popu-

- lare. r
în acest sens, dezvoltarea, so

cialistă a României coincide de 
fapt cu lichidarea dominației 
imperialiste la care țara poastră 
a fost' supusă vreme-îndelunga-- 
tăi cu trecerea bogățiilor națio
nale' în miinile întregului popor,- 
cu jpr.eîuarea puțerji politice, de 
către clasa, muncitoare în ali- 

’• anță’ cu :țărănimea, -/intelectuali
tatea și celelalte categorii so
ciale — ceea ce a dus, de fapt, 
la făurirea conștientă de. către 
masele largi populare, de către 
poporul însuși a orinduirii noi, 
socialiste. De aceea, construcția 
socialistă. în România coincide 
cu afirmarea deplină a indepen
denței naționale, cu dezvoltarea 
națiunii socialiste ale cărei ca
racteristici au căpătat forme 
noi. ținind seama de faptul că 
întregul popor își edifică el în
suși viitorul în mod conștient. 
In această concepție despre 
dezvoltarea socialistă și asigu
rarea independenței naționale 
esțe evident că progresele înre
gistrate în edificarea societății 
socialiste întăresc continuu in
dependența și suveranitatea na
țională.

Totodată, doresc să mențio
nez că acest lucru îl înțelegem 
nu în sensul izolării, ci dimpo
trivă pornim de la faptul că 
politica de deplină- egalitate în 
drepturi, de respect al inde
pendenței și suveranității na
ționale, de neamestec în trebu
rile interne presupune și este 
strins . legață de realizarea unei 
largi colaborări internaționale, 
cu țările focialiste, cu țările în

în timpul convorbirii, a fost 
reliefat interesul comun pentru 
extinderea contactelor și schim
burilor de vederi, apreciindu-se 

. că ’ aceasta este do natură 1 să 
contribuie la adîncirea conlucrâ- 
riupriețenesti româno-australie- 
ne. la mai buna cunoaștere și a- 
propiere între popoarele noastre, 
la promovarea idealurilor de 
pace și‘ colaborare între națiuni.

S-a relevat, în același timp, 
cursul pozitiv al raporturilor 
dintre România și Australia, de 
ambele părți fiind exprimată 
dorința de a .‘acționa pentru am
plificarea acestor relații, pe plan 
politic, economic, tehnico-știin^ 
tifle, cultural și în alte domenii 
de activitate. în folosul celor 
două state și popoare, al cauzei 
cooperării și înțelegerii între na
țiuni. Oaspetele a ținut să mar
cheze, în context? hotărîrea par
tidului său de a sprijini în con
tinuare evoluția ascendentă a 

‘colaborării româno-australiene, 
»realizarea de noi acțiuni con
crete îp . această direcție.
• Schimbul de păreri asupra u- 
nor • aspecte actuale ale situației 
internaționale a evidențiat de 
comun acord necesitatea unor

vest-german Christian M. Scho- 
ne, de la cotidianul „Frankfur
ter Rundschau“.

La intrevedere a participat 
tovarășul Constantin Mitea, con

curs de dezvoltare care luptă 
pentru propășirea lor economi- 
co-socială independentă. pre
cum și cu țările capitaliste dez
voltate. in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, al conlu
crării atit in domeniul econo
mic. cit și pe tărimul edificării 
unei păci trainice, a unei lumi 
mâi drepte și mai bune.

ÎNTREBARE : Colabora
rea in cadrul C.A.E.R. a a- 
dus avantaje efective Româ
niei? Vor putea fi obținute 
.in viitor și alte rezultate ?

RĂSPUNS : în ce privește co
laborarea’ României in cadrul 
C.A.E.R.. trebuie spus că țara 
noastră a- participat de la în
ceput la înființarea și întreaga 
activitate a acestui organism de 
colaborare economică.. în a- 
ceastâ direcție, trebuie să men
ționez ca colaborarea cu țâriie 
din cadrul C.A.E.R. și in gene
ral cu țările socialiste a avut o 
importanță mare in dezvoltarea 
economico-socială a României, 
în construcția societății socia
liste. Această colaborare s-a 
bazat și se bazează pe princi
piile egalității intre țănle din 
C.A.E.R., pe activitatea de co
laborare- in acele domenii in 
care, fiecare țară este interesa
tă, r’eșpectindu-se principiile 
conducerii de către fiecare par
tid și guvern a economiei na
ționale, planificării naționale — 
deci se bazează atit pe princi
piile egalității, cit și ale suvera
nității fiecărui stat și popor. 
Tocmai in acest sens noi apre
ciem că relațiile de colaborare 
din. C.A.E.R. duc la afirmarea 
unor principii noi care deschid 
perspectiva instaurării in lume 
a, relațiilor de egalitate, de a- 
vântaj reciproc, ceea ce permi
te progresul mai rapid al fiecă
rei națiuni și, desigur, pe aceas
tă bază, ridicarea generală a 
nivelului de trai al popoarelor.

în același sens considerăm că 
și în viitor colaborarea în ca
drul C.A.E.R., și cu toate ță
rile socialiste, va juca un rol 
important, mai cu seamă acum 
cînd pe plan internațional se 
pun probleme foarte serioase 
legate de făurirea unei ordini 
economice noi, de lichidarea 
vechilor relații de inechitate și 
așezarea colaborării economice 
dintre state pe principiile ega
lității și avantajului reciproc, în 
toate domeniile.

ÎNTREBARE : în legătură 
cu aceasta, care este părerea 
dumneavoastră, domnule pre- 

eforturi sporite, din partea tu
turor statelor, pentru stingerea 
focarelor de încordare și con
flict. pentru rezolvarea, pe cale 
politică, a problemelor existente 
între state, pentru promovarea 
fermă a unor relații democra
tice, bazate pe principiile gene
ral valabile ale legalității inter
naționale. S-a arătat că viitorul 
de pace și colaborare al omeni
rii reclamă o abordare construc
tivă a problemelor majore, cu 
participarea tuturor statelor,. în 
vederea înfăptuirii dezarmării, 
lichidării decalajelor și a feno
menului subdezvoltării, făuririi 
unor noi raporturi economice și 
politice mondiale care sâ asi
gure dreptul fiecărei națiuni'!, la 
o dezvoltare liberă și indepen
dentă pe calea progresului.

în acest cadru, a fost subli
niată responsabilitatea ce revine 
guvernelor, forțelor politice din 
fiecare țară,, opiniei publice în 
soluționarea justă și durabilă a 
problemelor contemporaneității, 
corespunzător intereselor tuturor 
națiunilor, ale păcii și înțelege
rii pe plan mondial.

întrevederea a decurs îhtr/o 
atmosferă cordială, prietenească.

silier al președintelui republicii.'
Cu acest prilej, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru ziarul „Frank
furter Rundschau", ,

ședințe Ceaușescu. cu privire 
la o eventuală apropiere in
tre cele două blocuri ca or
ganisme economice care re
unesc diferite țări, adică 
C.A.E.R. și Piața comună ?.

RASPUNS : România, ca ?i 
alte țări din C.A.E.R., dealtfel 
însăși , C.A.E.R.. se pronunță 
pentru stabilirea unor relații di
recte intre cele două organisme 
economice — C.A.E.R. și Piața 
comună. Desigur. considerăm 
insă această colaborare ca o 
formă de, abordare a unor pro
bleme generale t^e . interes co
mun de la organizație la orga
nizație pe principiile deplinei 
egalități, dar păstrind dreptul 
fiecărui stat de. a/trata și în
cheia direct acorduri economice, 
între țările. din cele două orga
nizații economice.

ÎNTREBARE :■ Așa cum se 
cunoaște in general, și cum 
mi-am putut da seama din 
observațiile mele directe, in 
România s-au ^realizat mari 
progrese în toate domeniile. 
Cum s-au reflectat aceste 
progrese in creșterea nivelu
lui de .trai al poporului ro
mân ?

RĂSPUNS : în anii construc
ției socialiste, economia româ
nească a cunoscut o dezvoltare 
puternică. Producția industrială 
a crescut de - pește 30 de ori. 
S-a dezvoltat. , de asemenea, pu
ternic agricultura și. legat de.a- 
ceasta. toate 'CeteTalte sectoare 
economice. Totodată au cunoscut 
un continuu, avint știința, cul
tura. învățămintul.

Venitul național al tării a 
crescut de Dește zece ori. . Pe 
această bază s-au putut adoota 
și măsuri de ridicare generală a 
nivelului de viață a poporului, 
în această perioadă veniturile 
reale pe locuitor jau crescut. de 
peste cinci , ori. Numai in cinci
nalul 1971—1975 veniturile reale 
ale întregii populații au crescut 
cu 46 la sută, iar retribuția reală 
cu peste 20 19 sută. Trebuie' să 
menționez că-, în aceasta, a fost 
luată în calcul și’ creșterea pre
țurilor la un, sir de produse în 
această perioadă. Dar pe tot a- 
cest cincinal — 1971—1975 — 
creșterea preturilor bunurile’’ de 
consum a fost- în jur de 2 la 
.sută;

Am dezvoltat puternic con
strucția de locuințe ; s-au con
struit pește 500 mii apartamente 
numai din fondurile statului 
plus alte circa 240 mii aparta
mente construite de către cetă
țeni. De asemenea, s-a dezvol
tat asistența socială ; pe total 
fondurile sociale au crescut cu 
peste 50 la sută. Am in vedere 
in această privință fondurile a- 
locate pentru ajutorul de copii,

(Continuare in pag. a IV-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ
DRUMUL 

CEL MAI SCURT 
SPRE HAMBARE - 

HĂRNICIA I

PRODUCȚII SPORITE - 
VENITURI 

SUPLIMENTARE

în fiecare seară în jurul orei 
21 comandamentul agricol din 
Sihlea, județul Vrancea, in frun
te cu primarul comunei, tînărul 
Costică Penciu, ține o scurtă șe
dință de lucru. Participăm la o 
asemenea analiză. La ora fixată 
sint prezenți șefii de ferme, eco
nomiștii de ferme, șeful secției 
de mecanizare, membrii coope
ratori și, bineînțeles, conducerea 
unității. Are cuvîntul Cprnel 
Tăicuțu, ing. șef : „Griul a fost 
recoltat de pe aproape 500 hec
tare, ceea ce reprezintă peste 60 
la sută, terenul a fost eliberat 
de.paie pe o suprafață de 260 
hectare, au fost arate 160 hec
tare, îar a doua cultură s-a însă- 
mințat pe mai bina de 150 hec
tare*. Totodată se menționează 
că 60 de oameni participă in 
continuare la prășitul porumbu
lui, cultură succesivă, alți 120 
membri cooperatori execută 
stropitul și legatul lăstarilor la 
vie. iar din gradina de legp-mă 
tomatele sint livrate pie
țelor. Se ridică totuși 

unele probleme. . In primul rind 
este vorba de eliberatul terenu
lui. unde cele 20 de.atelaj# ale 
C.A.P. nu țin pasul cu balotatul 
paielor. S-a hotărit mobilizarea 
tuturor atelajelor din comună 
pentru a doua zi. Selectoarele (țe 
grîu trebuie ‘ să funcționeze în 
două schimbu'ri' pdhtru' ă ntitea 
înmagazina l’a timp întreagă 
cantitate de griu pentru «ămintă. 
De asemenea, mai trebuie supli
mentate mijloacele de transport 
cu incă cel puțin două camioane.

A doua zi, împreună cu pri
marul comunei și ingineruLșef 
al unității trecem pe la punctele 
de lucru. Pe tarlaua Rotunda, 7 
combine Gloria, 5 ale secției din 
Sihlea și două venite din jude
țul Suceava, au intrat in lanuri. 
Pam cunoscut pe Mihai Iroaia 
și Vasile Bîrleanu din județul 
Suceava. Ștefan Mănăilă. Gh^or- 
ghe Mqise, Ion Crețoiu. Ion Ian- 
cu, Ștefan Ciurumela care ne 
asigură că pină duminică seara 
tot griul va ajunge la adăpost. 
Numărul de atelaje este de a- 
proape 50. tinînd „pasul*-prese- 
Ir de balotat, paie;; șoferul de 
pe IMS, Ion Miloși, a trecut pe 
camion : au. mai venit de . la 
I.T.A. încă două autocamioane, 
în curtea unității selectoarele 
deservite de 16 membri coopera
tori funcționau fără întrerupere.

Muncind cu pasiune, dăruire 
si abnegație pentru stringerea 
în perioada optimă și fără pier
deri a recoltei de grîu coopera
torii din Maglavid, jud. Dolj,‘se 
remarcă prin lucrătorii de la fer
ma nr. 1, condusă de inginera Eu
genia Mureșan, și de la ferma 
nr. 2, condusă de inginera Ma
ri eta Coțea. Din eele 1100 hec
tare de păioase recoltate aii fost 
eliberate 900 hectare și însămîn- 
țate cu porumb în cultură suc
cesivă, 650 ha.

In sectorul legumicol s-au în- 
sămînțat în aceste zile 75 ha cu 
a doua cultură’: castraveciori, 
varză de toamnă și fasole păs
tăi.

rheh rar, fără ca cerul să fie 
întinat de cel mai mic petec de 
nor. de o săptămină plouă...

Apa... Păminturile crăpate de 
sete, ca palmele meșteșugarilor 
reeoltei, primesc, în sfirșit, să
rutul ploii. Este apa pe care oa
menii o aduc cale de multi ki
lometri din albia bătrânului Da- 
nubiu, ca să o transforme in
tr-o veritabilă ploaie artificia
lă...

Aici. în cea mai secetoasă zonă 
a Mehedințiului, cu numai doi 
ani în urmă, au început vaste 
lucrări de hidroameliorații, Cîm- 
pia Blahniței a devenit un 
neobosit șantier. în doi ani au 
fost redate agriculturii intensive 
zeci de ^Tlii de hectare. Pe mai 
mult de 24 000 hectare. unde 
s-au efectuat desecări și 7 200 
hectare, binturte pină nu demult 
de 
cum 
pi tor al griului și verdele me
talic 
acest timp;> pe aproximativ 52 
kilometri, s-au executat regu
larizări de cursuri de apă.

