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Utilizarea intensivă

X-

EFICIENTE
ECONOMICE , a capacităților
și suprafețelor de producție

întreprinderea mecanica N 
acestea, producția a in rec s

La
Cu toate 
trată prin faptul că valoarea procure 
cea din 1973. Aceleași importante eres:?- 
mestru al cincinalului revoluției tehnice-- • ' 
litatea și perseverența cu care întrec- :: :: 
unei activități eficiente : folosirea judi: z
terea indicilor de utilizare a mașinilor - :

lite noi spații productive, 
rbc ascendenta, sugesiiv ilus- 
36,1 la suta mai mare decit 
ipâ încheierea primului se- 

rec-izări rezidă în responsabi- 
douo din problemele cheie ale 
de suprafață productivă și creș-

CO!

Nicolae Ceaușescu
Delegația parlamentară gaboneză

Primiri la tovarășul

per
la 

gospodâ-

SIMPLU Șl EFICIENT
Nu există șantier al țării pe 

care să nu lucreze puternicele 
excavatoare realizate de I.U.G. 
„Progrcsul“-Brăila (in cinci
nalul trecut s-au fabricat aici 
mai mult de 3 500 de bucăți). 
La realizarea lor contribuie din 
plin tinerii. Ceea cc impresio
nează in munca acestora este, 
dincolo de pasiune, chemarea 
înflăcărată la e- 
xigență, la 
f acționare, 
simț â--..___
resc. In secțiile, 
pe aleile în
treprinderii, la 
locurile indivi
duale de muncă, 
tinerilor 
devenit 
„Luptați 
„Calitatea — deviza noastră de 
onoare", „Nici un kW de ener
gie electrică consumat inutil". 
(Lidia Popescu).

INIȚIATIVE 
UTECISTE

le-au 
familiare 

pentru
îndemnurile 
economii

specializează pen- 
putea lucra pe lami

norul de benzi electrotehnice. 
Tabla obținută este utilizată 
de industria constructoare de 
mașini pentru motoare, dina
muri și transformatoare. Fără 
îndoială că tinerii oțelari, care 
au realizat cu mijloace proprii, 
înainte de terminarea liceului, 

un cabinet de 
tehnologia mate
rialelor unde au 
învățat multe din 
tainele a căror 
cunoaștere le 
este astăzi de un 
real folos, vor 
obține numeroa
se succese in 

care și-au ales-o.meseria pe 
(Maria Ghelase).

INTELIGENTA TEHNICA 
PROFRIE

FROMOȚIA 1976 A OȚELARI-
ALOR, LA PROBA DE FOC 

FRODUCȚIEl

Oameni pasionați de munca 
pe care o desfășoară, tinerii in
gineri Ion Brâdescu și Ion Gheț 
de la compartimentul organiza
rea producției: și a muncii ar fi 
in stare să te-rețină ore in șir 
pentru a-ți explica „Secretul*  
complicatelor planșe ce le aco
peră birourile, proiectele lor pre
zente și do viitor. Fiecare sec
ție. fiecare atelier și loc de 
m .nră, fiecare produs chiar, sint 
analizate aici pină în ce! mai 
mic amănunt. Drumul , parcurs 
astfel pină la adoptarea soluției 
optime se măsoară adesea in 
zile și nopți de studiu, in zecii - 
de variante reluate și discutate 
cu maximă atenție. ..Pare destul 
de dificil, dar in munca pe care 
o desfășurăm — ne spune in
ginerul Ion Brădescu — simțim 
întotdeauna alături întregul co
lectiv. Pentru că munca de ela
borare a unui studiu de organi
zare cum e acela referitor la 
folosirea suprafețelor de pro
ducție este o activitate colec
tivă. bazată pe consultarea di
rectă a șefilor de secții, a 
ștrilor. a fiecărui munci 
propunerile și sugestiile 
late de aceștia.-

Intr-adevăr, preocupări 
eforturile depuse in acva 
recție și-au spus cuvinti 
mai in primul semestru 
cestui an. prin aplicarea 
iilor vizind reorganizarea f«ie
șirii spațiilor pentru L 
boghiurilor. a screperelor și a 
rulouri lor compactoare. prin ex
tinderea debitării oxigaz ma
nuale și a executării, construc
țiilor metalice in afara halelor 

^jde producție, s-au 
secțiile utilaj terasier si 
pentru 
pătrați pe care au fost montate 
peste 1 700 de mașini și utilaje. 
S-a asigurat astfel o creștere a 
valorii producției obținute pe 
metru pătrat de 0.65 Iei la sec
ția utilaj pentru construcții si 
de 2,69 lei la secția de utilaj te
rasier comparativ cu 1975.

S-au asigurat astfel 
misele trecerii rapide 
producția

dozs

proi

cons

-a

a

a noilor tehnologii, astfel incit 
producția sâ se realizeze ritmic, 
iar mașinile și utilajele sâ fie

CONSTANTIN DUMITRU

tare în pag. a lll-a)

Colectivul Combinatului 
oțeluri aliate din Tirgoviște a 
primit recent in rindurile sale 
442 de proaspeți absolvenți, 
promoția 1976 a Liceului meta
lurgic și a școlii profesionale 
din localitate. O bună parte 
dintre tinerii oțelari vor lucra 
la utilaje, cum sint cuptoarele 
electrice UHP, bazate pe 
un sistem electromecanic de 
acționare la portelectrozi, cu 
mult mai avantajos față de ve
chiul sistem electrohidrau- 
lic. Alți proaspeți absol-

de

Antrenat in ampla acțiune 
destinată reducerii importuri
lor prin autodotare. colectivul 
atelierului de proiectare pro
duse industriale din cadrul 
Centralei dc construcții căi fe
rate București a obținut două 
realizări de prestigiu: o insta
lație dc săpat cu greifer hi
draulic la adincimea de 30 me
tri (ESGH-30) și una de pre
parare și sortare a bentonitei 
joiosită la fixarea ecranelor 
etanșe. In prezent primele pro
totipuri au început să lucreze, 
cu rezultate foarte bune, pe 
Șantierul Cheiul Dîmboviței 
București. Se cuvine un cuvint 
de laudă colectivului atelieru
lui de proiectare, in cadrul că
ruia 70 la sută o formează ti
nerii — preocupați permanent 
de valorificarea inteligenței 
tehnice proprii. (Angela Chițu).

(Continuare în pag. a lll-a)

PE FRONTUL RECOLTEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit, luni 
dimineață. în stațiunea Neptun. 
delegația parlamentară gabo
neză. condusă do Paul-Marie’ 
Gondjout, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Gabo- 
neze. care a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. și Ștefan Ștefănescu, de
putat al M.A.N.

A fost- de față Maurice Yocko, 
ambasadorul Gabon ului la 
București.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. din par
tea președintelui Republicii 
Gaboneze. Albert Bernard 
Bongo, un mesaj de prietenie 
și profundă stimă.
. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat pe oas
pete să adreseze, la întoarcerea 
in patrie. salutul său cordial 

. și cele mai bune urări 
președintelui Albert Bernard 
Bongo.

în cursul întrevederii s-a 
subliniat cu satisfacție faptul

că relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și Re
publica Gaboneză s-au extins 
mult în ultimii ani, în deplină 
concordanță cu înțelegerile 
stabilite da cei doi șefi de stat. 
A. fost 
timp, 
adinei. _____ ___
de a . promova, în continuare, 
o largă conlucrare între țările 
noastre, pe plan politic, econo
mic. tehnleo-sțiințific. cultural 
și în alte domenii dc activitate 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale. Totodată, s-a evi
dențiat interesul 
tru intensificarea 
dintre cele două 
relevîndu-se aportul lor impor
tant la dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și a cooperării mul
tilaterale româno-gaboneze.

în cadrul schimbului de pă
reri a fost reafirmată voința 
României, și a Republicii Ga- 
boneze de a-și aduce, prin 
eforturi conjugate, contribuția 
la statornicirea unor relații noi 
între state, bazate pe echitate 
și justiție, pe respectarea strictă 
a dreptului sacru al fiecărui

exprimată, in același 
dorința de a extinde și 
aceste bune raporturi.

comun pen- 
legăt urilor 

parlamente.

popor de a-și hotărî singur 
destinele, fără nici un ames
tec din afară, la soluționarea 
constructivă a problemelor ce 
preocupă omenirea, la făurirea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. S-a apreciat, în context, 
însemnătatea deosebită a lichi
dării fenomenului subdezvol
tării, a instaurării unei noi or
dini economice și politice mon
diale. de natură să ' favorizeze 
progresul mai accelerat al tu
turor țărilor și, îndeosebi, al 
celor rămase în urmă.

A fost evocat. în timpul con
vorbirii, rolul însemnat ce re
vine parlamentelor în crearea 
unui climat de securitate, des
tindere și cooperare internațio
nală. in înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, independență și bună
stare ale popoarelor.
în încheiere, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a transmis paria; 
montului și poporului gabonez 
prieten urări de succes deplin 
in activitatea consacrată dez
voltării independente a țării, 
pe calea propășirii economice 
și sociale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă 
tate și prietenie.

cordiali-

I

-

(Continuare în pag. a lll-a)

Azi se reîntoarce de la Montreal echipa
feminină de gimnastică a României care

aduce patriei fapte medalii olimpice

(Amănunte despre rezultatele sportivilor români — in pagina 
a Il-a).

vizită de rămas bun. pe Yoha- 
nan Cohen, ambasadorul Israe
lului la București, care și-a în
cheiat ipișiunea în tara, noastră.

avut loc o 
desfășurat

pe mai 
hectare, 

urmează 
încheiem 

mecanizare a

cistigat in 
utilaj 

construcții 5 400 metri

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, în stațiunea Neptun. in

lucrări 
mult 
In 
ca 
de

Cu acest prilej, a 
convorbire care s-a 
într-o atmosferă cordială.

• Ambasadorul Israelului

acordat de tovarășul

cu peste 25 la sută.

ziarului „Frankfurter Rundschau“

n.