SECERIȘUL, ÎN CEL
Ploile din ultima perioadă 

de umiditate din sol, de

al porumbului. Tot in

„nisipuri mișcătoare*, a- 
se leagănă aurul scli-

MAI SCURT TIMP!
nu au
aceea

completat deficitul 
este necesar ca

u V

Șantierul național al tineretului

de la Giurgiu-Kazmirești

0 NOUĂ SERIE DE BRIGADIERI 
Sl-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

A ZECEA CAMPANIE 
LA 28 DE ANI

Tînărul Ștefan Mantilă este. ■ . - o
veche cunoștință- L-am întîlnit 
în urmă cu un an, cînd a cî’șți- 
gat faza județeană a olimpiadei 
mecanizatorului Așa’vum'a știut 
să răspundă atunci ’ dificilelor 
întrebări adresate de comisia de- 
specialiști, tot așa, acum, știe să 
mînuiască cu pricepere combina 
Gloria. Zilnic reușește să recol
teze peste 35 tone griu. Secreta
rul organizației de bază din 
S.M.A. ne spune că in unitate 
lucrează aproape 80 de tineri, 
dar mulți ar vrea să-1 ajungă și 
chiar să-1 întreacă pe utecistul 
Ștefan Mănăilă. Aflăm că de la 
terminarea școlii profesionale de 
mecanici agricoli și pină in pre
zent nu a schimbat locul de 
muncă. Sint 10 ani.in care tînă
rul Mănăilă și-a îmbunătățit 
cunoștințele teoretice și practice. 
L-am întrebat cit mai lucrează ’ 
pe combină.

— Pină in toamnă, vine răș- . 
punsyl. Adică de aici voi pleca 
în județul Suceava că doar și ei 
ne-au ajutat, apoi la întoarcere 
îmi voi verifică mașina si intru' 
la recoltatul florii-soarelui, după 
care urmează porumbul...

DUPĂ GRIU, 
CULTURILE SUCCESIVE

Griul de pe cele peste 77 000 
ha cultivate în județul Brăila 
est# acum în hambare. S-a lu
crat intens, din zori și pînă-n 
noapte, cu 1070 combine, folo
site zilnic la capacitatea maxi
mă. aplicîndu-se pe scară largă 
metoda întrajutorării între 
unități, pentru utilizarea inte
grală a timpului de lucru. La 
ora cînd transmitem, a început 
marșul combinelor spre .jude
țele din centrul și nordul Mol
dovei. în urmă, mecanizatorii și 
cooperatorii brăileni acționează 
cu toate forțele pentru însămîn- 
țarea culturilor duble. în între
prinderile agricole de stat, s-au 
semănat toate suprafețele pla
nificat#. Unitățile. din cadrul 
consiliului ințercooperatist în
surăței se prezintă si ele eu re
zultate deosebite : 94 la sută din 
suprafața prevăzută. O atenție 
deosebită se acordă legumelor. 
La acest capitol, planul de cul
turi a fost realizat de consiliul 
intercooperatist Romanu 100 la 
sută, iar cel din Șuțu raporta 
ieri 120 la sută.^ Sint cifre care 
verbesc de la sine despre an
gajamentul total al agricultori
lor brăileni.

NEOBOSIT, 
LA ÎNGRIJIREA 
CULTURILOR 
DE TOAMNĂ

în. județul Covasna recoltatul 
fînețelor naturale se apropie de 
sfirșit. Din 28 000 ha au fost re
coltate, pînă in prezent, 26 000 
ha.

Pe 900 de hectare, la 
cooperativele agricole din Mic- 
falău, A i ta Mare, Brateș, Cătă
lina. Bozun s-a început acțiu
nea de irigare a pajiștilor. Tot
odată pe câmpurile’însămințate 
cu cartofi (9 500 ha) și sfeclă de 
zahăr (9 5Q0 ha) s-au efectuat 
3—4 p r a ș i 1 e. Zilnic •• 
desfășoară aici o susținută 
acțiune de combatere a ginda- 
cului de Colorado și a manei la 
cartofi, precum și a omidei de 
stepă din culturile de sfeclă de 
zahăr, Sint angrenate în aceas
tă campanie două avioane, un 
helicopter, 60 de mijloace te
restre. Se fac pregătiri pentru 
a începe recoltatul cerealelor 
păioase de pe 26 000 de hectare, 
în aceste zile vor sosi cele 
232 de combine care au fost • 
trimise in sudul tării. Totodată 
au mai fost repartizate pentru 
scurtarea perioadei de recoltare 
155 de combine elin județele Ia
lomița și Brăila. Aceste mijloace 

• mecanice asigură recoltatul 
griylui in 13—14 zile.

PLOUĂ ÎN 
CÎMPIA BLAHNIȚEI

Un drum...
Un drum ce caută parcă ini

ma Câmpiei Blahniței. pierzin- 
du-se între duneje de nisip. 
Aici, unde nisipul frige tăl
pile și aerul arde în flăcările 
soarelui*’âe iulie, apa este cea 
inau pceliotasă bogăție. De 

’• &ă0tăm$nă- buletinele me
teorologice sîntf invariabile : 
„Cer senin. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere. Maxima va 
atinge valori în jur de 33° C“... 
Și totuși, în Cîmpia Blahniței, 
acolo unde ploaia este un feno-

• în județul Bistrița-Năsăud 
s-au deschis 3 noi șantiere ju
dețene de muncă patriotică ale 
tineretului : internatul grupului 
școlar al Liceului de mecanică 
Bistrița, internatul Liceului sil
vic din Năsăud și căminul de 
nefamiliști al întreprinderii 
„Textila*, Năsăud- Echipele ce
lor 500 de brigadieri au. și efec
tuat pină în prezent peste 10 
mii ore muncă. în județ ,mai 
funcționează, de asemenea. încă 
30 de . șantiere locale. în obiec
tive industriale de investiții, în 
agricultură etc. pe care sint cu
prinși 28 500 de tineri. (Vasile 
Rusu) • Valoarea lucrărilor 
peste plan executate in cursul 
unei singure zile record organi
zate în sprijinul producției de 
către tinerii de la IPL Gălățași, 
IPAT. ICMJH și IMTCF Miercu
rea Ciuc, IL Bălan. „Strâduin- 
•ța“-Cristuru Secuiesc și „Par- 
tizanul“-Gheorghieni din județul 
Harghita a depășit suma de 40 
mii lei (Cichi Aro) • Comitetul 
U.T.C. al sectorului 1 București 
a declanșat ștafeta cultural-spor- 
tivă „Un pămînt numit Româ
nia*. organizată de Comitetul 
municipal București al U.T.C. 
Acțiunea este dedicată de 
tinerii Capitalei aniversării 
centenarului Independenței de

Ridicate din Dunăre de sta
fia plutitoare la 50 metri în ba
zinul de aspirație, șuvoaiele au 
pornit ordonate spre pămintu- 
rjle însetate din zona coopera
tivelor agricole Gogoșu. Bistre- 
tql și Țigănași. De o săptămină 
au început udările pe 3 000 hec
tare. „Pină la sfirșitul anului — 
ne spune inginerul Miron Vilău. 
șeful Complexului de hidroa
meliorații Crivina. Vînju Ma
re — vor mai fi irigate încă 
20 000 hectare. în final, terenul a 
20 unități nu va mai suferi din 
cauza secetei*.

Canalul magistral. în lungime 
de 28 kilometri, 
răcorește fruntea 
făcut cunoștință, 
în primul an de . . 
numește Mihai Albptă. „Apa, Ce 
lucru de mare preț. Cred că vă 
dati seama. Fiecare dintre noi, 
cei eare lucrăm aici, are marea 
satisfacție de a dărui oamenii 
lor o bogăție neprețuită -=« apa."

Un drum se sfirșește. Ca să 
înceapă de aici, din inima Cim- 
piei Blahniței. un altul, brazdă 
fertilă tăiată adine in rădăcina 
păminturilor înnoite.

Un tinăr iși 
cu apă. Am 
Este inginer, 
producție. Se

DEZORGANIZAREA 
AR PUNE

ÎN IMPOSIBILITATE 
Șl CALCULATORUL 

ELECTRONIC 
SOLICITAT I

Ciolpani — județul Ilfov. Me
canicul de secție. Matei Emil, 
carabinierul Stelian , Ion iță, 
mecanizatorii Gheorghe Stan
ei u. Ștefan Gogoașă, Nicolae 
Mihai ce deservesc presele de 
balotat paie, rutieriștii Vasile 
Andrei. Ion Petrache care răs
pund de transportul griului de 
la combină la baza de recepție, 
la ora opt puteau fi intîlniți la 
sediul secției nr. 2 a S.M.A.

Periș. Justificări ? „Am venit 
să luăm sîrmă*. „Am alimentat 
combina cu carburanți*. Rutie- 
riștii ne-au spus-o clar : „Nu 
avem ce transporta*. Și așa 
era. Pentru că, în cîmp. nici 
celelalte ț combine, aflate în 
punctul ..Lupoaica*, np-și În
cepuseră încă activitatea. Com- 
binierul Dumitru Petrache abia 
terminase de alimentat com
bina cu combustibil. Mărgărit 
Praz, țmpreună cu cițiva me
canici, în lipsa unor scule și 

necesare, 
mai ales a 
întreținere, 

agitau pe

dispozitive strict 
cum ar fi cricul (și 
mecanicului de 
aflat la secție !) se 
lingă ^ombina aflată în pană 
(un ț^iciuc „ explodase). Aici 
l-am -<găăit pe șeful secției 
S.M.A.. Constantin Pavel. Arâ- 
tîndu-nb nedumerirea față de 
faptul - că nici la acea oră. 
aproape 9, încă nu se începuseră 
lucrările planificate pentru

acea zi, primim răspunsul ur- 
mător: ..Mecanizatorii au lu
crat seara trecută pină tirziu, 
și nu s-au putut 
mineață*.

Cit de mult or 
știm. Știm însă 
cînd ne-am 
la parcela cu pricina ... 
numai o singură presă. La traru 
sportul paielor, la arat, la efec
tuarea celorlalte operații, 
nimeni. Cite ore s-au lucrat ?

Secția S.M.A. are 4 Glorii, 2 
combine C-3, trei prese și eite- 
va tractoare. O secție mică, 
deci, care unui bun gospodar 
și organizator nu-i poate ridica 
probleme deosebite. în această 
situație nu Înțelegem la ce i-ar 
folosi lui Constantin Pavel un 
calculator electronic. Pentru că 
așa afirma : „dacă aș avea un 
calculator le-aș face pe toate*.

scula de di-

fi lucrat, nu 
că la ora 18 

deplasat din nou 
lucra

ION CHIR.IC
ION CUCU 

DUMITRU DUCĂ 
OVIDIU MARIAN 

ADINA VELEA 
VIOREL VARGA

Au încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii din unitățile 

agricole de stat și cooperatiste 
ale județului Ilfov au încheiat, 
în ziua de 23 iulie 1976, cam
pania de recoltare a păioaselor.

în telegram^ adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul județean de partid, se spune:

Vă raportăm, știmate tovarășe 
secretar general, că toți cei ce 
își desfășoară activitatea in agri
cultura județului, mobilizați de 
organele și organizațiile de 
partid, 
sporite 
cinilor 
Politie 
P.C;R. .
rea eampaniei agricole de vară 
și toamnă. Pină In prezent, con- 
centrîndu-ne eforturile pentru 
eliberarea terenurilor de paie, 
am insămlnțat cu culturi duble

organizațiile
acționează cu energii 

pentru a da viață sar- 
stabilite de Comitetul 
Executiv al C.C. al 

cu privire la desfășura-

peste 70 Ia 
plan. Acți< 
pentru intri 
toamnă in

r*a

ev

superioare. pentru recoltarea și 
livrarea legumelor, striagerea și 
depozitarea furajelor, asigurin- 
du-se. in același timp, desfășu
rarea normală a activității in 
zootehnie.

In nomele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din agri
cultura județului, vă asigurăm 
că sintem ferm hotăriți să ac
ționăm fără pțpget pentru a 
executa in maci sar
cinile ce ne revin in continua
re in campania agrieolâ de vară 
și toamnă, adueindu-ne astfel 
contribuția la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la ridicarea, pe 
această bază, a bunăstării între
gului popor.

stat a României. Timp de o săp
tămînă. cluburile tineretului, or
ganizațiile U.T-C., bazele de a- 
grement și stadioanele sectoru
lui 1 vor fi gazdele atractivelor 
și instructivelor manifestări din 
cadrul ștafetei : competiții spor
tive, expoziții de artă plastică și 
simpozioane pe teme din istoria 
patriei, spectacole patriotice și 
evocări din paginile istoriei. Ti
nerii vor avea aștfel prilejul să

luarea mediului înconjurător o- 
crotirea naturii, dezvoltarea și 
perspectivele economice ale ju
dețului. care in acest cincinal 
iși va spori de peste 3 ori pro
ducția, inscriindu-se printre re
giunile țării cu cel mai intens 
ritm de industrializare. (Călin 
Stănculescu) • Comitetul U.T.C. 
de la Combinatul de îngrășă
minte chimice Năvodari a orga
nizat recent o consfătuire de

dovedească încă o dată că așa 
cum știu să fie primii în mun
că, știu și să cinstească istoria 
acestui pămint (Vera Arhire). 
• Umanist club. Un interesant 
ciclu de manifestări organizat la 
Clubul tineretului din Zalău, cuț 
prinde printre alte activități 
discutarea ultimelor apariții din 
apreciata colecție ,Jdei contem
porane*. Aici vor fi comentate, 
nrintre altele. Galaxia Gutem- 
berg. Omenirea la răspîntie, Șo
cul viitorului. De asemenea, un 
loc aparte in programul propus 
de uteciștii sălăjeni îl ocupă 
mesele rotunde și întîlnirile cu 
specialiști pe teme legate de po

lucru care a analizat contribuția 
adusă de cei peste 1 000 de ti
neri la îndeplinirea sarcinilor 
economice. Au fost reliefate fru
moasele rezultate obținute de 
tineri pe primul semestru al 
primului an al cincinalului evi- 
dențiindu-șe organizațiile U.T.C. 
102 și 103 granulare care și-au 
depășit în această perioadă pla
nul de producție cu 10 300 tone 
la superfosfat și 9 400 tone la 
acid sulfuric. Acestora li s-au 
adăugat uteciștii din secția me
canică situați în permanență în 
primele rînduri ale întrecerii 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție. Au fost

evidențiați. datorită hărniciei 
lor. o serie de uteciști din co
lectivul de muncă al combina
tului intre care se numără Ion 
Teodorescu, Ion Tirpan. Ion 
Iliescu. Hagi Neuzat. Ion Leucă, 
Ion Meregiu, Ștefan Popa, Ion 
Ion și alții. (Ileana Podoleanu) 
• ..Săptămină culturală băcăua
nă* organizată de Comitetul 
municipal Bacău al U.T.C.. a 
antrenat la manifestările sale 
peste 3 000 de tineri. Din
tre acțiunile care au po
larizat atenția participanților 
s-au remarcat dezbaterile pe 
tema ..Tineretul și idealul mo
ral*, „Păstrarea avutului ob
ștesc, datorie de mare răspun
dere a fiecărui tinăr*. simpozio
nul „Consecințele revoluției teh- 
mco-științifice asupra condiției 
umane în lumea contemporană*, 
montajul „Idealul de indepen
dență și unitate națională la ro
mâni oglindit în artă și literatu
ră*, șezătoarea literară „Glasuri 
ale patriei*, vizitarea muzeului 
Doftana și a casei memoriale „Ilie 
Pintilie* de la Iași, precum și 
spectacolele dedicate muncitori
lor de la întreprinderea „Partiza
nul*, Trustul de construcții. in
dustriale Bacău și cooperatori
lor din comuna Hemeiuș. (Cor
nel Galben).