Priontcb ocna-tT-ru
• SECERIȘUL GRIULUI
• SEMĂNATUL $1 ÎN
GRIJIREA CULTURILOR 
SUCCESIVE Șl DE

TflAUMi

• IRIGAREA NEÎNTRE
RUPTA

in pogirta a lll-a, re
porterii noștri consem
nează srtucta la zi la 
lucrările ogricole in ju
dețele Satu Mare ți 
Dîmbovița.

MONTREAL 1976

• Noi ecourî și elogii în presa mondială 
despre admirabila comportare a c ~~astelor 
din echipa României și a triple cc-o-oane 
olimpice — Nadia Comăneci.

• Primul atlet român care aduce țării o 
medalie olimpică — sulițașul Gheorghe Me- 
gelea.

• Boxerii români Calistrat Cuțov, S;m:-on 
Cuțov, Gheorghe Ciochină, Victor Ziloerman, 
Vasile Didea, Costică Dafînoiu și Alee Năstac 
s’au calificat în sferturile de finală a^e turneu
lui olimpic.

Astăzi, în jurul orei 15.00, urmează să so
sească în Capitală, venind de la Montreal, 
selecționata feminină de gimnastică a țării 
noastre, avînd în frunte pe tripla campioană 
olimpică NADIA COMĂNECI. Din echipă fac 
parte TEODORA UNGUREANU, medaliată la 
J.O., MARIANA CONSTANTIN, ANCA GRI- 
GORAȘ, GABRIELA TRUȘCĂ, GEORGETA 
GABOR Șl ALTELE.

INTERVIUL

Obișnuitele prim-planuri ale 
campaniei de seceriș cuprind 
in maaeini semnificative mar- 
Mtl combinelor in lanurile de 
gnu >*au  portretele mecaniza
tori Inr eare. dirijind cu multă 
dăruire complicatele mașini, 
raleg bob cu bob rodul spi
celor sclipitoare. Ceea ce știe 
mai puțin cititorul este că in 
acest efort cotidian pentru 
piine, alături dc combineri, in 
egală măsură răspunzători 
pentru soarta griului sint și 
conducătorii mijloacelor de 
transport. Cine străbate șose
lele in această perioadă este 
aproape imposibil să nu fi se
sizat prezența coloanelor de 
autocamioane cu inscripția 
„Bun pentru cereale — 1976“ 
incârcate cu grine. Cursa con- 
tracrono metru a combinelor 
este in bună parte hotărită de 
acești neobosiți șoferi ai griu
lui. pe care i-am intilnit zl sl 
noapte in cimp și ia bazele 
de recepție, nedespărțiți dc vo
lanul mașinilor decit in cli
pele de răgaz, transporllnd 
fără odihnă vagoane de cerea
le. pentru 'a nu pierde nimic 
din prețioasa încărcătură, 
CORNEL BlGIU, PETRE HAI- 
DAU și PAVEL MORARU sînt 
doar trei din cei 37 șoferi ve- 
niți din Țara Birsei pentru 
Griul Bărăganului. După 3 
săptămîni vor pleca înapoi, 
acasă, la Brașov, tot cu ace
eași destinație. Să le urăm, din 
toată inima, DRUM BUN, cu 
mulțumirile agricultorilor din 
cel mai mare grînar al țării.

Fotografii de
GHEORGHE CUCU

NICOLAE CEAUȘESCU
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe ziaristul vest-german Christian M. 
Schone de la cotidianul Frankfurter Rundschau”, căruia i-a acor
dat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, cum apreciați si
tuația economică a țării 
dumneavoastră, la începutul 
unui nou plan cincinal ? 
Care sint problemele ce ur
mează să fie soluționate cu 
prioritate și cum se va dez
volta agricultura României 
pină in anul 1980 ?

RĂSPUNS : Am încheiat cin
cinalul 1971—1975 cu rezultate 
remarcabile. în această perioa
dă, industria românească s-a 
dezvoltat intr-un ritm anual de 
peste 13 la sută. Producția a- 
gricolă a crescut pe total în 
cincinal .
Venitul național a sporit cu 
circa 70 la sută,, veniturile reale 
ale întregii populații, cu circa 
47 la sută, iar salariile reale, cu 
peste 20 la sută.

Avem deci toate motivele să 
apreciem câ situația economică 
a României, la începutul nou
lui cincinal, era excelentă. Voi 
mai menționa încă o cifră, pen
tru a se înțelege mai bine de ce 
dau această apreciere. Față de 
situația dinaintea celui

doilea război mondial, produc
ția industrială, a României a 
fost in 1975 de peste 30 de ori 
mai mare.

S-au dezvoltat.. totodată, pu
ternic învâțămintul, știința, cul
tura, a avut loc o creștere sim
țitoare a nivelului de trai al 
poporului. Oricine compară ve
nitul național pe locuitor al 
României de înainte de război
— care era de circa 80 de dolari
— și cel de 1 000 dolari, reali
zat in 1975, își poate da seama 
de această importantă creștere.

Pe baza succeselor realizate 
în dezvoltarea economico-socia- 
lă a țării, Congresul al XI-lea 
al partidului a trasat drept o- 
biectiv făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. Ace.asta presupune, în 
primul rind. o dezvoltare inten
sivă a industriei. Ritmul de 
creștere a producției industria
le în cincinalul 1976—1980 ur
mează să fie de circa 11 la sută, 
dar atenția principală va fi în
dreptată, în această perioadă, 
spre afirmarea revoluției tehni-, 
co-științifice în toate domeniile' 
de activitate. Avem în vedere

o modernizare rapidă a produc
ției industriale, dezvoltarea unor 
ramuri moderne, creșterea efi
cienței economice a întregii ac
tivități.

In ce privește agricultura, 
planul cincinal prevede a se 
realiza in această perioadă o 
creștere de 28—44 la sută a pro
ducției agricole. în scopul rea
lizării acestui obiectiv. acor
dăm o mare atenție irigațiilor 
și ameliorărilor funciare, 
vedem 
încă peste 1 
și să 
ameliorare 
2 milioane 
lași timp, 
în 1980 să 
procesul de __________  _
ror lucrărilor agricole, sâ 
căm nivelul chimizării aproape 
la cel atins de țările dezvoltate 
din acest punct de vedere. Tot
odată, avem prevederi destul de 
serioase cu privire la dezvolta
rea creșterii animalelor și. de
sigur, a producției animaliere.

Aș putea spune că, atit in 
industrie cit și în agricultură, 
am început bine noul cincinal. 
Avem convingerea că. în condi- 
țiuni normale, vom putea rea
liza, chiar cu o depășire, preve
derile cincinalului. Este de in-

Pre
să realizăm irigarea a 

milion hectare 
efectuăm lucrări de 

t de 
ace- 
pină 
fapt 

tulu- 
ridi-
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Tirgoviște, 25 iulie, 1976: Serbările „Scînteii tineretului" 

desfășurate sub genericul

„LA TRECUTU-ȚI MARE, MARE VIITOR!"
Contlnuînd seria de snecta- 

colP-Gvocare pe care 16 organi
zează ziarul nostru la vetre ale 
pămintului strămoșesc și ale 
istoriei patriei, sub genericul 
„La tr6cutu-ti mare, mare 
viitor". în Cinstea aniversării 
Centenarului Independentei de 
stat a României, duminică, a 
avut loc la Tirgoviște. stră
veche cetate de scaun a Țării 
Românești, cea de-a treia ma
nifestare. Realizat de ..Scînteia 
tineretului". în colaborare cu 
Redacția de tineret a Televi
ziunii române și revista ..Lu
ceafărul". $i cu sprijinul orga
nelor locale de partid $i de stat, 
al Comitetului județean Dîmbo
vița al U.T.C., care au , făcut 
pregătiri minuțioase în ’ acest 
sens, spectacolul patriotic de la 
„Curtea Domnească" s-a bucu
rat. ca și precedente1© două 
manifestări din această ediție 
specială a Serbărilor ..Scînteii 
tineretului", desfășurate. nu 
demult, la Costești-Hunedoara 
și la Călărași, de un mare suc
ces. Zece mii de oameni, tineri 
Si virstnici. din Tirgoviște si din 
celelalte localități dîmbovițene, 
precum și din județele limi
trofe Argeș. Ilfov, Prahova, 
Brașov. Teleorman — pentru 
care agențiile B.T.T. au organi
zat excursii Speciale — 3 000 de 
tineri participant! din câre 1 000 
erau numai din Argeș — au 
fost, timp de aproape 4 ore. 
participanți la această întîlnire 
cu istoria. Prezența numeroasă 
la un asemenea gen de specta
cole atestă marea audientă a 
tineretului la istorie, la mani
festările dedicate trecutului de 
luptă al poporului nostru, 
prezentului socialist ăl patriei. 
...Parcul Chindiei se transfor
mase într-un uriaș amfiteatru, 
iar ruinele ..Curții Domnești" 
într-o scenă imensă, impresio
nantă. vegheată de străjeri în 
costume de epoca.