Fotografiile;
GHEORGHE CUCU

TRACTORUL 
NR. 500000

De pe banda de montaj a 
întreprinderii constructoare 
de tractoare din Brașov a 
coborit tractorul cu numărul 
de fabricație 500 00Q. Este un 
tractor Universal de 650 CP 
care f$ce parte dintr-un lot 
ce va ff exportat în Turcia.

într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, construc
torii de tractoare raportează 
acest eveniment jubiliar, ară- 
tindu-se că pînă în prezent 
au fost livrate la export 2000 
tractoare peste plan.

A. VELEA

Pe platoul din incinta Șan
tierului național al tineretului 
de la Giurgiu—Răzmirești a a- 
vut loc. impresionantul moment 
al preluării „ștafetei muncii" de 
către o nouă serie de brigadi
eri. Sint peste 200 de studenți 
din centrele universitare Bucu
rești, Cluj-Napoca $i Timișoara, 
care au venit aici să-și pună, 
prin forța brațelor tinere, seni- 
nătura la edificarea celui' mai 
mare șantier de îmbunătățiri 
funciare și irigații. Viitori spe
cialiști — studenți la facultățile 
Hidrotehnică, Construcții ci
vile. Drumuri și poduri, tmbu- 

"nătățifi „funciare — au venit 
pentru a aplica in practică un 
bogat bagaj de cunoștințe teo
retice, acumulate in orele de 
curs.

Preluarea schimbului de că
tre o nouă serie a constituit și 
un bun prilej de bilanț pentru 
seria ce își încheie activitatea. 
Se poate afirma că cei 20Q de 
studenți din Iași, Cluj-Napoca 
și București, ce vor lua acum 
o binemeritată vacanță, au mun-' 
cit cu spor, înscriind in cartea 
de onoare a șantierului fapte 
de muncă remarcabile. Numai 
tinerii brigadieri ai Facultății 
de hidrotehnică din Iași au reu-< 
Uzat o producție a cărei valoare 
se ridică la peste un milion de 
lei. Rezultate asemănătoare au 
prezentat la careul final Și bri
gadierii celorlalte facultăți.

,,O parte din contribuția a-

cestei harnice serii' — ne spu
nea inginerul Ovidiu IoUescu — 
se regăsește în realizările obți
nute de Șantierul Qăujani pină 
în prezent. Pînă la această dată 

, s-au executat peste 80 km ca
nale deschise și 600 km con
ducte. De asemenea, s-au tur
nat aproximativ 40 000 mc be
toane, iar pentru terasamente t 
au -fost excavați aproape 3 mi-' 
lioarie mc de pămint. Sint' ci
fre ce vorbesc de la sine, de 
care trebuie să legăm neapărat 
numele tinerilor brigadieri",

Prin eforturile depuse de se
riile din acest an s-au, făcut 
multe devansări față de grafi
cele de predare. Astfel, pe o- 
goarele unor imitați agricole din • 
județele Teleorman și Ilfov, 
care urmau să primească apa 
din sistemul de irigații în tri
mestrul IV. al anului, in aceste 
zile se execută din plin udările. 
De fapt,'în toate canalele apa 
a fost introdusă, întregul șan
tier de la Găujani găsindu-se in 
faza finisărilor și predărilor. 
Mulți dintre beneficiari au ie
șit cu instalațiile de aspersiune, 
incepind exploatarea sistemului. 
După cum este cunoscut, in 
urma angajamentului asumat, 

■lucrările la acest sistem vor fi 
încheiate pipă la sfirșitul anu
lui

In acest cadru și-au inceput 
activitatea egi 200 de brigadieri 
ai noii serii. Ei vor executa in 
special finisări, confecționări de

dale, preparări betoane și să
pături in punctele Găujani și 
Pietrișul. Cei de la Bragadiru 
vor lucra la finisări de canale 
— taluzări și rostruit. Studen
ții anilor mai mari de la facul
tățile de îmbunătățiri funciare, 
avlnd mai multă experiență, vor 
lua parte pe rețea la probele 
de presiune, probele de casă și 
probele generale.

„Despiy acest' sistem -r"he 
spunea Ion . Rusu, student în a- 
nul II al Facultății de agrono
mie din Cluj-Napoca — citi
sem și auzisem multe. încercam 
să-mi imaginez cum poate să a- 
rate, N-am reușit. Atunci m-arn 
hotărit șfî vin aiăi.t Acum ătn o- 
cazia să pun, alături de colegii 
.mei, umărul la realizarea aces
tei lucrări de mari proporții ce 
duce apa din Dunăre pe zeci de 
kilometri, potolind setea pă
mântului. Colegii noștri, ‘ din se
ria care a plecat, ne-au lăsat o 
zestre prețioasă — „drapelul de 
fruntași". Sintem hotăriți ca 
să-l ciștigăm și să-l păstrăm cu 
cinste și să nu-l predăm pînă la 
data de 14 ..august,' oind va :a- 
vea Ițjc careul final al seriei".

Un mare șantier, școală ds 
formare a tinerilor prin muncă 
și pentru muncă. Aței, Pe acest 
șantier, cel mai prețios trofeu 
cucerit este ecusonul de briga
dier, prins pe albastrul salope
telor.

ION CUCU

șantmk1 Contracte neonorate
Je toestitii i în propria casă

Titularul de investiție este șl beneficiar, dar finalizarea 
obiectivului îniîrzie. De ce ? Pentru că în loc de utițaje circulă 
hîrtii, eare hîrtii circulă din lipsa... citorva rulmenți.

Valoric vorbind, stadiul lucră
rilor de la Turnătoria de piese 
din fontă pentru mașini-un,elte 
care se ridică la Alba Iulia se 
află la această dată cu mult 
peste prevederile planului. Iri 
linii mari, construcția acestui 
obiectiv, care din decembrie 
anul trecut a și intrat in pro
ducție, cu o primă capacitate, 
se apropie de forma lui defini
tivă. Halele fiind de mult înăl
țate. echipelor de muncitori ale 
Trustului de construcții din 
Cluj-Napoca. antreprenorul ge
neral al investiției, le-au mai 
rămas de executat lucrări de 
valoare ceva mai redusă, in 
special la finisaj. C? folos insă? 
Avansul obținut la lucrările ds 
construcție este substanțial di
minuat de stadiul montării uti
lajelor. Și nu pentru că pe șan
tier s-ar neglija lucrările de 
montaj. Trustul industrial de 
montaj Brașov acordă atenția 
cuvenită sarcinilor care-i revin 
la acest obiectiv, care va fi în 
final una dintre cele mai mari 
și mai moderne turnătorii de 
piese din fontă pentru construc
ții de mașini-unelte di^i țară. 
Oricît de susținute ar fi efortu
rile echipelor de montaj, In care 
s-au integrat și muncitori spe
cialiști ai Întreprinderii benefi
ciare. ele nu vor aduce stadiul

fizic al turnătoriei Ia termenul 
din grafic pină cînd nu se va 
rezolva problema asigurării cu 
utilajele necesare. întreprinderea 
beneficiară din Alba Iulia a 
făcui nenumărate demersuri pe 
lingă furnizori : „Independența" 
din Sibiu și „Unio* S.atu Mare. 
Cu toate acestea. în ultimul 
timp restanțele au crescut și 
mai mult. „UnioM Satu Mare se 
angajase la ultimele „tratative* 
ca cel tirziu la 30 iunie să li
vreze un transportor necesar 
montării uneia dintre liniile de 
fabricație. La 24 iunie, deci, cu 
6 zile Înainte de ziua livrării 
transportorului, anunță insă în
treprinderea din Alba Iulia că 
va decala termenul cu încă eel 
puțin 3 luni pentru că au omis, 
la data luării angajamentului, 
lipsă din depozit a citorva rul
menți. Cam îp acest fel ajung pe 
șantierul turnătoriei din Alba Iu
lia hîrtii în locul utilajelor și 
de la ăltp.. \îitr#priihdeâr4 * din 
tară. Situația este <ie 'neaâmis. 
Cu atit mai condamnabilă cu 
cît și întreprinderea' „Unio* din 
Satu Mare ca și întreprinderea 
„Independența* din Sibiu — res- 
tanțiere la utilajele de bază — 
aparțin de același minister, de 
M.I.C.M. pentru care se con
struiește întreprinderea „Tur
nătoria de piese din fontă pen

tru masini-unelte* din Alba Iu
lia.

-- Nici eu nu înțeleg cum în 
ministerul nostru se poate ad
mite o asemenea stare de lu
cruri. ne declară inginerul șef 
al întreprinderii, tovarășul Sei
ber Gottfried. Ori de cțte ori 
discutăm stadiul,'fizțc al inves
tiției. reprezentanții din Bucu
rești se arată îngrijorați. Tur
nătoria de la Alba Iulia. zic 
dumnealor, trebuie să intre in 
funcțiune cu toate capacitățile 
cit mai repede. Avem mare ne
voie de produsele ei. Cind este 
insă vorba să intervină pe lingă 
furnizorii de utilaje pe care tot 
dumnealor ii coordonează, ne 
cam Iasă singuri.

Apelul pe care îl adresează 
pe această cale constructorii și 
montorii, conducerea întreprin
derii „Turnătoria de piese din 
fontă pentru mașini-unelte" din 
Alba Iulia nu este deci doar 
pentru întreprinderile „Unio* 
Satu Mare și „Independența* 
Sibiu, ci și peritru reprezen
tanții Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, titula
rul investițiilor de la care aș
teaptă sprijin și coordonare In 
adevăratul sens al cuvîntului, 
pentru -ea utilajele să ajungă pe 
șantier In același ritm ca și fi
nisarea lucrărilor de construc
ții.

NICOLAE COȘOVEANU

„Serbările Scînteii tineretului^
Duminica, 25'iulie, ora 9,30, la 

„Curtea Domnească" din 
Tirgovifte, a treia manifestare 
dintr-o suită de ecouri istorice 
dedicate Centenarului Indepen

denței de Stat a României

„LA TRECUTU TI 
MARE,

MARE VIITOR!“
ediție specială realizată de ziarul „Scinteia tine
retului" in colaborare cu revista „Luceafărul" și 

Redacția de tineret a televiziunii Române
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IN PROGRAM :

• Prolog : Trei veacuri de istorie glorioasă a Tirgoviștei - vu; Vi.gii CGpuea
• A patriei cinstire - recitări de versuri patria tice ;i lecturi alese din marii clasici ai literaturii
române • Teatru istoric : „Io, Mircea Voievod", “'--1 ■

. fost, eroi sint încă" - Imnuri din fondul de aur
• Ritmurile acestui pămint - tradiții folclorice
și rapsozi populari.

IȘI DAU CONCURSUL :
• Poeții : Nicolae Draga;, Niculae Staicn, ___________ _ ,^.,ceu

Florin Șandru, Dan Verona, George Tărnea o Actorii ,• Dan Tufaru, Dem Niculescu,' Ion Ju- 
gureanu, Sabin Făgărășanu, Papii Panduru, Ro dica Postelnicu, Sorin Postelnicu, Liana Molnar 
George Corneanu • Formația studioului de teatru „Tony Bulandro" din Tirgoviște o Corul și fan
fara Școlii militare de muzică din București • Ansamblul de buciumași (Dîmbovița) • Corul din 
Brănești • Taraful „Chindia" (Dîmbovița) • Grup „Folk T" (Tirgoviște) • Corul Preludiu" 

al

a Tirgoviștei - prezintă istoricul Virgil Cândea

„.Vlad Țepeș", „Pohta ce-am oohtit" c , 
al cintecului patriotic • Muzica folk 

dîmbovițene • Muzica și poezie tînqrâ •

• „Eroi au
>1 pop
Balade

Nicolae Dan Fruntelată, A. I. Zâinescu, Mircea

ția

, ____ (Dîmbovița) •
Ansamblului U.T.C. dirijat de Voicu Enechescu.

VOR FI PREZENȚI LA INVITAȚIA TINERILOR D1MBOVIȚENI :
• Emanoil Petruț • Ileana Sârâroiu •

UN PROGRAM SPECIAL CU:
• Anda Câlugâreanu • Tudor Gheorghe

i vocal-instrumentalâ „Cristal" (Galați).

Invitațiile se pot procura la comitetele

Grup „Folk T" (Tîrgoviște) • Corul „Preludiu"

Dumitru Fârcaș.

• Mircea Vintilâ • Valeriu Penișoarâ • Forma

U.T.C.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE BENIN

Cuvîntul președintelui Mathieu Kerekou
(Urmare din pag. I)

că, atorită înțelegerii și spirit 
tuli foarte deschis, manifestate 
de icretarul general al Parti- 
duh Comunist Român, pre- 
șediele Republicii Socialiste 
Roirjia, Republica Populară 
Ben: a făcut un pas mare în 
direta dezvoltării sale și con-- 
solidii revoluției democratice

CASPETE AL LOCUITORILOR
MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Trejintele Comitetului Cen
tral i Partidului Revoluției 
Popul? a Beninului, președin
tele hublicii Populare Benin, 
Mathi Kerekou, a fost în 
eursullimineții de vineri oas- 
peteleocuitorilor municipiului 
Constaa.

Impină cu tovarășii Manea 
Mănos, membru al Comitetu
lui Paie Executiv al C.C. al 
P.C.R,,rim-ministru al guver
nului. isile Vilcu. membru al 
Comitelui Politie Executiv al 
C.C. a P.C.R,, prim-seeretar 
al Corețului județean Con
stanta P.C.R.. președintele 
Comitelui Executiv al Consi
liului pular județean, și alte 
perșoanoficiale române si be- 
nineze, -ful statului Benin a 
făcut oizită în portul Con
stanța.