înglobînd într-uh spectacol 
unitar — a cărui fluentă și 
strălucire scenică s-au datorat 
contribuției regizorului Octavian 
Greavu de la Televiziunea ro
mână — forțe artistice locale, 
afirmate în mișcarea națională 
de amatori, și personalități ale 
vieții noastre culturale și artis
tice, evocarea și-a propus să

Festivalul national de muzică ușoară-Mamaia '76

ÎNCEPUTUL, PE SCENĂ 
Șl IN SALĂ

Melodia „Carnaval pe litoral", 
compusă de. tandemul Ion Cris- 
tinoiu (muzica) Mihai Dum
bravă (textier) a fost prezen
tată iri deschiderea primei seri 
cu antrenul și degajarea speci
fice unei soliste ca Mirabela 
Dauer. Nota dominanta a pie
selor audiate în prima seară de 
concurs, este aceea a cintecului 
ce slăvește omul, patria și rea
lizările ei. Majoritatea cîntece- 
lor au o respirație largă, so
lemnă. ,’,Cei 100 de ani", de 
George Grigoriu, „Azi, aici, 
acum" de Gelu Solomonescu, 
„România" de Temisțocle Popa, 
..E soare pe pămînt" de Came
lia Dăscălescu, piesă excelent 
orchestrată de tînărul Adrian 
Etiesnu. Acestora li s-au adău
gat și cîntece ca : „De la Alfa 
la Omega" (Mihai Dumbravă) 
sau „Din rouă zorilor", com
pozitor și interpret, alături de 
Olimpia Panciu, Mihai Con
stan times cu, cel din urmă titlu 
intrînd in categoria cîntecelor 
„neutre" care merită întotdea
una un premiu, dar care se 
opresc inexplicabil la o men
țiune. Dintre piesele prezentate 
azi un ton aparte îl au cele 
intitulate „Coloana infinită" de 
Ramon Tavernier și „Dorul" 
de Vâsile Vasilache. ambele 
beneficiind de o primă interpre
tare — Adrian Romcescu și res
pectiv Aurelian Andreescu — de 
o foarte bună calitate. Și . fiindcă 
am ajuns la capitolul interpre
tare (capitol important pentru 
că nu de puține ori aportul 
solistului a fost esențial în ob
ținerea unui premiu), se cu
vine să remarcăm pe Corina 
Chifiac cu „Părinții mei" de 
Horia Moculescu. Margareta 
Pîslaru cu „Să fii învingător" 
de Temistocle Popa. Grupul 
vocal 5 T. excelent, plin de 
vervă. Doina Badea interpreta 
unei partituri importante. Mai 
puțin convingători George 
Sava și Doina Stănescu. ultima 
beneficiind însă de un text 
frumos, seri® de Andreea An
drei pentru „De-ar fi fost să 
fiu" (muzica George Grigoriu). 
Dar despre texte o analiză mai 
amănunțită într-una din cores
pondențele noastre viitoare...

Partea a doua a serii a cu
prins microrecitalurile „tinere
lor speranțe". Am folosit ghili
melele pentru că nu în toate 
cazurile este vorba de speranțe. 
Astfel. Viorel Faur, T. Fitani- 
dis. Eugen Ionescu. Mihaela 
Rumceanu. se află undeva în 
zona medic a vocilor tinere 
românești. Speranță nu mai 
este de mult Mirabela Dauer, 
aflată la ora consacrării și pro
gramată inexplicabil în aceeași 
categorie cu debutanții. Da, 
speranță autentică este Angela 
Ciochină, sensibilă și emoțio
nantă este Mihaela Oancea. al 
cărei potențial va fi descoperit 
cu adevărat cînd va reuși să 
iasă complet de sub influența 
stilului Aurei Urziceanu.

Să urmărim acum și rezulta
tele unei micro-anchete efec
tuate printre tinerii spectatori, 
prezenți la prima seară a con
cursului : „Cîntece bune, inte
resante. unele pe un ton fes- 
tivist, fără câlități lirice. Re
gret absenta unei bune cîntă- 

transmită tinerilor prezent! sen
timentele de prețuire profundă 
față de istoria luptei pentru 
independență a poporului nos
tru, apropiindu-le prin cunoaș
tere, să slăvească zidirile lumi
noase ale prezentului. în ideea 
unei continuități de aspirații și 
ideal. O sinteză între genurile 
artei angajate (poezie. teatru, 
muzică, dans), deschisă prin- 
tr-un apel la știința istoriei, 
susținut de prof. dr. Virgil 
Cândea. aceasta este experien
ța artistică propusă. în conti

Intr-o secvență din spectacolul-evocare. Corul „Preludiu" al Ansamblului U.T.C., dirijat de Voicu 
Enăchescu, una din tinerele formații care se bucură de un mare prestigiu pe scenele țării

VIAȚA BATE LA USĂ

rete, Dida Drăgan, și a unui la 
fel de' bun compozitor Marius 
Țeicu. Amîndoi. sînt convins, 
ar fi dat o notă mai dinamică, 
mai tinerească întregului fes
tival". (Ion Dragnea. 25 de ani 
inginer), (n.n. Dida Drăgan lip
sește pentru că nu i-a fost în
credințată nici o melodie de 
către compozitorii admiși în 
faza finală a concursului). 
„Foarte dinamic și „colorat" 
atît din punct de vedere muzi
cal. cit și ca mișcare scenică 
Grupul 5. T. Deși tinere, com
ponentele acestui grup dove
desc o pregnantă personalitate". 
(Vâsile Băcanu, 22 de ani. stu
dent). „Am vizionat, ca mare 
amatoare de muzică ușoară 
toate concursurile televizate 
„Cîntăm pentru voi". Mi-a 
plăcut acolo faptul că majori
tatea melodiilor erau scrise pe 
versurile unor mari poeți ro
mâni. Sînt surprinsă că în pro
gramul întregului Festival nu 
■regăsesc nici unul dintre nu
mele poeților noștri, unele texte 
semnate de Alexandru Mandy 
sau Eugen Rotaru fiind insu
ficiente pentru a spune că în 
acest festival avem melodii pe 
versurile unor textieri-poeți" 
(Mirela Codreanu, 25 de am. 
profesoară).

GEORGE STANCA

DES
Nu cumpărăm piinea de la 

brutărie, așa cum nu luăm ro
șiile de la grădinari sau versu
rile din mina poeților. Cumpă
răm pîine de la magazinul la 
care se vinde piine. Vineri di
mineață*  de pildă. O fetiță 
mușcă dintr-un covrig. Două 
femei se ceartă, plictisite și ele 
de cearta lor. Vinzătoarea iși 
servește atentă clienții. Și deo
dată se aude un glas, de la un 
aparat de radio portativ :

— Ce ai de transmis celor de 
acasă, Nadia Comăneci ?

Cearta contenește brusc. Vin- 
zătoarea strînge nemișcată o 
pîine la piept. Fetița s-a oprit 
din mestecat. Acolo, printre 
plini, toată lumea ascultă emo
ționată răspunsul Nadiei. Acolo, 
unde oamenii iși cumpără piine 
pe banii lor munciți, glasul ei 
se află la el acasă.

Pentru că Nadia Comăneci, 
chiar dacă îi plac păpușile, nu 
este o păpușă. Pentru că Nadia 
Comăneci, chiar dacă ne aduce 
lacrimi în ochi cu mișcările ei 
(ale unui aparat de zbor cu ptr- 
ghii de mătase) nu este „o fe
tiță dulce". Pentru că ea e cu 
mult mai mult decit atît și de 
aceea merită pe deplin nu nu
mai dragostea, ci și adincul nos
tru respect : e o fetiță care știe 
cum se ciștigă o piine. O știe de 
la părinții ei, care sint amîndoi 
muncitori-, și pe care mi-i în
chipui ca pe niște oameni mo
dești. sobri, în stare să-și as
cundă dragostea față de copiii 
lor, sărutindu-i numai cînd 
dorm. O știe de la antrenorii ei 
care, așezind frumos medaliile 
de-o parte, se gîndesc la ce va fi 
de -făcut, în lunile și in anii ur
mători, cu Nadia și cu Teodora, 

nuare, de ziarul nostru și care 
este, și nu poate fi altfel, va
lidată de coparticiparea miilor 
de tineri, a spectatorilor de 
toate virstele.

Dar pentru că ecoul unei 
asemenea manifestări nu poate 
fi transmis doar prin cuvinte, 
ci prin prezență directă, fie pe 
scenă, fie în amfiteatrele unde 
se desfășoară, lansăm, prin rîn- 
durile de față, o călduroasă 
chemare către organizațiile 
U.T.C.. către toate forurile care 
îndrumă mișcarea culturală,

Mihai Felix, Arieșeni. jude
țul Alba : Intr-adevăr. poate 
părea ciudată scrisoarea ta pe 
adresa acestei rubrici. Asta la 
prima vedere, dar mai pe în
delete gindite lucrurile, nu-i de 
loc ciudată. E bine că ne-ai 
scris. Păcat însă că nu ne-ai 
indicat și ocupația ta actuală ; 
din cele sprise înțelegem nu
mai că ai terminat liceul „în
tr-un orășel pierdut în cețurile 
munților". Poate o vei face în
tr-o viitoare scrisoare. cind 
așteptăm să trimiți și ce ai 
scris, ca să te ajutăm, in func
ție de valoarea celor scrise de 
tine, să ajungi la redacția unei 
reviste literare, desigur. cea 
mai indicată fiind revista „Lu
ceafărul". Așteptăm, deci.

Maria Puiu, București : Bă
nuim că te referi la școli de 
specialitate postliceale de edu
catoare, în scrisoare precizezi 
limpede acest lucru. Nu-ti pu
tem spune cu precizie care va 
fi situația in viitorul an școlar 
întrucit nu a apărut broșura 
..Admiterea în invățâmîntul 
postliceal". Pînă Ia apariția a- 
cesteia rămine valabilă broșura 
veche. N-are rost, insă, să-ți 
indicăm toate școlile de acest 
profil din țară. întrucit ase
menea școli, fiind organizate 
numai potrivit nevoilor de ca
dre din județe, școlarizează 
tineri din localitățile aparțină
toare județului ori din județe 
care au nevoie de cadre și 
n-au asemenea școli. Tu te poți 
înscrie la școala de speciali
zare postliceală din București, 
str. Peștera Scărișoara nr. 1. sect. 
7. La înscriere iți sint necesare 
certificatul de naștere. copie 
legalizată ; diploma de baca
laureat ; adeverința medicala 

PRE PÎINE
și cu zecile de fetițe care trebuie 
să facă gimnastică pentru a fi 
puternice și sănătoase. Nu nu
mai Nadia zimbește rar, ci și 
părinții ei. ci și antrenorii ei. 
Nu pune nimeni in funcțiune 
arteziene de surisuri. Ceea ce .ne 
emoționează atit de adine la ea

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

nu este numai jocul — ca orice 
mare artistă. Nadia se și joacă 
— ci îmbinarea intre joc și de
plina seriozitate. Niciodată seri
ozitatea nu a fost atit de tul
burătoare.

Ceea ce ne-a arătat televiziu
nea, in excelente transmisii, pen
tru care merită felicitările 
noastre, ne-a intărit in con
vingerea că minunile Nadiei 
sint niște minuni pămintești. Ni
mic celest, nimic supranatural. 
Zborurile ei, toate, pleacă de pe 
pămînt și nu uită nici o clipă 
pămintul. Nu e un înger, ci ceva 
cu mult mai presus decit ima
ginarii îngeri : un om. Făptură 
de basm ? Poate. Să nu uităm 
că, în basmele românești, zinele 
îmbrăcate in voaluri mirifice a- 
par rar. Nadia e personajul unui 
basm fără zîne. Al unui basm 
in care cele trei încercări prin 
care trebuie să treacă voinicul 
pentru a obține rîvnitul măr de 
aur sint multiplicate la infinit. 
Iar Făt-ffumos știe și el foarte, 
bine cum se ciștigă o piirte. 

către tinerii creatori de a ne 
sprijini, în continuare, propu- 
nîndu-ne forme artistice noi. 
nume noi care se pot înscrie îh 
cadrul acestei acțiuni.

Un argument al ariei de cu
prindere a evocării realizate la 
Tirgoviște îl va constitui, .cre
dem, prezentarea' în detaliu prin 
imagini a tuturor celor care au 
concurat la realizarea acestui 
spectacol-evocare în spațiul u- 
nei pagini speciale din numărul 
hostru de mîiine.

eliberată pe formular MS 58 de 
către cabinetele medicale șco
lare sau dispensarul teritorial. 
In anul școlar trecut, exame
nul a avut loc intre 1—5 sep
tembrie. Urmărește apariția 
noii broșuri ; poți lua legătura 
si cu școala, căci ți-am indicat 
adresa.

Dorina Rus, Cluj-Napoca : 
în răspunsul de mai sus gă
sești, parțial, și tu răspunsul 
care te interesează. întrucit, 
de regulă, educatoarele se pre
gătesc prin sistemul liceelor de 
profil, prin școli de specializare 
postliceală se pregătesc aseme
nea cadre numai in situația în 
care județul este deficitar în 
acest domeniu. Județul Cluj nu 
are școala de specializare post- 
liceală de educatoare, mai mult 
ca sigur el asigurindu-și ca
drele prin liceul pedagogic, 
încă nu se cunoaște, din moment 
ce nu s-a publicat broșura, 
care va fi situația in viitorul 
an școlar. Trebuie să iei legă
tura cu inspectoratul școlar ju
dețean care, in fiecare an. pe 
baza cunoașterii situației. iși 
stabilește cifre de școlarizare 
în anumite profile, uneori pre- 
gătindu-și cadrele în județele 
apropiate. Nu credem să fie 
cazul județului tău. Dincolo de 
asta ne gindim insă la actuala 
ta muncă : spui că lucrezi la o 
fabrică de confecții, deci te-ar 
putea interesa o școală de spe
cializare postliceală de indus
trie ușoară. în județul tău sint 
două asemenea școli, la Cluj- 
Napoca — str. Taberei Moților 
nr. 56 și la Turda, str. Veli- 
cicov, nr. 48. Reflectează, poate 
ideea iți suride.

LUCRE FIA LUSTIG

Intr-un admirabil reportaj 
despre constructorii celui mai 
înalt coș de fum din țara noas
tră. cel de 280 de metri, de la 
Turceni. reporterul Horia Vasi- 
loni discută cu un muncitor care, 
la un moment dat, atunci dnd 
construcția a ajuns la cota 60, a 
renunțat. Ceilalți, aproape toți, 
au continuat. El. nu. Atit ținuse 
curajul lui, și iată că-l părăsise. 
„N-am mai avut curajul să mă 
sui. aveam o amețeală așa, în 
fața ochilor... Mă simțeam nu 
știu cum, parcă-mi trăgea cineva 
respirația... Eram nevoit, eram 
răzbit..." Poate fi acuzat un 
om că nu e un erou 2 Nu știu, 
asta trebuie s-o hotărască tova
rășii lui. Muncitorul despre care 
am pomenit a continuat să lu
creze pe șantier, la sol. făcind 
treburi incontestabil utile. In 
vremea asta, ceilalți urcau pină 
la 280 de metri, pină la înăl
țimea de la care o puteau privi 
pe Nadia în ochi. E și acesta un 
nic basm despre pîine. Desprt 
piinea marilor îndrăzneți și des
pre piinea, cîștigată pe merit și 
ea. a celorlalți.

In timp ce reporterii epuizau 
serii de cuvinte răsunătoare, Na
dia pregătea trambulina pentru 
săritura minunatei Teodora Un- 
gureanu. Modestă, pură, surî- 
zînd rar, punînd totul în fiecare 
mișcare. Nadia e o definiție a 
poeziei. Ea este oglinda noastră. 
Așa am arăta cu toții dacă am 
ști să zburăm. Uneori știm. Na
dia a luat lecții de la vrăbii și 
de la rindunici: mai mult decit 
orice alt aliment, ele iubesc 
piinea.

OLIMPICI MONTREAL'76

„Cu Nadla Comăneci, gimnastica 
olimpică a devenit, pur si simplu, o artă“

Presa din întreaga lume continuă 
să comenteze elogios performanțele 

marii campioane românce 
de gimnastică

Săptămnălul „L’Ex- 
press" din 26 iulie 
consacră coperta sa in 
culori Nadiei Comă
neci, in zbor deasupra 
bîrnei, cu legenda : 
Nadia Comăneci, 14 

ani și jumătate, me
dalie de aur la gim
nastică" și cu citatul 
„farmecul impresio
nează ochiul, meritul 
cucerește sufletul".

In interior revista 
publică articolul inti
tulat : „Zina Montrea- 
lului", cu subtitlul: 
„Ea a adus surisul la 
jocuri. Ea este Nădiă 
Comăneci, o româncă 
de 14 ani și jumătate, 
medalie de aur la 
gimnastică. Uluit și 
ușurat, Montrealul a 
glorificat-o". Artico
lul e ilustrat cu patru 
fotografii, toate re- 
prezentind-o pe Nadia 
Comăneci.

Trimisul special ăl 
revistei scrie : „Oda
tă cu apariția sa, 
spectatorii și telespec
tatorii au căzut în 
extaz. Ea și-a subju
gat juriul, și-a emo
ționat partenerele... 
Montrealul asistă la 
înflorirea unei minuni. 
Mică, subțire, cu un 
zimbet poznaș, ea are 
o grație și o cutezan
ță uneori iritante. Ni
mic nu o miră, nimic 
nu o emoționează.

TRICOLORII
ATLETISM : Gheorghe Megelea, medalie de bronz

Primul atlet român pe podiumul olimpic
Ilie Floroiu, al cincilea la 10 000 m.

Prima medalie olimpică pen
tru culorile sportive românești 
la actuala ediție a concursului 
atletic a fost cucerită de tînărul 
sportiv Gheorghe Megelea, cla
sat pe locul trei în proba de 
aruncarea suliței. Un succes 
poate neașteptat, dar cu atit mai 
îmbucurător, ținind seama de 
nivelul foarte ridicat al întrece
rii, de compania foarte redutabi
lă a finaliștilor, și mai ales de 
faptul că atletul român a corec
tat cu peste 2 m vechiul record 
național, realizînd în finala 
olimpică performanța de 87.16 m. 
în vîrstă de 22 de ani, originar 
din orașul Herculane (Caraș-Se- 
verin), Gheorghe Megelea a în
ceput să practice atletismul cu 
șase ani in urmă la Reșița. Apoi 
a trecut lâ clubul Steaua, avîn-

SCRIMA:
Echipa de sabie, caii" 

ficată în semifinală, 
după ce a învins echipa 
Poioniei

In preliminariile probei de 
sabie pe echipe selecționata 
României a întrecut cu scorul 
de 12—2 echipa Marii Britanii, 
cu 9—3 pe cea a Cubei și cu 
16—0 formația Tailandei. cali- 
fieîndu-se pentru sferturile de 
finală unde va întîlni reprezen
tativa Poloniei. S-au mai cali
ficat Italia. Franța. Cuba, Un
garia, U.R.S.S. și S.U.A.

BOX:
Gh. Ciochină, S. Cu- 

țov, C. Cuțov, V. Zilber- 
man, V. Didea, Al. 
Năstac, C. Dafinoiu cali
ficați în sferturi de finală

Caleidoscop OLIittPIC
• După opt zile de între

ceri și 104 probe disputate, 
clasamentul pe puncte al 
Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, clasament stabilit 
de agenția A.D.N., se pre
zintă astfel : 1. U.R.S.S. 435 
puncte; 2. R.D. Germană 405 
puncte ; 3. S.U.A. 365 punc
te; 4. R.F. Germania 157,5 p; 
5. România 95 p; 6. Japonia 
92 p; 7. Bulgaria 91 p ; 8. 
Polonia 73 p ; 9. Ungaria 71 
p ; 10. Canada 69 p ; 11. Ce
hoslovacia 54 p : 12. Marea 
Britanie 52 p ; 13. Italia 50 
p; 14. Olanda 31 p; 15. Fran
ța 29,5 p. etc.

• înotătorul american Jim
Montgomery, primul om care 
a înotat 100 m liber sub 50” 
(21 ani, student la Universi
tatea din Wisconsin), a de
clarat, după excepționala sa1 
performanță: „Bineînțeles,
sint satisfăcut de a fi bătut 
recordul mondial, dar mă 
bucur mai mult de medalia 
de aur. Rezultatul realizat de

Eleganța, măiestria »a 
au făcut din ea eroina 
jocurilor. Cu Nadia 
Comăneci, gimnastica 
olimpică a devenit, 
pur și simplu, o artă'.

Revista ..Le Point" 
din 26 iulie publică 
un articol și o foto
grafie a Nadiei Comă
neci. „Cu chipul să*  
inundat dintr-o dată 
de fericire, cu breio 
nul ștrengăresc pe 
frunte, și mai ale» 
cu această grație tne 
gălabilă, cu această 
manieră proprie de . 
popula cele trei di 
mensiuni — pe bimă 
sau la paralele inega
le — lar.sînd continue 
sfidări legilor gravi
tației, gimnasta ro
mâncă Nadia Comă 
neci a făcut, după cum 
se spune, ea singur-', 
„tot spectacolul" pri
mei săptămini a jocu
rilor", scrie trimisul 
special al revistei.