La sos. oaspetele a fost în- 
tîmpinafle Traian Dudaș. mi
nistrul hsporturilor și teleco- 
municațir, de membri ai 
conduce! acestei unități, de 
numeroșnarinari și muncitori. 
DirectorComandamentului flo- 
tej marile NAVROM, Nicolae 
zjpieu, arezentat in fața ma
chetei îs icul portului, puter

PRIM1E
Tovarăși Gheorghe Oprea, 

viceprim-njștru al guvernului, 
a primit, ieri • dimineață, pe 
Jose Merii Manon, secretar 
general injiniâterul Patrimo
niului Națial. conducătorul de
legației rrneane la prima se
siune a Cosiei mixte româno- 
mexicane coopterare economi
că si tehnic

In cursulîntrevederii a fost 
apreciat fail că lucrările a- 
cestei sesii. desfășurate in 
spiritul acoirilor și înțelegeri
lor conveni ta nivej înalt au 
constituit uimportant pas pe 
calea dezverii relațiilor eco
nomice dint cele două țări. Au 
fost trecute, revistă, totodată, 
posibilitățile extindere a co
operării r<âno-mexicane in 
diferite seare ale industriei 
și agriculti.

La contoire a participat 
Nicolae Ștei, prim-adjunct al 
ministrului inertului exterior 
și cooperărieonomice interna
ționale. . .

Era de f. Armando Cantu, 
ambasadoritfexieului la Bucu
rești.

★

în aceeași, delegația econo
mică mexică a părăsit Capi
tala.

înainte dplecare. Jose Me
rino Manor, făcut următoarea 
declarație îactorului Agerpres 
Gheorghe Gn :

„Eforturiinoastre de colabo
rare repreîă o manifestare a 
voinței pojrelor mexican și 
român în ecția dezvoltării e- 
conomice jide. un exemplu 
de conlucra rodnică, pe baza 
deplinei eități. Vizitele _ pe 
care le-arrăcut în Romania, 
discuțiile țtate cu acest prilej 
ne-au ofei imaginea unei țări 
care pășe? hotărît ne calea 
dezvoltării ne-au relevat, to
todată. ntfroase domenii în 
care avemuhete de vedere si
milare. Irresiile cu care pără
sim tara umneavoastră sint 
deosebit (favorabile si consta
tăm cu m optimism posibili- 
tătile lai ce sș deschid in 
continuareeptru intensificarea 
colaborării schimburilor noas
tre".

SOSIR
Vineri. sosit lr> Capitală o 

delegație fartidului Comunist 
Irak'an. dusă de tovarășul 
Thabit Ho Al-Ani. membru 
al Birouly Politic al C.C. al 
P.C.I., caria invitația C.C. al 
P.C.R., fi o vizită în tara 
noastră.

La sosirdelegația a fost în- 
tîmpinată 'tovarășul Ion Din- 
că. membr.upleant al Comite
tului PolitExecutiv al C.C. al 
P.C.R., prisecretar al Comi
tetului rmripal București al 
P.C.R.. de tiviști de partid-

în aceeași, delegația a făcut 
o vizită laomitetul municipal 
București iP.C.R.

RECEPIE
Cu prile: aniversării ®lei 

naționale .Republicii Arabe 
Egint, amhdorul acestei țări 
la Bucureș Hassan A. Daoud, 
a oferit, vri. o recepție.

Au luat te tovarășii Ștefan 
Voitec. vioeședinte al Consi
liului de S Gheorghe Cioară, 
viceprim-mstru al guvernu
lui. președsle Asociației de 
prietenie râno-egiptene, Con
stantin Dă'•eseu, secretar al 
C.C. al P-C Virgil Teodores- 
cu, vicepudinte al M.A.N., 
Eueen Jebenu. vicepreședinte 
al ConsiliuțNațional al F.U.S., 
Nicolae Nicescu, ministrul să
nătății. Vas Gliga, adjunct al 
ministrului merilor externe, 
reprezentând conducerii altor 
ministere șnor instituții cen
trale, oamede știință, artă și 

și populare în Benin. Președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia poate deci să se felicite de 
a fi servit cauza revoluției noas
tre. Poporul beninez și revolu
ția sa democratică și populară îl 
vor fi foarte recunoscători. Voi 
fi mesagerul fidel al sentimen
telor pe care le nutrește po
porul român față de poporul 
beninez. (Aplauze).

nica dezvoltare și modernizare 
pe care le-a cunoscut în anii 
construcției socialiste șj plapul 
de extindere in viitor. O plim
bare cu șalupa in rada portului 
oferă oaspetelui mare» panora
mă a principalei porți maritime 
a țârii, traficul iptens ce are 
loc aici, mărturie elocventă a 
potențialului actual al economiei 
noastre, a faptului că România 
întreține in prezent relații co
merciale cu un mare număr de 
state de pe toate meridianele 
globului.

Tovarășul Mathieu Kerekou 
este invitat, în continuare, să 
viziteze șantierul naval din ime
diata apropiere. Rețin atenția 
oaspetelui perioada scurtă In 
care â fost înfăptuit acest mare 
obiectiv industrial, procedeele și 
tehnologiile moderne pe care le 
utilizează muncitorii noștri in 
construcția navelor, gradul Înalt 
de automatizare și mecanizare 
a lucrărilor. Concomitent cu 
prezentarea șantierului, a rea
lizărilor și perspectivelor sale, 
directorul acestei unități, ing- 
Durpitru Fuiorea. informează pe 
oaspete despre atenția deosebită 
acordată de partidul și statul 
nostru dezvoltării industriei con

cultură, generali și ofițeri supe
riori. ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara 
noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

*
Ambasadorul Republicii Ga

boneze la București. Maurice 
Yocko. a oferit, vineri seara, o 
recepție in onoarea delegației 
parlamentare gabopeze, con.-, 
dusă de Paul-Marie Gondjout, 
președintele Adunării Nations-- 
le a Republicii Gaboneze, care 
face o vizită oficială in țara 
noastră, la invitația Marii A- 
dunări Naționale.

Au participat. Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale. Virgil Teodorescu. vi
cepreședinte al M.A.N.. Suzana 
Gâdea. ministrul educație: și 
InvățămintuluL Nicolae Stelar., 
prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. 
Vasil? Gliga. ;<djunc: ‘al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane petale.

Au \iat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați in țara noastră.

SESIUNE
In zilele de 22 și 23 iulie 

1976 a avut loc la Bucureș:. a 
Il-a sesiune a Comisiei inter- 
guvernamentale româno-mon- 
gole de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

Cu acest prilej s-a examinat 
modul de îndeplinire a sarci
nilor stabilite Ia prima sesiune 
a comisiei și îndeosebi a cola
borării in realizarea unor 
obiective industriale in R.P. 
Mongolă.

S-a apreciat că relațiile de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică dintre România 
și Mongolia se desfășoară eu 
succes. S-a releva-, de aseme
nea. lărgirea ai diversificarea 
schimburilor comerciale reci
proce și au fost stabilite mă
suri in vederea majorării. în 
continuare, a livrărilor recipro
ce de mărfuri.

In încheierea sesiunii, tova
rășii Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului. pre-” 
ședințele părții române in Co
misia mixtă interguvernamen- 
tală, și «D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, președintele părții 
mongole in comisie, au semnat 
Convenția interguvernamentalâ 
pe termen lung privind colabo
rarea in construirea in R.P. 
Mongolă a unui combinat de 
mobilă și mucava, cu asistentă 
tehnică română. precum și 
Convenția de colaborare in 
domeniul prelucrării lemnului.

Lucrările s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială de 
deplină înțelegere.

ÎNTREVEDERE
/Președintele Adunării Națio

nale a Republicii Gaboneze, 
Paul-Marie ,Goridjout. care. în 
fruntea uneij delegații parlamen
tare. întreprinde o vizită oficia
lă în tara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a avut 
vineri dimineața o întrevedere 
cu Octavian Groza, prim-vice- 
președinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

în cursul întrevederii s-a evi
dențiat interesul pentru realiza
rea unor acțiuni concrete de 
cooperare în domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării.

Delegația parlamentară gabo- 
neză a vizitat, in aceeași zi. 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

MESAJ
Tovarășul Nicolae Giosan, 

președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste

In încheiere doresc să urez 
multă sănătate, viață îndelun
gată secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Și să declar: gata pen
tru revoluție! Doresc ca coope
rare» intre cele două popoare 
și state ale noastre să se dez
volte și să se întărească cu fie
care zi mai mult! (Aplauze).

structoare de nave, creșterii ca
pacității și extinderii flotei 
noastre comerciale. Șeful statu
lui Benin, ceilalți oaspeți au posi
bilitatea de a urmări modul cum 
se desfășoară operațiile de mon
taj la navele de mare tonaj 
aflate aici in construcție.

La plecare. președintele
Mathieu Kerekou a rugat pe di
rectorul șantierului să adreseze 
din partea sa felicitări construc
torilor de «ave consxânțeni pen
tru importantele lor realizări și 
noi succese in muneă.

Viznarea întreprinderii inte
grate de lină a oferit posibili
tatea președintelui Mathieu 
Kerekou de a cunoaște unele 
aspecte ale dezvoltării indus
triei ușoare, a producției bunu
rilor de consum. Grija munci
torilor și a specialiștilor pentru 
realizarea unor produse de ca
litate. intr-o bogată gamă de 
modele, a făcut o bună impre
sie oaspetelui.

Ur scurt popas la edificiul 
roman cu mozaic și străbaterea 
unora djn principalele artere ale 
orașului au Încheiat vizita ta 
Constanța a președintelui Repu
blicii Populare Benin.

România, a primit un mesaj 
de mulțumire din partea tova
rășului Vladimir Bonev. pre
ședintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
pentru felicitările care i-au 
fost adresate cu ocazia realege
rii sale in această ..funcție.

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a pri
mit o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului irakian 
al afacerilor externe, dr. Saa- 
doun Hammadi. pentru felici
tările ce j-au fost adresate cu 
ocazia aniversării, proclamării 
Republicii Irak și a Zilelor re
voluției naționale.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Roma
nia. George Macovescu. a pn- 
miț o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului afaceri
lor externe al Republicii De
mocratice Madagascar. Jean 
Bemananjara, pentru felicitările 
adresate ca prilejul Zilei Ra
tionale a aceșî-=. țări.

ANIVERSARE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republici: Arabe Egipt. ambasa
dorul acestei țâri la București. 
Has sar. All Daoud, a vorbit vi
neri seara la posturile noastre 
de radio și televiziune.

CURS
Vinari după-anuazâ- la Su

ceava s-au deschis cursurile de 
vară ale Școlii internaționale 
de teor-a sistemelor organizate 
sub egida Uniunii balcanice a 
matematicienilor, in colaborare 
cu Ministerul Educației și In- 
vâțâmintului. Asociația oame
nilor de știință si Societatea 
de științe matematice din Re- 
puhlica Socialista România.

Iau pane matematicieni, in- 
formaticieni. fizicieni și ingi
neri din institutele de cercetare 
si unitățile productive din tară, 
cadre universitare, oameni de 
știință din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia. Franța și România. 
Participă, de asemenea, mem
bri ai cursului international 
postuniversitar U.N.E.S.C.O. de 
pe lingă Universitatea din 
București. Reuniunea se desfă
șoară sub formă de cicluri de 
prelegeri, aplicații practice la 
Centrul teritorial de calcul Su
ceava. mese rotunde, con
sultații. discuții și vizite de do
cumentare.

în deschidere, prima Expune
re a fost prezentată de acad, 
Nicolae Teodorescu, secretar 
general al Uniunii balcanice a 
matematicienilor, președintele 
Societății de științe matematice 
din România.

VIZITĂ
La invitația Radjoteleviziunii 

române o delegație a Radiotele- 
viziunii ghaneze (Ghana Broad
casting Corporation) condusă de 
John Yaw Assasie, director 
general, a făcut o vizită în țara 
noastră. Membrii delegației gha
neze au avut convorbiri la Ra- 
dioteleviziunea română privind 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre organismele de radio 
și televiziune din cele două țări. 
Joi, Vasile Potop, director ge
neral al Radioteleviziunii româ
ne, și John Yaw Assasie au 
semnat înțelegerea de colabora
re între Radi oțele viziunea roma
nă și Radioteleviziunea ghaneză, 
care deschide noi perspective co
laborării dintre cele două insti
tuții.

NOUA STEA A GIMNASTICII MONDIALI

Desen de ȘT. COCIOABĂ

..Nadia Comăneci — o flacără 
| olimpică vie*4 ~ iși intitulează 
J ziarul „Kathimerini" din Atena 
| reportajul consacrat gimnastei 

românce.
„Punind aripi corpului sau su- 

. piu Și tinăr — scrie comentato- 
| rul grec —. Nad:a Comăr.eci a 
j transformat olimpiada intr-ua 
; zimbet de copil, deschizi nd noi 

ritmuri plastice posibilităților 
corpului uman pe care l-a scos 

J din realitatea consacrată și l-a 
i îmbrăcat intr-o legendă atrăgă

toare.
Nadia Comaneci, cu grația sa

■ iradiantă de copil, cu farmecul 
I și fața ei zimbitoare. a ctștigat

intr-un timp record admirația 
și dragostea tuturor. Nadia este 
cea mai iubită participantă la a 
XXI-a oLmpiaăâ. es.e intr-un 
fel o justificare a olimpiadelor 
de pir.ă. acum și a celor ce vor 
veni in viitor. în seara cind 
Nadia Comânen si celelalte 
gimnaste au evoluat la Mont
real. la Atena nu a exsstat un 
singur ’ televizor care să se fi 
inchis sau vreun telespectator 
mic sau mare care sâ fi plecat 
Înainte de a se termina progra
mul4*.

★
într-un intemu acordat zia

rului „Corriere della Sera",
I fostul campion olimpic. Franco 
| Menichelli. actualmente antre- 
j nor al echipei Italiei, a decla

rat: ..Românca Nadia Co mâneri 
este o gimnastă cum puține se 
nasc. Potențial poate cuceri 
totul, iar la paralele inegale 
este pur și simplu divină. Po
sedă o siguranță a execuției ex-

• cepțională. și o maturitate spor
tivă surprinzătoare pentru o fe
tită de virsta sa44.

Trimisul special al ziarului 
„L’Unita44 scrie : ..Dacă eineva 
ar fi acordat atenție punctului 
realizat de românca Nadia Co
maneci la individual compus 
și-ar fi dat seama că se află in

■ fața unui veritabil record mon- 
I dial la gimnastică, deși in acest 
I sport nu se vorbește propriu-zis 
i de recorduri. Eroina olimpiadei 
. de la Montreal a obtinut 79.275 
I puncte din 60 posibile și mai 
i-jnult ca probabil că performan- 
I.ta sa v« eonantui un record ex- 
CXtrem de greu de depășit”.

*■
ț Sub titlul țjComăneci, noua stea 

a gimnast!* mondiale44 ziarul 
I londonez „Times44 oublică un 
i articol elogios la adresa spor

tivei românce, subliniind tot- 
i odată frumoasa evoluție a Teo- 
; dorei Ungureanu in marele re- 
1 citai al gimnasticii oferit joi 
I seara la Forum.

Numele, Nadiei Comăneci. 
scrie comentatorul aceluiași 

I ziar, este sinonim in gimnastică 
I cu ceea ce înseamnă perfecțiu- 
: ne. elegantă, măiestrie, toate a- 

dunate în cei numai 14 ani al 
«ăi.

★
Reporterul sportiv al ziaru

lui „Stuttgarter Zeitung" trans
mite din Montreal : „Cu o gra-

■ ție pe care cuvintele nu o pot 
descrie. Nadia Comăneci a stîr-

j nit furtuni de aplauze. , mica 
zeiță din România a cîștigat 
mai mult decit trei medalii de 
aur : inima unui public care 
venise la arenă cu așteptări

TRICOLORII
LUPTE

Gh. Berceanu (48 kg) continuă 
seria victoriilor. în turul 4 el 
l-a învins prin tuș pe englezul 
Hinter. N. Gingă (muscă) a ciș- 
tigat in fața lui. Caltabiano (Ita-^ 
lia), iar11. Păun (pană) a dis
pus la puncte de Hjelt (Finlan
da). Șt. Rusu (ușoară) a pier
dut meciul cu Nalbandian 
(U.R.S.S.).

In turneul - olim-pic de lupte 
greco-romane. Gheorghe Ciobo- 
taru (categ. 74 kg) a obținut o 
nouă victorie, întrecind prin tuș 
pe austriacul Kiss. Alte rezul
tate la aceeași categorie : 
Karlsson (Suedia) bate la punc
te pe Naga-moto (Japonia); 
Macha (Cehoslovacia) învinge 
înainte de limită pe Șopov 
(Bulgaria). Au fost eliminați la 
această categorie 6 eoncurenți, 
printre eare Șopov și polonezul 
Krzesinski.

In turul IV la categoria 57 kg, 
Mihai Boțilă a eiștigat meciul 
susținut cu cehoslovacul Jozef 
Krysta.

BOX
In turneul-de box în limitele, 

categoriei mijlociemică. după 
cum se știe, românul Didea l-a 
învins pe francezul Prevost. 
Alte rezultate la aceeași cate
gorie : Kacear (Iugoslavia) în
vinge la puncte pe Frandsen 
(Danemarca) ; Stancev (Bulga
ria) eîștigă prin neprezentarea 
lui Steven (Kenia).

în limitele categoriei grea. V. 
Ivanov (U.R.S.S.) l-a învins la 
puncte pe Fanghaenel (R.D.G.).

Astăzi, șimbătă, vor intra în 
ring alți doi boxeri români. Este 
vorba de campionul european la 

modeste, dar la încheiere a re
chemat-o de nenumărate ori la 
ramDâ in patru seri elijnpice 
de neuitat ca și cum sala de 
sport ar fi fost scenă de teatru”.

♦
Românca Nadia Comăneci — 

relatează corespondentul agen
ției France Presse —, fetița 
care nu a împlinit încă 15 ani. 
a dominat cu talentul și grația 
sa gimnastica mondială la în
trecerile olimpice cucerind ea 
singură 3 medalii de aur și una 
de bronz, in timp ce colega sa 
Teodora Ungureanu a obținut u 
medalie de argint și una de 
bror.z. in timp ce echipa Româ
niei cu minunatul său ansam
blu cucerise încă din primele 
zile locul 2. locul de v.cecam- 
pioană olimpică, rezultat poate 
neașteptat pentru mulți specia
liști.

In sala Forpm. Nadia Comă
neci a realiza: un fapt unic in 
istoria gimnasticii feminine a- 
cela de a obține de 7 ori nota
10. in timp ce dintre celelalte 
una singură. Nelli Kim a reu
șit acest punctaj maxim.

♦
Ziarul bulgar „Narodeo

Sport", in chenarul consacrat 
campionilor olimpici. face o 
elogioasă prezentare Nadiei Co
măneci, notind ihtre altele : „La 
prima vedere s-ar putea spune 
că secretul exercițiilor sale este 
riscul. Dar in fiecare din aceste 
exerciții sint acumulate atit de 
multe elemente complicate, ori
ginale și de efect, incit pină la 
urmă este vorba de talent, pre
gătire. , sirguințf., - Române^ Na
dia Comăneci are caracter și un 
psihic sănătos. Aici la Montreal 
mai degrabă s-ar fi îndoit fie
rul. Ea a rezistat la toate încer
cările.

♦
Sub titlul „capodoperele gim

nasticii”. reportaj ilustrat cu o 
fotografie a Nadiei Comăneci, 
ziarul ,3oviețski Sport" din 
Moscova scrie, intre altele : 
„Turneul olimpic de gimnasti’- 
că de la Forum ne-a apropiat 
in mare măsură de înțelegerea 
etalonului in acest sport. La a- 
ceasta ne-au obligat înainte de 
toate Nadia Comăneci și Nelli 
Kim. Campioana olimpică ab
solută de la Montreal. Nadia 
Comăneci, apare acum ea o 
gimnastă cu totul excepțională. 
In definitiv unde poate fi gă
sită oare o gimnastă căreia în 
programul de exerciții libere la 
paralele și bimă să nu i se re
cunoască o altă apreciere decit 
nota 10 ? Și o spunem cu toată 
sinceritatea „zecele" acesta este 
in deplin acord cu rigorile re
gulamentului. Desigur, rezulta
tele obținute la Montreal nu pot 
fi luate drept o limită, dar Co
măneci este astăzi cu adevărat 
cea mai mare gimnastă din 
lume, aceea care a întruchipat 
in programul său tot ceea ce a 
cerut imperios gimnastica mo
dernă — complexitate, risc, vir
tuozitate in execuție, elan e- 
moțional“.

Remarcind înalta clasă de
monstrată de gimnastele ro
mânce și de colegele lor sovie
tice, trimișii speciali ai ziaru
lui „Pravda" relatează : „Cu 

categoria semiușoară Simion 
Cuțov, care-1 va intîlni pe Cal- 
zadilla (Venezuela) și Gh. Cio
chină (pană) care va primi re
plica vest-germanului Weller.

SCRIMĂ
Floretista româncă Ecaterina 

Stahl a trecut cu succes și cel 
de-al doilea tur. în schimb, ce
lelalte două sportive românce 
Magdalena Bartoș și Ana Pascu 
au ratat calificarea.

TIR
După două zile s-au încheiat 

întrecerile probei de pistol vi
teză. Medalia olimpică de aur 
a revenit lui Norbert Klaa.r 
(R.D. Germană) cu 597 puncte, 
urmat de compatriotul său Jur
gen Wiefel cu 596 puncte, Pen
tru atribuirea medaliei de bronz 
a fost necesar un îneci de ba
raj, deoarece trei eoncurenți se 
aflau la egalitate: Ion Corneliu 
(România). Roberto Ferraris 
(Italia) și Afanasi Kuzmin 
(U.R.S.S.). care aveau cite 595 
puncte. Cel mai bun rezultat a 
fost înregistrat de Ferraris, care 
a cucerit medalia de bronz. Pe 
locul 4 s-a clasat Kuzmin, iar 
locul 5 a fost ocupat de Ion 
Corneliu, care, în meciul de ba
raj. suferind o defecțiune teh
nică la armă, nu și-a putut des
fășura posibilitățile.

HALTERE
Competiția olimpică de hal

tere a continuat cu întrecerile 
din limitele categoriei mijlocii, 
încheiată cu succesul sportivu
lui bulgar Iordan Mitkov — 335 
ke la eele două stiluri. Pe locu
rile următoare s-au clasat Var- 

greu poți crede bunăoară că 
Nadia Comăneci a putut execu
ta pe birna îngustă complica
tele elemente ale săriturilor și 
voltijelor sale. Arbitrii au no
tat rezultatele cu nota 10, la fel 
ca și la paralele, fiind limpede 
din acel moment că Nadia Cp- 
măneci va deveni campioană 
absolută*4.

La rindul său ziarul „Komso- 
molskaia Pravda*4 subliniază: 
..Gimnastele de la Montreal, a- 
cești copii minune ai palestrei, 
ne-au șocat cu execuții de na
tură să provoace nu numai ui
mire. dar și admirație. Nadia 
Comăneci este o adevărată ar
tistă suplă și fermecătoare. Cum 
să nu i se acorde nota 10, cind 
sala vuiește extaziată.

Aici, unde s-au născut
marile performanțe

(Urmare din pag. I) 
ultimele ei evoluții, deconectați 
de marile emoții, care nu ne-au 
părăsit nici o clipă in cele patru 
zile de concurs, realizăm miji 
ușor marile dimensiuni ale suc
cesului obținut de gimnastica 
românească la Montreal.

Cea mai populară participan
tă a Olimpiadei de la Montreal 
încheie competiția olimpică cu 
un palmares strălucit: trei me
dalii de aur. una de argint fi 
una de bronz, totdliz'tnd cinci 
medalii, performanță ce o situea
ză in rindul marilor campioni ai 
Olimpiadelor moderne. La ca
pătul a patru zile de întreceri 
pasionante, susținute in compa
nia celor mai bune gimnaste din 
lume, noua stea a gimnasticii 
mondiale a realizat cea mai 
strălucitoare evoluție din istoria 
acestei spectaculoase si dificile 
discipline sportive, demonstrind 
in toate concursurile o pregătire 
fizică si psihică superioare, un 
inalt nivel tehnic și o inegala
bilă grație. Exercițiile sale, re
marcabile si unice prin expresi
vitate și dificultatea combinați
ilor, par a sfida legile echilibru
lui si demonstrează culmile pe 
care le poate atinge gimnastica.

Desigur, cuvinte de laudă se 
cuvin a fi spuse si pentru cea 
de-a doua sportivă româncă 
prezentă iii finala concursului 
pe aparate, Teodora Ungureanu, 
câștigătoarea a două medalii o- 
limpice : una de argint, la pa
ralel? inegale și una de bronz, 
la bimă, după ce, in evoluțiile 
ei la sol, a fost nedreptățită de 
un arbitrai subiectiv, care a 
impiedicat-o să obțină o clasi
ficare mai bună pe care o me
rita. Remarcabila sa evoluție 
atit in concursul pe echipe, cit

„Laboratorul* marilor performanțe

tan Militosian — 330 kg. Peter 
Wenzel (R.D.G.) — 327.5 kg, 
Wolfgang Hubner (R.D.G.) —
320. Dragomir Cioroslan (Româ
nia)— 320 kg, Pontio (Finlanda) 
— 315 kg. De remarcat compor
tarea tînărului halterofil român 
Dragomir Cioroslan, care a ob
ținut cel mai bun loc de pină 
acum al sportivilor români la 
această disciplină, stabilind și 
un nou record național la stilul 
smuls, cu 142,500 kg.

CANOTAJ
în semifinalele probei de schit 

sportivul român Walter Lam- 
bertus s-a clasat pe locul 4 in 
prima grupă cu timpul de 7’01” 
23/100 și a ratat calificarea pen
tru finală. De asemenea, nu s-a 
calificat echipajul 4 fără cîrmaci 
al României. k

Astăzi se vor desfășura fi
nalele competiției feminine de 
canotaj academic. Echipajele 
României vor fi prezente in 4 
finale : 4 plus 1 vîsle, 4 plus 1 
rame, 2 fără cîrmaci și 8 plus 1.

ATLETISM
Sportiva româncă Eva Zorgo 

a obținut calificarea în proba 
de aruncarea suliței cu un re
zultat de 56,82 m (baremul era 
de 54,50).

în seriile preliminarii ale pro
bei feminine de 800 m plat, 
atletele românce Mariana Sumau 
și Ileana Silai au obținut re
zultate care le-au permis să se 
califice în grupele semifinale ale 
probei. Mariana Suman, care s-a 
clasat pe locul 4 în seria sa, a 
realizat 2’00”, iar Ileana Silai 
a fost cronometrată cu 2’02” 
82/100 (locul 3 în serii). 

și in cel individual, precum și 
locul doi obținut de formația 
României, demonstrează exis
tența unei veritabile școli ro
mânești de gimnastică, rezervor 
de tinere talente in plină afir
mare pe plan mondial. Poate că 
e momentul să ne intoarcem pu
țin inapoi, și să rememorăm 
citeva etape parcurse in timp. 
Am recurs, pentru a da răs
punsuri. la citeva ..documente'1. 
Succesul Nadiei Comăneci și al 
colegelor sale n-a venit din se
nin. el s-a născut și s-a conso
lidat pe un teren ferm, cel al 
muncii neobosite, al ambiției și 
perseverenței. In dorința de 
a se crea un cadru de pre-

CUVÎNT DE ACASĂ
gătire a tinerelor gimnaste, în 
1969 a fost înființat Liceul cu 
program de educație fizică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
asigurat cu cadrele de speciali
tate necesare, care nu peste 
mulți ani avea .să devină „mi
raculosul" laborator de super- 
stdruri, de eroine olimpice. In
tre profesorii-antrenori — și so
ții Bela și Martha Karoly. Aici 
s-au adunat cele mai talentate 
gimnaste. Munca serioasă, com
petentă, n-a intirziat să dea 
roade. Cum ați descoperit-o pe 
Nadia ? „în 1968, impreună cu 
soția mpa — spunea nu demult 
Bela Raroly •— cu intenția să 
ne alcătuim o grupă de fetițe, 
am făcut o investigație la o 
grădiniță de copii, unde am des
coperit-o pe Nadia. La testul 
la care am supus-o ea s-a re
marcat printr-o detentă extra? 
ordinară și prin viteza execu-

CLASAMENTUL PE MEDALII

După cea de-a cincea zi a jocurilor olimpice de la Montreal 
clasamentul pe medalii se prezintă astfel :

_____________________________ aur 
S.C.A.________________________ 13
U.R.S.S. 9
R. D. Germană 9
ROMANIA 3
Polonia 2
R. F. Germania 2
Bulgaria 2
Japonia 1
Anglia 1
Italia 1
Canada o
Olanda o
Ungaria o
Cehoslovacia 0
Portugalia

Potrivit statisticienilor a- 
genției A.D.N., clasamentul pe 
puncte după 5 zile al olimpia
dei de la Montreal este urmă
torul : 1. S.U.A. — 184 punc
te ; 2. U.R.S.S. — 182 p ; 3. 
R. D. Germană — 171 p ; 4.