Revista „Le Nouvel 
Observateur", o arata 
pe Nadia Comăneci 
intr-un remarcabil e- 
xCrcițiu la birnă. In
tr-o altă pagină a ace
leiași reviste, o foto
grafie in chenar o 
prezintă pe mare*  
campioană a Romi- 
niei salutind publicul. 
In text este scris : 
„Precisă ca un pes
căruș in picaj, ușoară 
că un fulg de nea".

du-1 ca antrenor pe fostul re
cordman al țării Alexandru 
Bizim.

Recordman european de ju
niori în anul 1973, campion mon
dial universitar la Roma în 1975, 
cu rezultatul de 81.30 m. Gheor
ghe Megelea a progresat neînce
tat datorită sirguinței și perse
verenței sale, atingînd în sezo
nul preolimpic performanța de 
84.68 m.

Proba de aruncarea suliței 
din cadrul Olimpiadei de la 
Montreal a atins o valoare fără 
precedent în istoria Jocurilor, 
ciștigătorul ei. atletul maghiar 
Miklos Nemeth stabilind, încă 
din prima încercare, un nou și 
excepțional record mondial cu 
94.58 m.

Iată clasamentul probei mas

în turneul olimpic de box, 
după Gh. Ciochină, Simion Cu- 
tov, Calistrat Cutov, Victor Zil- 
berman și Vasile Didea. alți 
doi pugiliști români s-au Cali
ficat pentru sferturile de «oa
lă. în gala de luni după-âmia- 
ză, în limitele categoriei mijlo
cii, Alee Năstac l-a învins la 
puncte pe australianul Philip 
Macelwaine, după un meci e- 
chilibrat în care românul a lo
vit mai mult în repriza a treia. 
La categoria semigrea, Costică 
Dafinoiu â cîștigat prin nepre- 
zentarea lui Robert Nyxon 
(Guyana). Polonezul Pasiewicz 
— mijlocie — l-a învins prin 
KO 2 pe Jean Pierre Malava 
(Franța), iar Martinez (Cuba) 
l-a eliminat cu o decizie de 
3—2 pe Wittenburg (R. D. Ger
mană).

ATLETISM :
Pe stadionul olimpic în 6â- 

drul competiției atletice, s-au 
disputat preliminariile probei 
feminine de săritură -în înălți-

mine va fi repede uitat 
fiindcă sint convins că nu 
peste mult timp și acest re
cord va fi doborit. Piscina 
din Montreal este foarte ra
pidă și m-a ajutat să reali
zez această performanță".

9 Atletismul și-a justificat 
reputația de a fi competiția 
surprizelor și a recordurilor. 
Unul dintre performerii zi
lei de duminică a fost cu
banezul Alberto Juantorena, 
campion olimpic și nou re
cordman mondial la 800 in 
plat cu timpul de r43”15!10. 
în vîrstă de 24 de ani, Ju
antorena, la începutul acti
vității sale sportive, a prac
ticat boxul, are înălțimea de 
1.88 m și greutatea de 84 kg. 
Imediat după terminarea în
trecerii, el a declarat repor
terilor : „Speram, desigur, 
să aduc primul titlu olimpic 
țării mele în această probă, 
dar niciodată n-aș fi crezut 
că voi corecta recordul mon
dial. Am luat conducerea

culine de aruncarea suliței :
1. Miklos Nemeth (Ungaria) — 
94,58 m (nou record mondial) — 
campion olimpic; 2. Hannu
Siitonen (Finlanda) — 87,92 m ; 
3. GHEORGHE MEGELEA 
(România) — 87,16 m ; 4. Piotr 
Bielczyk (Polonia) — 86,50 m : 
5. Sam Colson (S.U.A.) — 86.18 
m : 6. Vasili Erșov (U.R.S.S.) — 
85,26 m.

★

Finala probei de 10 000 m a 
revenit ca și la Munchen, fin
landezului Viren. Reprezentan
tul României, Ilie Floroiu, în
tr-o companie selectă, în care a 
depășit o serie de favoriți, după 
o frumoasă luptă a reușit să 
ocupe în final, un frumos loc 
cinci.

me. Printre cele 21 sportive ca
lificate, care au trecut baremul 
de 1,80 m. figurează și record- 
mena României, Cornelia Popa. 
De remarcat că deținătoarea 
titlului olimpic vest-germana 
Ulrike Meyfarth a ratat califi
carea. Meyfarth a trecut din 
cea de-a doua încercare 1,70 n; 
ratind toate încercările la 1.80 
m. Recordmana mondială Rose
marie Ackermann (R. D. Ger
mană) s-a calificat obtinînd din 
cea de-â doua încercare norma 
de 1,80 m.

POLO:
Echipa României a 

pierdut la limită partida 
cu lidera turneului final

In turneul de polo pe apă 
selecționata Ungariei a învins 
cu 9—8 (3—1, 2—2, 2—3, 2—2) 
selecționata României. în urma 
acestei victorii, echipa Ungari
ei este virtuală campioană o- 
limpică;

încă de la start și am avut 
încredere in victorie, știind 
că toți ceilalți sînt in spate
le meu. într-un anumit sens, 
adversarii mei m^au împins 
spre record. Voi încerca să 
repet performanța și in pro
ba de 400 m plat".

• Călărețul american Ed
mund Coffin (21 ani), origi
nar din Ohio, este unul din
tre cei mai tineri campioni 
olimpici în proba completă 
de echitație. El a debutat in 
anul 1973, iar doi ani mai 
tirziu s-a clasat pe primul 
loc la Jocurile panamericane. 
La Montreal este însoțit de 
mama sa, consilieră tehnică 
a echipei S.U.A. de călărie.

• Surpriza concursului de 
sărituri în apă a fost reali
zată de sportiva sovietică 
Elena Vaițekovskaia, învin
gătoare in proba de platfor
mă in fața campioanei olim
pice de la Munchen, sue
deza Ulrika Knape. Avind 
înălțimea de 1,57 m și cintă- 
rind doar 49 kg, săritoareă 
sovietică și-a. adjudecat vic
toria datorită unor sărituri 
foarte spectaculoase onorate 
cu cea mai mare notă din 
concurs, 63,51 puncte.

Alte 
rezultate

• SCRIMA. In proba de flo
retă pe echipe (masculin), titltll 
olimpic a lost cîștigat de selec- 
ționata R. F. Germania, care a 
întrecut in finală Italia cu 9—6.

Medalie de aur : R.F.G. (Tho
mas Bach 3 victorii ; Harald 
Hein 3 victorii ; Klaus Reichert 
2 victorii ; Matthias Behr 1 vic
torie).

Medalie de argint : Italia 
(Carlo Montano 3 victorii ; Fa
bio dal Zotto 2 victorii ; Stefano 
Simonceli o victorie ; Attilo Ca- 
latroni și G. Coletti 0 victorii).

Medalia de bronz : Franța 
(care a învins formația U.R.S.S. 
cu 9—4).

• HALTERE. Titlul olimpic 1^ 
categoria 90 kg a fost cîștigat, 
duminică seara, de sportivul so
vietic David Rigert cu perfor
manța de 382,5 kg.

Iată clasamentul probei : 1- 
David Rigert (U.R.S.S.) 382.5 kg ;
2. Lee James (S.U.A.) 362,5 kg ;
3. Atanas Sopov (Bulgaria) 
360 kg.

• FOTBAL : Trei dintre me
ciurile disputate în sferturile 
de finală ale turneului de 
fotbal s-au încheiat cu victorii 
la scor, în cea mai mare parte 
scontate. Astfel, Brazilia a în
trecut Israelul cu 4—1 (0—0), 
R.D. Germană a învins Franța 
cu 4—0, iar Polonia a dispus 
de R.P.D. Coreeană cu 5—0 
(1—0). în cel de-al patrulea 
sfert de finală, selecționata 
Uniunii Sovietice, a întrecut, 
după o partidă mai strînsă decit 
se aștepta, formația Iranului 
cu 2—1 (1—0). Cele patru for
mații învingătoare s-au calificat 
pentru semifinale.

• SĂRITURI DE LA PLAT
FORMĂ : tn. proba de sărituri 
de la platformă (femei), meda
lia olimpică de aur a fost ciș- 
tigată de .sportiva sovietică 
Elena Vaițekovskaia. Medalia 
de argint a revenit suedezei 
Ulrika Knape, iar cea de bronz 
sportivei americane Deborah 
Wilson.

• CICLISM : Medalia de aur 
în cursa ciclistă de fond a re
venit rutierului suedez Bernt 
Johansson sosit cu un avans de 
200 m față de un pluton de 10 
concurenți. Pe locul doi s-a cla
sat italianul Giuseppe Marti
nelli, iar pe. Iacul trei polonezul 
Mieczislaw Nowicki.

• BOX. în cele 18 gale des
fășurate pînă acum, pe ringul 
arenei „Maurice Richard" (care 
poartă numele faimosului ju
cător canadian de hochei pe 
gheață), au fost înregistrate nu
meroase surprize : la categoria 
„semimijlocie" un boxer mai 
puțin cunoscut pe plan inter
national, venezueleanul Gama- 
rro l-a scos din luptă în repri
za a 3-a pe campionul olimpic 
de la Munchen, cubanezul Emi
lio Correa, care cu o zi mai îna
inte îl învinsese pe Beneș (Iugo
slavia). Alți doi campioni olim
pici au ratat ocazia de a se ca
lifica în sferturile de finală. 
Este vorba de cubanezul Marti
nez (cocoș) și bulgarul Kostan- 
dinov (muscă). De asemenea, a 
ieșit din cursă fostul campion 
european la cat. cocoș france
zul Aldo Cosentino, întrecut 
prin KO în repriza a treia de 
bulgarul Andrejkowski, eliminat 
apoi și el din competiție. /Tu 
părăsit, de asemenea, prematur 
întrecerea, Gruescu (muscă), 
sovieticii Limasov și Tkacenko,

, campioni ăi Europei, america
nul Walker și cubanezul Vali- 
ente.
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teles că toate acestea se vor 
reflecta în ridicarea nivelului 
de trai al populației. Va avea 
loc și o reducere a sâptâminii 
de lucru, perfecționarea. in 
continuare, a diferitelor dome
nii de conducere ale societății, 
dezvoltarea democrației socia
liste prin participarea mai largă 
a maselor populare la conduce
rea diferitelor sectoare de acti
vitate.