ULTIMA ORĂ
ATLETISM : Vineri, în prima 

zi a competiției de atletism, 
competiție care la fiecare edi
ție este urmărită cu deosebit 
interes, au fost cunoscuți pri
mii campioni olimpici. In proba 
feminină de săritură in lungi
me lupta pentru victorie a fost 
deosebit de pasionante. Marea 
favorită a probei Angela Voigt 
(R. D. Germană) a obținut me
dalia de aur cu o performantă 
de 6,72 m, întreeînd-o cu 6 cm 
pe cea de a doua clasată Kathy 
Mcmillan (S.U.A.). Pe locul 
trei s-a clasat sovietica Lidia 

țiilor. Dovedind o excelentă co
ordonare a mișcărilor, o recep
tivitate neobișnuită in însușirea 
unor elemente din cele mai gre
le, ea s-a desprins foarte repe
de de celelalte 25 de colege ale 
sale. La fiecare antrenament ii 
descopeream noi calități, care, 
dublate de perseverență, au a- 
jutat-o să înregistreze o ascen
siune neobișnuită pe treptele 
măiestriei sportive". Profesoara 
Martha Karoly completează 
portretul : „tenace și isteață, cu
rajoasă și perseverentă, plină 
de ambiție, am intuit, la Nadia, 
de la bun început, calități na
tive, reale și un caracter foarte 
puternic. Ea lucrează din plă
cere, are multă răbdare să re
pete de sute, de mii de ori. 
Niciodată n-am avut situații s-o 
silim să facă ceva !". După ma
rele succes de la „europene", 
grofesarul ei de chimie, Petre 

adea, declara unui cronicar: 
„Pe noi, dascălii, nu ne-au sur
prins rezultatele elevei noastre, 
fie ele oricit de senzaționale. 
Dragostea și pasiunea pentru 
muncă și studiu, tenacitatea și 
ambiția, calmul fi luciditatea 
sint trăsăturile ei de bază".

Cum o vede mama ei, Ale
xandrina Comăneci? „De mică, 
s-a arătat un temperament agi
tat. era plină de energie, nu 
putea sta locului nici o clipă, 
se zbenguia continuu, se mișca 
de colo-colo. E ambițioasă și 
studioasă,. învață ce trebuie s.ă 
facă și ce nu trebuie: și pentru 
ce nu trebuie, pentru a inlătura 
tentațiile care ar abate-o de la 
drumul și planurile ei, are o 
voință extraordinară".

Ciți știu că Nadia consacră 
cea mai mare parte din timp 
vocației și pasiunii sale supre
me: gimnastica. Două antrena
mente pe zi: dimineața 2 ore, 
după-amiază 3—4 ore. „îmi place 
gimnastica mai mult ca orice 
pe lume — a declarat, nu cu 
mult timp în urmă, autorului- 
acestor rinduri: cind mă antre
nez parcă simt că mă joc. Gim*- 
nastica după mine este cet 
mai frumos sport". Am între
bat-o dacă îi este frică de re
vanșa celor pe care le-a învins 
la C.E. de la Skien. Răspunsul 
a venit prompt: „Nu-mi este 
frică de. mimic, - niciodată. Nu 
mă gindesc la adversar, mă 
gindesc la. ce am de făcut, sint 
atentă să nu greșesc nimic". 
„Crâzi că vei repeta succesele 
la - Olimpiada de, la Montreal?" 
,Doresc foarte mult acest lucru 
și cred că voi reuși". Iată că 
Nadia s-a ținut de cuvint, con
firmând, o dată în plus, adevă
rul implacabil că marile victorii 
nu provin decit din sudoarea 
muncii, 'din efortul și abnegația 
dăruite cu perseverență și dis
ciplină, din capacitatea' de a 
subordona totul, oricite sacrificii 
ți s-ar cere, scopului: idealului 
propus. Cu atit mai mult, cu 
atit mai generos și entuziast 
cind știi că performanța, suc
cesul, gloria la care rlvnești pot 
spori prestigiul patriei, mindria 
poporului tău.

argint bronz total
10 6 29
12 6 27.
7 6 22
2 2 7
2 0 4
1 2 5
10 3
13 5
113
1 1 3
13 4
12 3
12 3
112 
10 1

ROMANIA — 51 p ; 5. R. F. 
Germania — 46 p ; 6. Polonia
— 39 p ; 7. Japonia — 33 p ; 
8. Canada.— 33 p ; 9. Italia
— 28 p ; 10. Anglia — 24 p ;
11. Ungaria — 23 p ; 12. Bul
garia — 19 p ; 13. Olanda — 
19 p ; 14. Cehoslovacia — 16

Alfeeva cu 6.60 m. Atleta ro
mâncă Elena Vintilă a ocupat 
locul 8 cu rezultatul de 6,38 m.

• Box: Rezultate înregistrate 
la categoria muscă (51 kg): Du- 
valon (Cuba) b.p. Koga (Japo
nia) ; Clyde (Canada) b.ko. 3 
Magri (Anglia) —, mare surpri
ză; Io Un Iun (R.P.D. Coreea
nă) b.p. Vicente Rodriguez Rol- 
lan (Spania); categ. semimijlo- 
cie: Dauer (Australia) b.p, 
Bronckhorst (Indonezia): Mc- 
callum (Jamaica) b.p. Bandi. 
(R.P. Mongolă).



INTERVIUL
acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
ziaristului portughez H. A. Antunes Ferreira

(Urmare din pag. I)
pentru învățămint. sănătate, 
burse, precum și alte cheltuieli 
care sint efectuate de stat.

Deci, putem spune că. real
mente, odată cu construcția so
cialistă. cu dezvoltarea întregii 
economii naționale, a crescut in 
mod simțitor nivelul de trai al 
poporului. Aceasta va constitui 
și in viitor preocuparea centrală 
a politicii partidului și guvernu
lui, reprezentind. dealtfel, esen
ța însăși a societății socialiste 
care o edificăm in România.

ÎNTREBARE : Tinînd sea
ma de afirmațiile făcute in 
ultimul timp de numeroase 
personalități politice, că ma
terializarea politicii de des
tindere a devenit o aspirație 
mondială. car e's este poziția 
României în această privință?

Nu voi face însă istoricul aces
tor organizații. Doresc însă să 
menționez că, de la început și 
în mod permanent, țările Trata
tului de la Varșovia s-au pro
nunțat pentru desființarea con
comitentă atit a N.A.T.O., cit și 
a Tratatului de la Varșovia.

în condițiile trecerii la politi
ca de destindere este necesară 
o activitate de depășire a blocu
rilor militare, de dezvoltare a 
încrederii, care să ducă pînă la 
urmă la desființarea concomi
tentă a celor două blocuri. Des
ființarea blocurilor militare nu 
numai că nu va slăbi apărarea 
și independența fiecărei țări, dar 
— după părerea mea — aceasta 
va da fiecărei națiuni mai mul
tă securitate și mai multe ga
ranții de dezvoltare liberă și in
dependentă.

rite domenii vor cunoaște pro
grese și mai rapide. Față de 
1975, se estimează ca în acest 
an să se realizeze o creștere a 
schimburilor economice de peste 
două ori.

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

pentru convocarea cit mai grabnică
Numeroase state se pronunță

Scînteia tineretului

învățămint sub pecetea apartheidulu
INCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII COMITETULUI SPECIAL AL 

O.N.U, PRIVIND CONFERINȚA MONDIALA DE DEZARMARE

La sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite au 
luat sfîrșit lucrările sesiunii Comitetului special al O.N.U. pri
vind Conferința mondială de dezarmare — o’- ‘ m instituit
în baza unei rezoluții a Adunării Generale.

RĂSPUNS : într-adevăr. în 
ultimii ani s-au produs schim
bări profunde în viața interna
țională. Se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de a fi 
stăpine pe bogățiile naționale, pe 
destinele lor. de a lichida poli
tica imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistă și de a realiza 
relații noi. bazate pe egalitate, 
pe respect al suveranității na
ționale. pe neamestec in trebu
rile interne, pe soluționarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe calea tratativelor. pe 
renunțarea la forța și la ame
nințarea cu forța in viața inter
națională. Toate acestea au dus 
la trecerea de Ja politica denu
mită a ..războiului rece" la po
litica nouă, de colaborare, ceea 
ce se denumește generic cursul 
spre destindere.

Este adevărat că această po
litică reprezintă o aspirație a 
tuturor popoarelor și înseși suc
cesele înregistrate se datoresc 
luptei maselor populare, a po
poarelor de pretutindeni. Dar 
destinderea este abia la început. 
Sint. încă puternice forța care 
pot amenința pacea, pot dezlân- 
țui un nou război. De aceea, 
România se pronunță ferm pen
tru intensificarea Juptot im ve- . 
derea lichidării depline a po
liticii imperialiste și colo
nialiste. pentru respectarea 
drepturilor popoarelor de a 
fi stăpine pe destinele lor. 
împotriva oricărui amestec in 
treburile interne ale altor na
țiuni și pentru o colaborare 
largă între toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială. 
Avem in vedere in primul nnd 
înfăptuirea hotăririlor privind 
securitatea europeană, măsuri 
de dezarmare și tot ceea ce se 
impune în scopul asigurării pă- 

jCii și colaborării, al realizării 
unui climat internațional care 
să dea fiecărei națiuni sentimen
tul și garanția că se poate dez
volta liberă, fără a fi victima 
vreunei agresiuni.

ÎNTREBARE : Portugalia 
și România sint țări de ori
gine latină. Aceasta este in 
mod evident de natură să 
apropie cele două țări și po
poare. Care este opinia dum
neavoastră ' '
pect ?

ÎNTREBARE : Aș dori, Ex
celență, să ne spuneți, în în
cheiere, care este viitorul 
pe care îl întrevedeți pen
tru țara dumneavoastră ?

RomâniaÎNTREBARE:
face parte din Tratatul de «a 
Varșovia, așa cum Portuga
lia face parte din N.A.T.O. 
Ați dori să vă referiți, dom 
nule președinte, la acecs:i 
chestiune, exprimind poziția 
țării dumneavoastră față de 
ideea desființării celor două 
blocuri militare ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
formarea N.A.T.O. și apoi a 
Tratatului de la Varșovia a avut 
loc în anumite împrejurări is
torice, și anume in perioada 
confruntării, a războiului rece.

față de acest as-

RĂSPUNS:
ginea latină a ___
tugaliei a avut întotdeauna și 
are desigur și în prezent o a- 
numită importanță în relațiile 
dintre țările și popoarele noas
tre. Dar la această origine la
tină — cu tot ceea ce cuprinde 
ea — trebuie să adăugăm faptul 
că astăzi popoarele noastre sint 
angajate pe un drum nou, de 
dezvoltare eeonomico-socială, in
dependentă, de făurire a unui 
inalt nivel de viață material și 
spiritual, bazat atit pe tradițiile 
și pe bogăția inestimabilă a ci
vilizației latine, dar și pe tot 
ceea ce a creat mai bun ome
nirea. pe tot ceea ce realizează 
ea actualmente, în toate dome
niile. . Avem, deci, obligația 
de a adăuga noi elemente aces
tor relații, de a face ca priete
nia și colaborarea noastră să se 
înscrie atit in lupta pentru 'edi
ficarea unei societăți noi, cit și 
in lupta împotriva politicii im
perialiste. pentru o lume mai . 
dreaptă și mai bună în care fie
care națiune să se poată dez
volta corespunzător voinței sale.

în acest sens apreciez că re
lațiile de colaborare romăno- 
porlugheze — la baza căreia 
stă și Tratatul de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Portugalia — constituie un 
exemplu de felul cum două po
poare pot conlpcra in interesul 
lor. al cauzei păcii internațio
nale.

Intr-adevăr, ori- 
României și Por-

ÎNTREBARE : Relațiile
care s-au dezvoltat intre cele 
două țâri după înlăturarea 
fascismului in Portugalia si 
care s-au dovedit fructuoase 
trebuie concretizate m do
re. ntni ales in ceea ce pri
cește schitnbzrile everre- 
le. Ctrv este apn* Zmirn- 
ței Voastre in acest sens ?

RĂSPUNS : Actualmente, po- 
porul român a trecut la realiza- 
rea Programului stabilit de Con
gresul al XI-lea care a elaborat 
principiile făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România. Pînă în 1980, pro
ducția industrială a României 
urmează să crească cu circa 70 
la sută față de 1975, într-un ritm 
mediu anual de circa 11 la sută, 
în ce privește agricultura, pre
vedem ca producția în acest 
sector să crească cu circa 30 la 
sută. Pe această bază se vor 
dezvolta, desigur, toate celelalte 
sectoare, se va asigura crește
rea nivelului de trai al întregu
lui popor. Veniturile generale 
urmează sâ crească cu circa 40 
la sută, iar retribuția reală cu 
circa 20 la sută. Toate acestea 
vor apropia și mai mult România 
de țările mai dezvoltate. Ne pro
punem ca pînă în 1990 România 
să se apropie din punct de ve
dere al dezvoltării sale econo
mice de nivelul atins de țările 
avansate. Doresc să menționez 
că acesta riu este un scop în 
sine, ci reprezintă o necesitate, 
pentru a făuri o societate so
cialistă care să asigure din plin 
satisfacerea necesităților ma
teriale și spirituale ale tutu
ror oamenilor muncii, ale între
gului popor, să ducă ia un pu
ternic avint al științei și cultu
rii și. totodată, la dezvoltarea 
continuă a democrației, la per
fecționarea conducerii întregii 
activități economico-sociale și. 
la asigurarea celor mai bune 
condiții organizatorice și politice 
pentru participarea largă și ne
mijlocită a poporului la condu
cerea statului. Astfel, prevedem 
ca. intr-adevăr, societatea socia
listă românească să asigure în
făptuirea principiilor de liber
tate și bunăstare ale cxxmhn. cu 
tocul superioare celor din ve
chea orinduire-

A$ dori, in încheiere, să re
marc încă o datĂ

în proiectul de raport al Co
mitetului, care va fi supus spre 
aprobare viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale, se arată eă 
„majoritatea covîrșitoare a sta
telor lumii se pronunță pentru 
convocarea cit mai grabnică a 
unei Conferințe mondiale de 
dezarmare, cu participarea tu
turor statelor, și cu o pregătire 
corespunzătoare".