ÎNTREBARE : în cadrul 
relațiilor economice externe 
ale României a căpătat o 
importanță apreciabilă cola
borarea cu R. F. Germania, 
în prezent s-a creat insă 
impresia că numărul acor
durilor de cooperare creste 
intr-un ritm scăzut. Care sint 
cauzele și ce speranțe nu
trește țara dumneavoastră in 
acest domeniu, in relațiile cu 
R. F. Germania ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, rela
țiile economice dintre România 
și Republica Federală Germania 
au cunoscut o dezvoltare pu
ternică în ultimii 8—10 ani. A- 
ceasta reiese și din faptul că 
Germania Federală se găsește 
încă pe locul doi în schimburile 
economice internaționale ale 
României. Voi menționa faptul 
că, față de 1970. în 1975 schimbu
rile comerciale dintre cele două 
țări au fost de două ori și jumă
tate mai mari. Au început unele 
acțiuni de cooperare in produc
ție sub formă de societăți mixte 
între unele întreprinderi româ
nești și întreprinderi sau com
panii din Republica Federală 
Germania.

Cu toate acestea, trebuie spus 
că, într-adevăf. in ultimii doi 
ani mai cu seamă, relațiile eco- 
homice nu merg in ritmul cel 
mai bun. Mi-ar fi greu să apre
ciez într-o formă succintă, co
respunzătoare, care sînt cauzele 
acestor stări de lucruri negati
ve. Poate, inrr-o măsură, și 
efectele crizei economice au 
exercitat o anumită influență — 
dar nu se pot pune toate numai 
pe seama cri2ei. pentru că, pinâ 
la urmă* *,  tocmai datorită acestei 

‘-situații," sJar n impus să fie în
tărită colaborarea pentru a de
păși mai rapid aceste efecte ale 
crizei economice. Există și se 
mențin anumite restricții în ce 
privește exportul românesc în 
Republica Federală Germania, 
ceea ce, fără îndoială, constituie 
o piedică serioasă în extinderea 
schimburilor dintre cele două 
țări. Recent a avut loc un coloc
viu pe problemele colaborării 
economice dintre România și 
R.F-G. în cadrul acestui colocviu 
unii conducători de seamă ai 
economiei din România și din 
R.F.G. au analizat împreună sta
diul actual al colaborării româ
no—vest-germane, precum și 
căile de dezvoltare a acestei co
laborări. Am avut o convorbire 
cu conducătorul grupului de oa
meni de afaceri și economiști 
din R.F.G. și cu alți oameni 
de seamă din Germania Fe
derală și am ajuns la concluzia 
că există dorința de a găsi căile 
depășirii actualei stagnări și in
tensificării colaborării viitoare. 
Desigur, dacă se va acționa in 
mod corespunzător de ambele 
părți, dacă se vor ridica unele 
restricții, prevăd că relațiile 
dintre România și R.F.G. vor 
putea cunoaște un progres co
respunzător. Noi sintem intere
sați și dorim o dezvoltare con
tinuă a acestei colaborări, in
clusiv a cooperării în producție 
— desigur, în condiții de deplină 
egalitate, de respect al indepen
denței și de avantaj reciproc 
pentru cele două părți.

Luni la amiază a părăsit Ca 
pitala delegația guvernamentd 
lă condusă de Damdinghii 
Gombojav, vicepreședinte a 
Consiliului de Miniștri al R. B 
Mongole, președintele part 
mongole în Comisia interguven 
namentală de colaborare econq 
mică și tehnico-știintifică.

*
Delegația Adunării Național 

a Republicii Gaboneze. condu 
să de Paul Marie Gondjou 
președintele Adunării Nations 
le, și-a încheiat vizita oficial 
în tara noastră.

Comitetul județean de partid 
adresat o telegramă C.C.
P.C.R., tovarășului NICOLA 
CEAUȘESCU, in care se arata 
lucrătorii de pe ogoare au in 
tensificat ritmul eliberării ter 
nurilor, arăturilor și pentru ij 
sămințarea culturilor dubi 
precum și al recoltării și livrl 
rii legumelor pentru aprovizi] 
narea populației. acționeaJ 
pentru întreținerea culturilor d 
toamnă.

Ne exprimăm și cu acest prj 
lej. iubite tovarășe Nicold 
Ceaușescu. hotărîrea noastră, I 
spune în încheierea telegramei 
de a ne spori eforturile pentd 
a realiza în condiții optime li 
crările de sezon din agriculturi 
a traduce în viață indicațiile J 
care le-ați dat cu prilejul rece! 
tei dumneavoastră vizite de lj 
cru făcută la Galați.

Ioan Moga, a fost și în aceasfl 
dimineață primul în tarla, su 
praveghind reglarea mașinii] 
înainte de a intra în lan. con 
trolind apoi la fiecare loc q 
muncă calitatea muncii. AflăJ 
de la tovarășul Deac Andrq 
locțiitorul secretarului corni 
tetului comunal de partid, prd 
zent și el alături de mecanl 
zatori, că așa procedează întol 
deauna tînărul inginer, că acel 
ta este stilul său de muncă d 
bișnuit. Către ora prînzului, i 
capătul tarlalei are loc 1 
scurtă ședință de lucru. Pe tai 
lau-a Drăgușehi, unde ne aflări 
secerișul se efectuează pe ultl 
mele hectare, dar pină la ca 
derea nopții mai sînt încă cea 
suri bune de lucru. Ca atari 
combinele se vor mufa într-iJ 
lan din vecinătate. Șeful fel 
mei nr. 2, Marius Bertel, in 
formează că a luat toate ma 
șurile pentru ca secerișul a 
înceapă și pe tarlalele acesteia 
în cursul nopții, după ce 1 
fost încheiat secerișul in ultl 
mul lan al fermei nr. 1. eoni 
binele. presele de balotat 1 
mijloacele de transport s-a 
mutat ne tarlalele fermei nr. 1 
Potrivit graficului de lucru, 1 
ritmului ce se realizează. 1 
sfîrșitul săptămînii la unițâta 
agricolă din Livada secerișu 
va fi încheiat. 1

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați contribuția istorică a 
naționalităților conlocuitoare 
din România la dezvoltarea 
țării, care este situația a- 
cestor grupuri etnice in 
România de astăzi și care 
este părerea dumneavoastră 
despre aprecierile, formulate 
in anumite părți, cum că 
naționalitatea germană și-ar 
fi încheiat misiunea istorică 
în România ?

RĂSPUNS : După cum se 
știe, existența naționalităților 
în România este un rezultat al

UTILIZAREA INTENSIVĂ A CAPACITĂȚILOR
ȘI SUPRAFEȚELOR DE PRODUCȚIE

(Urmare din pag. I)

folosite la întreaga lor capaci
tate. „A fost nevoie, cum ne 
spunea Tudor Lăcătușu, secre
tarul comitetului U.T.C. pe în
treprindere. de a schimba și 
toată gîndirea oamenilor, a ti
nerilor îndeosebi, care au fost 
puși în fața unor exigențe cu 
mult sporite. Noile deprinderi se 
cereau, de aceea, formate atent 
prin susținute eforturi de per
fecționare profesională. Faptul 
că în prezent producția obținută, 
ca și calitatea acesteia cores
pund prevederilor, indicele de 
utilizare a mașinilor și utila
jelor se situează, după primul 
semestru, la 85 la sută, cu 3 la 
sută mai mare decit în aceeași 
perioadă a anului trecut, dove
dește că s-a reușit.*

Reamplasarea utilajelor pe 
spațiile nou create a antrenat 

dezvoltării istorice. Unele din 
acestea au venit odată cu mi- 
grațiile : alte naționalități — 
cum sint și cele de origine ger
mană — s-au așezat pe aceste 
meleaguri in primele secole ale 
celui de al doilea mileniu. în
tre populația românească si 
celelalte naționalități s-a dez
voltat in decursul secolelor o 
colaborare strineâ și se poa*e  
spune că tot ceea ce s-a reali
zat in teritoriul in care au con
viețuit împreună este rezultatul 
eforturilor și muncii comune.

Pornind de la aceste realități, 
se poate afirma că cetățenii de 
altă origine națională au deve
nit de fapt și de drept cetă
țeni. cu toate drepturile, ai 
României, că in fond aici este 
singura lor patrie, adevărata 
lor patrie. îr. această concepție 
a privit întotdeauna Partidul 
Comunist Român problema na
țională : asa o privesc astăzi 
atit partidul, cit si guvernul și 
Întregul nostru popor.

Desigur. întotdeauna am ți
nut și ținem seama de necesi
tatea de a asigura tuturor ce
tățenilor — deci și celor de alte 
origini naționale — drepturi 
depline în toate domeniile de 
activitate. începind cu crearea 
unor condiții de muncă cores
punzătoare. cu posibilitatea fo
losirii limbii materne in școli, 
in general în invățămint. In 
toate domeniile de activitate.

în legătură cu aceasta trebuie 
să sDUn că nu am dori decft 
ca și naționalitatea românească 
de pe teritoriul altor staze să 
aibă aceleași drepturi care le 
au naționalitățile in România 
și ca. in general, problema na
țională să fie rezolvată in toată 
lumea cel puțin in același fel 
in care ea a fost rezolvată in 
România.

în acest context, este greu de 
admis in vreun fel concepția cu 
totul neștiințifică și nerealistă 
câ naționalitatea germană, ce
tățenii de origine germană din 
țara noastră, și-ar fi încheiat 
misiunea istorică in România. 
Dimpotrivă. aș putea spune 
că. odată cu trecerea la 
construcția socialismului, pen
tru întregul nostru popor. — 
deci si pentru oamenii de na
ționalitate germană — a în
ceput adevărata lor misiune is
torică — aceea de a-și făuri 
liber. într-o strînsă colabora
re, un viitor așa cum îl doresc 
ei. de a fi slănini pe tot ceea 
ce se produce, oe destinele lor. 
de a-și crea In mod dbnștient 
istorie lor nouă, viitorul feri
cit.