în .cadrul dezbaterilor din 
comitet, reprezentanții a nu
meroase state și-au exprim it 
îngrijorarea în legătură cu pro
porțiile alarmante ale cursei 
înarmărilor, arătind că aceasta 
înghite uriașe resurse materiale 
și umane, sustrase unor nevoi 
economice acute. S-a subliniat, 
totodată, că încetarea cursei 
înarmărilor și progresul pe ca
lea dezarmării. în primul rind

a dezarmării nucleare, constituie 
în etapa actuală, obiective con
crete ale luptei pentru pace si 
securitate internațională.

Reprezentanții în Comitet ai 
țărilor în curs de dezvoltare „an 
exprimat opinia că organizarea 
Conferinței mondiale de dezar
mare ar contribui la consolida
rea și adâncirea proceselor po
zitive ce au loc în viața inter
națională în direcția destinderii 
politice și. militare, a întăririi 
păcii și securității, ar impulsio
na eforturile pentru înfăptuirea 
unor măsuri practice de dezar
mare și eliberarea unor impor 
tante resurse irosite în scopuri 
militare, în vederea acoperirii 
nevoilor de dezvoltare și pro
gres ale tuturor națiunilor, în 
primul rînd ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

persoane și a rănirii a peste 
1100 — au fost ridicate baraje.

La Universitatea din Joha
nnesburg studenții care demon
strau au fost reprimați brutal 
de poliție, care a făcut uz de 
gaze lacrimogene, bastoane și 
cîini, pentru a-i împrăștia. Stu
denții au fost obligați să pără
sească nu numai incinta univer
sității dar și căminele, impor
tante efective ale poliției fiind

negocierilor intercipriote
în v’ederea sondării posibili

tății de reluare a negocier-.kx- 
intercomunitare in problema 
cipriotă, secretarul genere 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
mit pe ambasador;: i Grec. 
Turrtei pe lingă Națiunile L 
Gheorghros Papouba* st. 
Dectiv. liter Turkmen. To 

. lele acestea. Kurt Waldbeir 
primii pe ambasadorul C 
lui. Zenon Ro&s^es.

"■

-a 
a-

in pericol independența și inte
gritatea teritorială aje Ciprului0 
— a declarat arhiepiscopul 
Makarios intr-un interviu acor
dat ziarului atenian ..To Vima“.

..Ca sâ înlesnim reglementarea 
problemei — a continuat el — 
am acceptat o soluție federală. 
Dar. m cazul federației, o''im
portanță primordială o are su
prafața teritoriului care va fi 
sub administrație turco-ci-

Ci

i o 
in

re

Componenta

SÂHÂMÎNA TV
SlMBATĂ, 2| IULIE

PROGRAMUL I
în jurul orei 8,30 — Trans

misiune directă: Ceremonia 
plecării președintelui Comi
tetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beni
nului. președintele Republi
cii Populare Benin. Mathieu 
Kerekou care, la invitația to
varășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

9.16 imagini din țară. 9.15 Stu
dioul de poezie. ,.Cind însuși 
glasul gândurilor..." 9,45 Festiva
lul cîntecului. jocului și portului 
popular de la 
dețul Covasna. 10.00 Micul ecran 
pentru •” ~
păzi

Balvanyoș. ju-

mici. Cine vacei
clopoțeii ? 10,30 Film ar

tistic : „Intuiție feminină" — 
o‘ producție a studiourilor ame
ricane. 12.05 Din nou despre... 
preferințele dv. muzicale. 12,45 o 
viată pentru o idee: loan Atha- 
nasiU (1068—1926). 13.15 Telex. 13,20 
Caleidoscop cultural-artistic. 13,40 
Gala ținerilor maeștri — concert 
simfonic. 14,25 Vîrstele peliculei. 
15,35 ......................... .....
pice 
19.00 
ceni 
19,15
19.30 ---------------
tăți muzicale. 20.15 
„Bâretta". 21,05 24 
Jocurile Olimpice 
Montreal 1976.

PROGRAMUL II
20.00 Desene animate, 

grafie lirică — versuri în lectura 
autorilor. 20,45 Muzică populară 
din toate regiunile țării. 21.15 Re- 
trorecording. 21.45 Inscripții pe
celuloid. Minunile Deltei. 22,05
Bisser Kirov la București. Con
cert de muzică ușoară.

DUMINICA, 25 IULIE
PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului. 

8.40 Tot înainte! 9.35 Film serial 
pentru copii: „Blîndul Ben“, 10.00 
Viața satului. 11.15 Aventura cu
noașterii. 11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De Strajă patriei. 13.00 Telex. 
13.05 Album duminical. 15.20 Film 
serial: „Din tainele mărilor". Epi
sodul 3: Nunta Proastelor țestoa
se; lG'.io ‘ Intîlnirea văilor. 16,30. 
Jocurile Olimpice de Vară — 
Montreal- 1976.-19,00 Micul ecran 
pentru cei mici. 19,30 Telejurnal. 
Comentariul săptămînii. 20,00 Ba
ladă pentru< acest, pămînt: Moște-. 
nireă traăă. 20,20 Film artistic: 
..Marea evadare" (partea I). Pre
mieră TV. 21.50 24 de ore. 22,00 
Jocurile Olimpice de Vară — 
Montreal 1976.

Club T. 16,30 Jocurile Olim- 
de vară ‘— Montreal 1976. 
Reportaj de scriitor. Fălti- 
— evocare și actualitate. 
Publicitate. 19.20 1001 de seri. 
Telejurnal. 20,00 Microvarie- 

. .. - ---- Film serial:
de 
de

ore. 21,15 
Vară —

20,30 Geo-

Răspunzând la o întrebare, 
r--ședințele cipriot a precizat : 
Nu refuz o intilnire cu Rauf 
enkiaș. dacă acesta va ax*ea, 
itr-adevăr, libertatea de hotări- 
? la tratative".
Expimind. in încheiere, sem- 
ficâțrilp alegerilor de la 5 
■ptembrie. președintele a arătat

au Ioc la cererea 
șutați și in urma „ce- 
ape generale de re-

noului guvern
portughez

de

au tos".

Convorbiri
româno-britanice

hol :
se-

Or

AJ* 
sOe

Var*

LUNI. 3 IULIE
PROGRAMU L I
15.60 Avarprermera r.;

Imagini dm Labena. X I 
Olimpice de Vară — 1 
1976. 19.it Seara 
neze. Zi.t
19.20 ltti de ser-_ i*J»
M.on Conct^rvol aac«M! de 
că ușoară Ma~a*a 
Seara lelevizisim- cafeaaere. r» ia 
Revoluția — cir.tec.'. tmerrc- — 
film documemar. to*
baneze — cele mat frn=s*a*e O*- 
sun populare ale 2LM 3«
de ore. 22.lt Jocorije CMfci. jrr* ce 
Vară — Montreal WM,

PROGRAMUL II
15,00 Enesclana. 1SJ5 

rial pentru copii: Be- •
(reluare). 16.00 Cîntec doq p* jur 
străbun. 16.40 Drumuri pe cnntĂ 
continente. 17.30 In pare tMdac* 
cînta.. 17.50 Film aitiotîr • 
tă-mă". Premieră TV ca MK W- 
lone, Antoanela Lualdi. T. Lees» 
19.20 1001 de seri. ltJt TtaCfonaL 
Seara televiziunii cubaneze. MJt 
Țara Palmierilor — f-.’.m z<~--
mentar. 20.30 Călătorie m-zzrraLa i" 
Cuba. 20,40 Tinerețea Csbe — 
film documentar. 2i.it CzzzĂ Mi
riam Ramos. 21,11 Pagnu de =ure 
popularitate din opere
21,30 Publicitate. 21.Varerra 
mare — reportaj TV. Seara - 
viziunii cubaneze. 22.tt IMeete 
zahăr al Cubei — film documer- 
tar. 22,20 Mic concert cdmt 
orchestra de muzică moderzA c_- 
baneză.

PtOGIA
Lin-.* 
L n •**

iele
P:

Pă

MARȚI. « IULIE
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 18A8 Em: 

limba maghiară. 11.45 Tei»
Matineu de vacanță: -UrsuiL.__
Yogi și prie-.- "A. *.O
Jocurile Olimpice de Vară — 
Montreal 1975. 12A8 Reportaj de 
scriitor. 19,20 1W1 de seri. 15J* 
Telejurnal. 20.W Concursul națio
nal de muzică ușoară ..Mamaia 
’76" (ziua a II-a). 21.** Seară de 
teatru: „Căsătorie prin concurs" 
de Carlo Goldoni. Premieră i V. 
22,20 24 de ore. 22.30 Jocurile Olim
pice de Vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II
20,00 Film artistic: ..Exanțen" — 

producție a studiourilor de filme 
artistice din Sofia. Premieră pe 
țară. 20,50 Tezaur de cîntec ro
mânesc. 21.05 Film serial; „Olga 
Sergheevna". Episodul 4.

MIERCURI, *8 IULIE 
PROGRAMUL I
9,09 Teleșcoală. 10.00 Turism

VINEBL 86 IULIE
FBOC4AMVL I

enuera zilei. 15.65 
nia germană. 16.30 
np&ce de Vară — 
19.» Tragerea Loto. 
=n. 19-36 Telejurnal, 
cocicmică TV. 20.30 

fie muzică 
— recitaluri
21.15 Jocu- 

— Montreal
22.15 Jocu- 
— Montreal

l mem- 
«dactor 
saiisiâ”. 
ea Bri- 

ta-e. La -.- alia reviste: ^Lar- 
hsei Todav. Cu aces: prilej, a 
for. de Reuben Falber.
secretar generai adjunct ai 
Par“ iuiui Comunist din Marea 
Bmajue. de Ber*. Ramelson Șt 
Ja^k W-oodxs nembn ai Comi- 
fotuLx Po ::e al PC. din Ma
rea Britar.îe. in cursul convor- 
bcr-Sor fiind evocate bunele re- 
lații de colaborare și conlucrare 
dintre cele două partide.

Tovarășul $:efan Voicu
Inîiiniî. de asemenea, și a avut 
o convorbire cu Ian. Mikardo. 
l:-< C mitetqlui inter
national al Comitetului Executiv

Tonrâsul Ș: 
bra ai C.C. a 

al revistei Ei
R

s-a

ooal al Partidului Laburist 
tanie-Marea B:

Incidente

dintre

la frontiera

Honduras

și Salvador
co-

nouă hotărîre 
a autorităților ra
siste de la Preto
ria : închiderea U- 
niversității africa
ne de la Johannes

burg și a Universității Fort 
Hare din apropierea localității 
sud-africane Alice. închiderea 
pe timp nelimitat a acestor două 
instituții de învățămint supe
rior — fapt dealtfel obișnuit în 
(ara apartheidului — a survenit 
în urma puternicelor manifesta
ții studențești organizate săptă- 
mîna trecută in semn de pro
test împotriva deciziei autorită
ților de a interzice un miting de 
solidaritate cu populația din 
Soweto.

Deși joi au fost redeschis • •«- 
ficial școlile pentru elevii de 
culoare din provincia Transvaal, 
ce își suspendaseră cursurile 
timp de o lună — tot ca urma
re a evenimentelor de la Soweto 
— totuși numeroase școli au ră
mas închise, iar in cele în care 
cursurile au fost reluate s-au 
înregistrat, zilele trecute, noi in
cidente, fiind iar în pericol de 
a fi închise. Agențiile de presă 
informează că autoritățile rasis
te sud-africane au intervenit cu 
brutalitate asupra elevilor și 
studenților din orașul minier 
Witbank, situat la 120 km est de 
Johannesburg, care participau 
Ia o manifestație pașnică în 
sprijinul revendicărilor lor. In
cidente similare au avut loc și 
in alte localități, cum 
Mhluzi și Carletonville.

Noul val de măsuri represive 
s-a intensificat pe fundalul re
intrării în vigoare a legii pri
vind securitatea internă, care 
permite deținerea pe termen 
nelimitat a persoanelor arestate 
sub motivul de tulburare a 
„ordinii publice". Au fost mobi
lizate importante forțe poliție
nești pentru a interveni împo
triva oricărei manifestații, iar 
-la -Soweto- —orașul-ghetou- d»e-- ;dez»ăjuie~din plin ano-

„ maliile : dintr-o populație de venit simbol al luptei contra po- pf.stc „ mili<jane de „coloured - 
liticii apartheidului, titlu cuce- (denumire sub care legislația ră
rit cu prețul morții a 176 de sista ii înglobează pe africani,

• AMPLĂ MIȘCARE 

PROTESTATARĂ A

TINERETULUI DIN

AFRICA DE SUD
• SOLIDARITATE CU

POPULAȚIA DIN
SOWETO

ar fi

dislocate în campusul universi
tar și în împrejurimi. Totuși, 
în pofida noilor măsuri de re
presiune, elevii și studenții afri
cani au obținut, ca urmare a 
puternicelor manifestații de pro
test de la mijlocul lunii iunie, 
anularea unor măsuri discrimi
natorii, hotărîte de autorități cu 
cîtva timp în urmă. Era vorba 
de obligativitatea de a învăța in 
limba afrikaans (a populației 
albe), a elevilor și 
negri din așa-zisa 
simbol al discriminării promo
vate de autoritățile rasiste sud- 
afficane. Și fără această măsu
ră, sistemul educației bazate pe 
segregarea rasială, apartheidul 
aplicat în domeniul învățămin-

populației 
studenților 
zonă albă,

asiatici și metiși) numai : jur 
de 2000 sint înscriși în îiăță- 
mîntul superior, față de urca 
70 000 de studenți albi, ove- 
nind dintr-o populație i 3,5 
milioane. (Această propor: ne- 
justă este evidentă și în ipăr- 
țirea teritoriului în zonețesti- 
nate albilor și zone donate 
negrilor, împărțire ce upuie 
din anul 1913). Celor 3,5 ilioa- 
ne de albi le revin 67 ®uta 
din teritoriu, iar celor ‘ mili
oane de africani, restul.» lege 
promulgată în 1962 de ^crnul 
rasist de la Pretoria rida nu
meroase bariere în caleiineri- 
lor negri care doresc sinvețe, 
iar cei care reușesc sîntbligați 
să plătească taxe mult ii mari 
decit studenții albi, din uză că 
statul nu alocă clecît sie in
fime pentru cele cite școli 
superioare destinate afanilor.