ÎNTREBARE: 
domnule președinte, o între
bare suplimentari in legă
turi cu această temi în co
mentariile ți reportajele oc
cidentale se vorbește mult 
despre faptul că România nu 
ar dori să Diardă forte de 
muncă calificate. Este oare 
acesta motivul principal el 
unei anumite reticente fată 
de aprobarea plecării unui 
numdr mai mare de solicita
tori. sau care sint motivele 
principale ?

RĂSPUNS : într-o anumită 
măsură am dat un răspuns și 
la această întrebare. România, 
deci întregul popor este anga
jat in făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Am obținut rezultate bune <f 
avem perspective ca. într-o 
perioadă relativ scurtă, să a- 
junxem. din punct de vedere 
al dezvoltării forțelor de pro
ducție. la nivelul țărilor avan
sate. Este evident că realiza
rea acestor obiective cere uni
rea eforturilor tuturor cetățe
nilor. fără deosebire de națio
nalitate. Noi sintem un partid 
revoluționar și am pornit în
totdeauna de la faptul câ oa
menii trebuie să muncească, 
să lupte acolo unde s-au năs
cut și unde trăiesc pentru a-și 
făuri viitorul lor — și nu să 
alerge după o situație mai 
bună care li se promite intr-un 
loc sau altul.

Este fără îndoială o realitate 
faptul că venitul național in 
R.F.G. este mai mare decit in 
România, și deci și veniturile 
oamenilor muncii sint mai 
mari. Dar a-ți părăsi țara unde 

participarea întregului colectiv 
și îndeosebi a tinerilor, care au 
preluat o mare parte din lucră
rile ce trebuiau executate. „Con- 
știenți de importanța fiecărei 
zile ciștigate la montarea utila
jelor — ne spune Ion Hurja, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la secția utilaj terasier. — în 
sprijinul nostru, al celor peste 
500 de uteciști. cîți eram angre
nați in această activitate, au 
venit și lăcătușii celor două e- 
chipe de tineret de la secția 
mecanico-energetică. Am reușit 
astfel să dovedim încă o dată 
forța și capacitatea de acțiune ale 
organizației noastre, răspunderea 
cu care fiecare utecist a înțeles 
să se achite de sarcinile majore 
ale întreprinderii*.

Dincolo de efectele nemijlo
cite pe care acțiunea de reorga
nizare a suprafețelor de produc
ție a avut-o asupra creșterii 

ai trăit și muncit de sute și 
sute de ani pentru a avea la 
un moment dat un venit mai 
mare — aceasta nu este deloc 
o poziție umanitară și nici o 
poziție cu adevărat realistă. 
Desigur că in asemenea cazuri 
nu este vorba de soluționarea 
unor probleme de ordin uma
nitar. cum ar fi reîntregirea 
familiilor. întotdeauna. Româ
nia a tratat și :ra*eazâ  aceste 
cazuri intr-un mod realist, ie 
•o'utionează cit mai corespun
zător. Dar am greș: dacă 
am încuraja ovnenj să-ți 
părăsească patria pentru 
promisiunea unui trai mai bun 
intr-o anumită penoadă. ia altă 
pare De aceea noi sfătuim re 
cetățenii țârii noastre, fără deo
sebire de naționalitate, să mun
cească acolo unde s-au născut 
pentru a-și făuri un nivel de 
viată mai bun. atit material, cit 
și spiritual Aceasta corespur.de 
cu adevărat umanismului nou. 
revoluționar.

ÎNTREBARE : Domu-Je
președinte, care este fcurv 
-iratet cultivării traăittiîor 
ittomce dcrvoterea
Ro’-.dacei de astăzi?

RĂSPUNS : Trăim fatr-o epo
că în care omenirea cunoaște 
progres? remarcabile, atit ir. *5o-  
mer.iul dermitârii •concmire. rft 
Si In cel al științei. cuRsr a. 
rndirii fa r?-.eral Epoca aceas
ta presupune r așezarea relații
lor drr.tre oameni, far.tre na^u-i 
st popoare, pe prineinii noL de 
egalitate, pe principii democra
tice. pe un umamsm cu adevărat 
nou. fa aceste ier. ore furări, cu
noașterea tradițiilor, a istoriei 
proorii a fiecărui popor consti
tuie un factor de stimulare a 
dezvoltării. al progresului fi 
păcii.

Noi concepem cultivarea tra
dițiilor istorice, ale rădăcinilor 
fiecărui popor ea un factor im
portant al stimulării active, crea
toare. a operei de edificare, in 
fiecare tară. cit și pe plan gene
ral. a unei lumi mai drepte »i 
mai bune. Și a cea st a pentru că 
noi pornim d® la «tudierea isto
riei în strînsă legătură cu dez
voltarea forțelor de producție, cu 
lupta popoarelor pentru elibera
rea națională si socială, cu efor
turile lor pentru progres.

Cultivind tradițiile istorice, 
vrem sâ punem In evidență 
uriașa forță pe care o reorezir- 
tâ masele populare, popoarele 
înseși fa dez-.-o-?area lor. Da? 

•mai cu seamă dorim să-! dăm 
pooorjlui nostru încrederea fa 
forța sa. fa capacitatea de a-si 
făuri o viață nouă, liberă f fa- 
dependentă.

ÎNTREBARE: fa acest an a 
•rit loc /« Atena pn—.« eon- 
fertnți mterbaleunică. la a 
cirri orpamzare ramat;sete 
dsmwaroostră ax am aim- 
pomc-.:i rfcnnslă. Cwm g- 
preczati roiul iwr asemenea 
coa^er-rnțe hs contextul tra
ducem n nc:4 a Actului 
final de la Helsinki n care 
țin: rezultatele concrete pe 
care țările balcanice ar p^tea 
s4 le obțină ?

RĂSPUNS : După cum se rie. 
România s-a pronunțat de mult 
timp și acționează fa direcția 
îmbunătățirii relațiilor dintre ță- 
rile balcanice, pentru transfor
marea acestei regiuni Intr-o 
zonă a păcii și colaborăm, fără 
armament atomic și. in perspec
tivă. fără apartenențe la blocuri 
militare. facă de mult timp 
funcționează o serie de organis
me de colaborare între țările 
balcanice — in domeniul științei, 
medianei, istoriei. turismului, 
sportului și aite sectoare de ac
tivitate. în acest context, am 
aprecia: Intilnirea specialiștilor 
in domeniul economic de la Ate
na ca un pas in direcția dezvol
tării colaborării economice din
tre aceste țân.

Desigur, noi apreciem că tre
buie intensificate eforturile atît 
in direcția dezvoltării relațiilor 
bilaterale — și doresc să men
ționez că România întreține re
lații bune cu toate statele din 
Balcani — cit și a realizării 
unor acțiuni comune, începînd 
cu transporturile, cu energia 
electrică, cu acțiuni de comba

producției, un alt scop urmărit 
a fost acela al creării condițiilor 
pentru realizarea noilor produse 
care au determinat schimbarea 
radicală a profilului întreprin
derii. Desigur. în această pri
vință mai sint încă multe lucruri 
de făcut. Tocmai de aceea, pe 
primul plan al activității orga
nizațiilor U.T.C. figurează în 
continuare intensificarea cursu
rilor de perfecționare profesio
nală. a celorlalte forme de pre
gătire în care sînt cuprinși, 
practic, toți tinerii. Dintr-o a- 
semenea înțelegere clâră a res
ponsabilității pe care fiecare 
tinăr trebuie să o aibă pentru 
desăvîrȘirea pregătirii sale pro
fesionale acționează și organi
zația U.T.C. ..mașini-unelte*  din 
Cadrul secției mecanico-energe- 
tice. însușindu-și propunerile 
formulate de tineri, s-a trecut la 
inițierea și desfășurarea unui 

tere a poluării și altele care sint 
deja de interes comun pentru 
multe țări din această regiune.

Fărâ îndoială că orice pași in 
direcția îmbunătățirii colaborării 
interbalcanice constituie, totoda
tă, și o contribuție in aplicarea 
in viață a Actului final al Con
ferinței de la Helsinki pentru 
înfăptuirea securității și coope
rării in Europa.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, daci mi-ați per
mite o intrebare suplimentară 
in această privință. Albania 
nu a participat la această in- 
tilnire. Vedeți posibilă o 
participare a acestei tin la 
astfel de activități?

RĂSPUNS : Vreau să mențio
nez câ România întreține relații 
bune cu Albania — și am dori 
ca fi Albania să pamcfpe la a- 
ceastâ activitate- Dar. desigur, 
•ceasta constituie o problemă în 
care trebuie să hotărască guver
nul albanez însuși-

ÎNTREBARE: România a 
realizat o anumită apropiere 
de pr-pa! țărilor nealiniate. 
Are aceasta aamnificația p*e-  
fâtfffi unei politici pentru 
momentul ciad va putea fi 
depășită impdrtiret ngidă a 
anei a lumii fa h.’ocsri?

RĂSPUNS : România promo
vează pe pian international o 
politică de colaborare largă cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduLxe socială- Fund ea tnsâ«i 
o tară sccialxscă m curs de dex- 
voiîare. câ ea are relații
foarte larg: cu toate țările lumii 
a treia, cu statele fa curs de 
dezvoltare- In această activitate 
de promovare a reiațulor nou de 
deplină egalitate fa drepturi, de 
respect a! independentei si «u- 
verar.itâțu na’.ior.ale. de rentm- 
țare la forță ș: amenințarea cu 
forța. fatre România șz țârii? 
nealfaăre s-au rreat raporturi 
de foarte Mii—â caiabocwe. 
Kctnan-a a devenit ia acest ae 
membră la grupul țârilor fa 
curs de dezvoltare i fa arest ra- 

ea nesfăsoarâ • largă acti
vitate pentru befodarea subdec- 
voîtăni- pentru făurirea Bbu or
dini economice și pc-lit.c? inter
naționale. în acest context tre
buie înțeleasă preocuparea 
Românie: pentru o ccr.lucrare cit 
mai strinsâ cu pupul țărilor 
nealiniate.