Semnalând actualele anifes- 
tări protestatare, corestidenții 
agențiilor de presă reia ea o 
trăsătură specifică în aamblul 
mișcării antiapartheid n Re- 
publica-Sud-Africană ?tul că 
studenții albi iau parttot mai 
activ la demoinstrațiileantira- 
siale ce sînt organiza cerînd 
abolirea barierelor disminato- 
rii, drepturi politice șiibertăți 
democratice pentru tc cetățe
nii țării. Puternicele aanifes- 
tații de la Soweto, hannes- 
burg, Kagiro, au iostiracteri- 
zate de observatori < acțiuni 
care au „zguduit aparîidul“ și 
este evident că guveil regi
mului Vorster este înnodat de 
manifestațiile revendiâve stu
dențești, incercînd si reducă 
la tăcere cu mijloac care-i 
sint specifice : închicța școli
lor, arestări, ameninț, proce
se. Dar, asemenea native au 
demonstrat de fiecaidată că 
represiunile nu reprcită o so
luție pentru graveleprobleniț 
care confruntă R.S, ca ur
mare a politicii salde apar
theid, politică condmată de 
istorie.

RODICAVRAM

MONTREAL 1976 : imagine a satului olimpic și a piscinei olimpice

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

MESAJ AL PREȘEDINTELUI 
R.P D. COREENE

Situația actuală face im per:

Setd vizind perpetuarea

ficarea independentă
ă a patriei cit mai
ibil — se arată ia i
esat de președintele

Co:-eene. Kim Ir Sen. pa
poi itice și organizațiilor

os

zâ

de la 
iezbi-

in

donatele : 73 grade latitudine 
nordică și 35 grade longitudine 
estică. Zona respect ivâ a deve
nit liberă pentru circulația na
velor și «borul avioanelor.

cefare 
fuMc 
planet,

Comisia Pieței nune a ho- 
tărit să deschidă procedură 
judiciară împota Frântei. 
Marii Britanii.^RO. și Italiei 
ca urmare a a’d-e ii lor -la a- 
cordul dintre S.U .și Japonia 
privind concesion.’a creditelor 
pentru export.' U purtător de 
cuvint al Comisie precizat, la 
Bruxelles, că cel^atru țări au 
încălcat preveder Tratatului 
de la Roma (de are a C.E.E.) 
aderind la un a'd care, po
trivit unei deciZ-a Curții de 
justiție a Pieței jnune, este 
de competent® ‘sX Potrivit 
acestei decizii. îblemele re
feritoare la credie-, pentru ex
port intră in “sorul politicii 
comercialei careste conside
rată de compete Comisiei 
Pieței comune.

Acordul celcM tru țări cu 
Japonia și S.U./a intervenit 
cu prilejul reuniii ecoriomice 
la nivel inalt. deșurată, anul 
trecut, la Rambotet;

In cazul in c< cele patru 
țări nu vor ține>nt de acest 
.avertisment" al misiei, catul 
poate fi examinai Curtea de 
justiție a C.E.E. ] fapt, acesta 
reprezintă un 1 episod al 
conflictului, la ni comunitar, 
ir.*.re tendințele ațelor de a 
ieși de sub ..tute C.E.E. sau 
a organismelor st și încercă- 
riie de a impun^endința su
prastatali a Piețeomune. fo- 
losindu-se. de cehnai multe 
ori. mijloace de tură proce
durală.

REPU- 
AX'GOLA. 
a sosit 

la Hava- 
convorbi-

• PREȘEDINTELE 
BLICn POPULARE 
Agcstinho Neto, can 
intr-o virilă oficială 
na. a început, vineri, 
rile cu Fidel Castro.

IN FAVOAREA INSTAURĂRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 

IN LUME
și paș- 
curind 

mesajul 
î R.P.D. 
artidelor 

, ...... ___ __  . sociale
care fac parte din Frontul De
mocratic pentru Reunificarea 
Patriei, cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări de la crearea 
acestui for patriotic — infor
mează agenția ACTC.

în cadrul unui miting, organi
zat la Phenian, cu acest prilej, 
a fost adresată o scrisoare 
partideior politice, organizațiilor 
sociale și întregii populații din 
Coreea de Sud, prin care li se 
propune din nou, in mod 
solemn, convocarea cit mai cu- 
rind posibil a unui ..mare con
gres național" la care să parti
cipe reprezentanți ai partidelor 
politice, ai organizațiilor sociale, 
ai întregii populații din nordul 
și sudul Coreei și chiar com pa- 
trioți aflați în străinătate, care 
să exprime aspirația unanimă a 
întregului popor coreean de re
uniți care a țării — subliniază 
agenția ACTC.

anivers

Președintele Consiliului Mi- | 
litar Suprem al Ghanei. Ig- ‘ 
natius Kutu Acheampong, 
s-a pronunțat, in discursul 
rostit la deschiderea lucrări
lor Consiliului Ministerial al 
Comunității Economice a A- 
fricii de Vest (ECOWAS), in 
favoarea instaurării unei noi 
ordini economice internațio
nale mai juste, care să garan
teze o dezvoltare accelerată 
a țărilor slab dezvoltate. în 
context, șeful statului gha- 
nez a subliniat necesitatea 
pentru țările in curs de dez
voltare de a se bizui pe for
țele proprii, in primul rînd, 
și să creeze împreună con
dițiile necesare pentru lichi
darea cit mai grabnică a de
calajului care le separă de 
țările dezvoltate.

• LA DAMASCii continuat 
vineri convorbirildintre Ab
del Halim Khadti, vicepre- 
mier și ministru afacerilor 
externe al Sirieii Farouk 
Kaddoumi, șeful Dartamentu- 
!ui Politic al Orgasației pen
tru Eliberarea Palinei

pinâ in toamnă — a 
Ministerul de Externe

• VIITORUL CEASURILOR, 
din ceasurile vind---- ~ "
funcții sau chiar n 
au o puternică baj 
telor integrate se i 
Se prevede creș* 
'anul preoeder.:. a 
celor deșteptătoare 
radio pe unde s . 
șanse, sint de pin 
câți i digitale care i 
combinate cu m*: 
ANUL 2*6*. Arhrte: 
voltare a cap-tajet 
sfîrșitul sece 
șare. In centt- 
ministrative 5 
industriale vo 
ghino, NalaJx 
unele regțam 
vară, căzută 
Confirme, inoi 
tul european. 
Un tablou de 
decembrie 1E74 
fost rest:-..; . z. către
a fost transportat •— prm poștă — poartă, d£ asemei^ql scurtă 
notă prin care... se *tra.ge atenția asupra necesității di se spori 
vigilența in muze*'.* americane care adăpostesc lucr de artă 
valoroase. Tabloul --.-.ulat „Natură moartă cu ceașcilbastră", 
fusese pictat de Rmotr In jurul anului 1900 • LA 1 IJE ANUL* r'f ct t DnnT’r , tt , nvnTTDr ir-r, .. >

ar.ul 1977, între 60 și la sută 
____ Unite vor fi digitabu cinci 

e asul 1980, numai, socițile care 
- t-semiconductorilor și» citcui- 
i__________pe piața ceașuril digitale.
a la sută in 1976, în conrație cu 
r de ceasuri cu pile elfectri ca și a 
c=-.i digitale combinate cu post de 
modelele stil „pop". CCleai bune 

iaEștii, le vor avea modelecu îndj- 
numai ora, ci asigură și ? funcții 

tusmul ceasornicului . • ULAN . TOR IN 
ii mongoli au elaborat planul gepe de dez- 

. — Ulan Bator — pînă în ânâ 000. La
P. P. Mongole va avea o iă infâți- 

-j?-. vor fi construite o serie: deidiri ad- 
ale de locuințe c\i 12 și 15 etaje. >iectivele 

. orașele-satelit ale .capita — Sort-
• Z4PADÂ .JDE VARA“ IN AUSTR Joi. în

Austriei a nins. Âceastâpadă de 
sâptămîni de caniculă, a vrparcă sâ 
.-aeterul capricios al vremii pontinen- 
e • ÎNDEMN LA VLENȚA !
a’.uat la 5C 000 dolari, care cărpse în 
-1 de artă din Brooklyn (NjVork) a 

c către un necunoscut. -PachJ' în câre

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

TEGUCIGALPA — Un 
municat oficial radiotelevizat 
afirmă că armata Salvado
rului a atacat, cu foc de ar
tilerie grea, cinci pUncte hondu- 
riene locuite, situate in zona 
de frontieră, in zilele de .19 și 
20 iulie, in departamentele Oco- 
topeque și Lempira. în același 
timp. Ministerul Relațiilor Ex
terne al Hondurasului a relevat 
că unități salvadoriene au des
chis focul, in noaptea de du
minica spre luni. împotriva ’ 
„pozițiilor naționale" în locali
tatea Dolores, departamentul La 
Paz.

SAN SALVADOR — Guver
nul șalvadorian a dezmințit, 
faptul’ că forțele sale armate 
s-ar fi dedat la acte de agre
siune împotriva Hondurasului. 
Un purtător de cuvint al Minis
terului Relațiilor Externe al 
Salvadorului a precizat însă că 
între cele două țări au avut 
loc incidente în zona de fron
tieră. in sectorul numit „zona 
păcii", in .regiurțșa Zazal^ba. Eț>- 
a menționat. ,totodată; că; șel-ii. • 
de Stat Major ai armatelor ce
lor două tari s-au; reunit în o- 
rașul de frontieră El Poy, în', 
vederea rezolvării problemelor 
generate de: aceste' evenimente.;,

■ . 1.i. a.. t\

• MINISTRUL JUSTIȚIEI din 
Republica Irlanda, Patrick Co
oney. a dispus, vineri, arestarea 
unor membri1 și simpatizanți ai 
organizației teroriste Armata 
Republicană Irlandeză (I.R.A.) 
în legătură cu cercetările care 
se întreprind în prezent pentru 
descoperirea autorilor atentatu
lui împotriva arqbasadorului 
britanic la Dublin. Christopher 
Ewart-Biggs. 11 persoane au 
fost interogate, vineri, de poliția 
irlandeză în legătură cu asasi
narea ambasadorului britanic.

ȘOMAJUL IN RINDURILE 
TINERETULUI BRITANICixi* pw: de : 

XJ* Sr-.vssa 
Cosc^rswl s 
ușoară _Mam 
Sa afara eco 
nle OLrr.p.re 
ir f. 24 de ore.
rile OJtmpîee de Vară 
1T7S.

PROGRAMUL H
15.66 Fesuvaiuî-concurs de mu

zică eu’tă s dans clasic ..Darclee" 
— ediția a EI-a 1976. 15.40 Publi
citate. 15.45 Wstele peliculei. 17,00 
Telex. 17.65 Voie bună, cint și 
joc — emisiune folclorică. 17,25 
Bucureșuui necunoscut. Orașul 

de George Câlinescu (II).
17.40 Șah-mat in... 15 minute. ,17,55 
prietenul .credincios — o produc
te a studiourilor britanice de te
leviziune. 18.56 Arte vizuale. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Toate pînzele sus! (partea a Il-a). 
20.45 Viața economică a Capitalei, 
îmbunătățirea prestațiilor pentru 
populația Capitalei. 21,00 Telex. 
21.10 Film artistic: ..Sarea" —pro
ducție a studiourilor iugoslave — 
premieră TV.

Statisticile guvernamentale 
publicate nu indică adevăratele 
și îngrijorătoarele dimensiuni 
ale șomajului in rindurile tine
retului, potrivit Institutului pen
tru orientarea profesională citat 
de cotidianul britanic „Times".

Datele publicate de Ministerul 
Forțelor de Muncă arată că 
206 037 absolvenți de școală sint 
fără lucru — cea mai ridicată 
cifră din perioada postbelică. 
Institutul citat a calculat insă că 
există alți 150 000 de tineri care 
au avut o slujbă, dar au pier
dut-o și sint din nou șomeri.

* „VIKING-1*
Specialiștii de la Pasadena au 

lucrat, vineri, pentru a remedia 
defecțiunea brațului mecanic al 
modnliiluf. sondei spațiale „Vi- 
king-P1.,} care s-a blocat în -tim
pul -manevrelor desfășurate-joi, 
în vederea pregătirii operațiunii 
de recoltare a mostrelor, de sol. 

t marțian programată să t înceapă 
tla.28 iulie,.a.c. .

POPULAȚIA REPUBLICII . -PANAMA J Cifra la< 
■1718 000 ioc j:-.:-. Capitala țârii are’, în prezent, 415 ffloetiit0ți.‘' 
Peste ,56 la. cur. populație este stabilită în./cĂi urbane, 
> ELECTRICITATE DE LA SOARE. O centrală elâcă de p' 
putere de 82 kilowați, funcțio nînd’cu’ ajutoruf energsolare, a 
fost da:â exploatare la Albuquerque, în New Sico — a 
anunțat Administrația pentru cercetarea și dezvoltai energiei 
(E.R.D.A.). Centrala constă din reflectoare pâraboîicăre cap- ’ 

: tează razele solare. Acestea încălzesc uleiul conținut f-o rețea 
. de conducte plasate sub reflectoare. La rîndul său. tul încăl- 

zește toluenul care pune în mișcare o turbină. Cu ajrul aces-
■ tei centrale. E.R.D.A. intenționează să încălzească si climati- 

zeze o clădire de 1 000 metri pătrați, în care se află și laborator

• AGENȚIA TASS -a fost îm
puternicită sâ anunțe că au fost 
încheiate experiențele anunțate 
anterior în regiunea Mării Ba- 

;rents într-o zonă cu circumfe
rința de 40 de mile marine a- 
.vind centrul desemnat de coor-

1....... J
In cazul in care nu< se va găsi ț

- ’ zeze o cl«
V ștSnțific.

A-

|O soluție care să ducă la inlă- 
‘turarea acestei defecțiuni vor fi-, 
puse înpericol lucrările de cer- ,

i————■ ■  ----------—.............. .
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