în ce privește perspecu-.-a. ca 
urmare a schimbărilor ce «e vor 
produce fa raportul de forțe pe 
pian international, fa accen
tuarea cursului destindem, in 
înfăptuirea securttâtu europene 
și in realizarea democratizării 
reiauilnr international*,  se va 
pune, mai de . reme sau mai tir- 
xiu — desigur, noi azn dor. cit 
mai de rresne — n problema h- 
cr dâr.. celor două biocun mili
tare — NA-T-O. și Tratatul de 
la Varșovia. In această perspec
tivă vedem realizarea unor rela
ții noi. ir. care Organizați Na
țiunilor Unite și alte organisme 
internaționale. — care cuprind 
toate statele — au de jucat un 
rol hotăritor in asigurarea co
laborării și păcii.

Desigur, nu vreau să fiu în
țeles greșit de țările nealiniate, 
dar. odată cu desființarea blocu
rilor militare, cu organiza.-ea pe 
principii noi a relațiilor interna
ționale. însăși această noțiune iși 
va pierde mult din însemnăta
tea sa.

ÎNTREBARE: Cum cpre- 
ciați. domnule pret€-i~'e. 
rezultatele Conferinței parti
delor comuniste europene ? 
Sinteți de părere ci — in 
condițiile multiplelor deose
biri dintre partidele comunis
te și muncitorești din lume 
— conferințele mondiale vor 
mai putea avea vreun rol in 
viitor ?

RĂSPUNS : Așa cum am 
menționat in expunerea mea la 
Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa, cit 
și in cuvintarea la plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român care a aprobat 
rezultatele conferinței, această 
reuniune a reprezentat un fac
tor de importanță deosebită fa 

curs destinat cunoașterii amă
nunțite a noilor mașini și uti
laje deosebit de complexe care 
au intrat și continuă să intre în 
dotarea întreprinderii. O acțiu
ne a cărei eficiență și utilita*?  
a determinat extinderea și per
manentizarea ei la nivelul în
tregii secții. în același context 
se înscriu și recentele măsuri 
stabilite de Comitetul oamenilor 
muncii care prevăd organizarea 
unor cursuri speciale de învă
țare a celei de a doua meserii 
pentru acoperirea necesarului de 
așchietori în secțiile utilaj de 
construcții și utilaj terasier. 
Sint sarcini care vizează deopo
trivă și organizația U.T.C. che
mată să treacă de urgență la 
revitalizarea unor acțiuni deose
bit de eficiente pe planul mun
cii educative, să sprijine efectiv 
și să impulsioneze deschiderea 
cursurilor stabilite. 

afirmarea unbr relații noi între 
partidele comuniste și muncito
rești. Ea a demonstrat că schim
bările care s-au produs in lume, 
creșterea rolului partidelor co
muniste intr-un șir de țări fac 
necesar ca fiecare partid să-și 
elaboreze și să ducă o politica 
proprie, corespunzător condiți
ilor istorice, naționale și sociaie 
din propria țară. Desigur, există 
anumite legitAți obiective, gene
rale. de care orice partid revo
luționar. progresist, democrat, 
trebuie să țină seama. Aplicarea 
acestora trebuie făcută in mod. 
ca să spun așa. particular, de la 
țară la țară, de la o epocă isto
rică la altă epocă istorică. $: a- 
ceasta nu o poate face nimeni 
altul decit fiecare partid, fiecare 
clasă muncitoare, forțele sociale 
din fiecare țară, fa aceasta 
constă, după părerea Partidului 
Comunist Român, importanța 
deosebită a acestei conferințe.

Doresc să subliniez că rezul
tatele conferinței au infirma: pe 
deplxn diferite încercări de 
denaturare a poziției și activită
ții diferitelor partide comuniste. 
In ford, se poaie spune câ a 
fost dată o lovitura puternica 
acelor cercuri și acelor oameni 
politic: care mai folosesc facă 
sperietoarea comunismului pen
tru scopurile lor izgusze, de fapt 
fa contradict:® cu interesele po- 
poarei-or lor. Vfata „nsăși a de
monstra: câ. acolo ur.de sin: 
partide de g j . emimint. parud?- 
le comuniste joecă deja un rol 
important nu numai in âefcvtx- 
tar?a rartonală, dar și fa întrea
ga viată .nteraațianală. Desigur, 
greșeli si kpsun mai exiiU p fa 
arti%-ita:ea partidelor coflkmis*?  
atit dtr. țările socialiste, cit și 
fan aite tân : dar acestea sfat 
kacrun normale pentru cei ce 
judecă fa mod rațional lucrurile. 
Comuniștii nu sfat supraoameni; 
ei sfat oameni ca toți oamenii- 
au numai calitatea că se bazea
ză pe o concepție științifică des
pre dezvoltarea lumii, că por
nesc de la necesitatea ca po
porul însuși să-și rcalișeze in 
m?d independent propria sa is
torie. Ceea ce se poate sbune este 
că. acolo unde comuniștfi siht la 
putere, ei fac tot ceea ce pot și 
tot ceea ce se pricep pentru a 
crea o societate mai bună și 
mai dreaptă. în țările capitaliste 
dezvoltate, unde sint partide 
care se bucură de un sprijin larg 
din partea maselor populare, a- 
ceste partide privesc cu toată 
seriozitatea și răspunderea pro
blemele ce preocupă astăzi po
poarele respective : ele gind»c 
și caută să contribuie la găsirea 
celor mai bune soluții pentru 
a depăși o sene de greutăți si 
a as.rura un viitor cit mai bun 
popoarelor lor.

în ce privește poziția față de 
problemele internaționale, tre
buie sous că atit conferința 
partidelor comuniste și munci
torești. cit și. in generai, acti
vitatea partidelor comuniste si 
muncitorești este orientată ferm 
fa direcția securității și păcii 
in Europa, a lichidării subdez
voltării. făuririi unei ordini e- 
conomice noi, a unor relații 
democratice internaționale, a 
realizării unei politici de pace 
ș: colaborare intre toate sta
tele lumii.

în ce privește problema ur.or 
viitoare conferințe, aceasta nu 
este acum la ordinea zilei. Un 
lucru este insă evident, că nu 
se poate pune problema nici 
unui fel de conferință care sâ 
elaboreze vreun document o- 
bligatoriu pentru vreun partid, 
sau să ducă la crearea vreunui 
centru care să dirijeze activi
tatea altor partide. Desigur, 
uneie reuniuni pentru schimb 
de experiență, pentru un schimb 
de vederi asupra dezvoltării 
situației internaționale pot 
avea loc. Acestea nu pot decit 
sâ joace un rol pozitiv, dacă 
se vor desfășura — și fără nici 
o îndoială că se vor desfășura 
— pe aceleași baze pe care s-a 
desfășurat recenta conferință 
europeană.

în încheiere, aș dori Să adre
sez cititorilor ziarului dumnea
voastră, precum și întregului 
popor din R.F. Germania un 
călduros salut prietenesc și 
cele mai bune urări de fericire, 
de pace și prosperitate.

INIȚIATIVE UTECISTE
(Urmare din pag. I)

PROTOTIPURI CREATE DE 
ELEVI

Aflăm de la Ministerul In
dustriei Metalurgice despre o 
valoroasă inițiativă pornită de 
la nivelul compartimentului de 
invățămlnt. Este vorba despre 
realizarea, In cadrul planului 
de producție al școlilor profe
sionale și liceelor de speciali
tate din cadrul ministerului, a 
unui număr de 19 dispozitive 
de protecția muncii pentru în
treprinderile de resort. Dintre 
cele 19 dispozitive, invenții și 
inovații ale specialiștilor din 
unitățile industriale românești, 
cinci au și fost omologate. 
Acestea au fost executate de 
elevii liceelor metalurgice Oțe
lul Roșu, Călan, Alba-Iulia și 
Hunedoara.

Unitățile de invățămlnt ale 
ministerului s-au angajat ca, 
In cinstea zilei de 23 Augiist, 
exemplarele de serie solicitate 
de întreprinderile de ramură 
să realizeze prototipurile și

Tovarășa academician dr. ing. 
[lena Ceausescu a primit 

pe academician prof. A. M. Prohorov
Tovarășa academician dr. ing. 

Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C- al P.C.R.. director general 
al Institutului central do cerce
tări chimice, a primit, luni 
după-amiază. în stațiunea Nep- 
tun, pe acad. prof. A. M. Pro
horov. laureat al Premiului 
Nobel pentru fizică, director al 
Institutului de fizică ,.P. N. Le
bedev*  din Moscova, care efec
tuează o vizită in țara noastră.

La primire a luat parte tova
rășul Ion Urmi, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri privind activi
tatea de cercetare științifică din 
România și Uniunea Sovietică. 
Cu acest prilej, a fost subliniată 
cu satisfacție evoluția fructuoasă 
a relațiilor de colaborare stator
nicite intre oamenii de știință 
români și sovietici- evidențiin- 
du-se rezultatele de valoare ale

Plecarea tovarășei Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist 

din Spania
Luni dimineața, a părăsit 

Capitala. to-arăsa Dolores 
Ibar ruri. președintele Partidu
lui Comunist din Spania, care, 
la invitația Comitetuîui Central 
aJ Partidului Comunist Român, 
a făcu: o vizită de prietenie fa 
țara noastră.

PE FRONTUL RECOLTEI
AU TERMINATRECOLTATU

Oamenii munci din unitățile 
• agricole de slat 51 cooperatiste 

ai*  județului Constanta au ter
minat recoltatul culturilor de 
iară.

Rapocind acest succes intr-o 
teleeramâ adresată C.C. 11 
P.CJR.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Comitetul jude
țean ae partid arată că au fost 
insămințate pină in prezent cu 
culturi duble 80 la sută din su
prafața planificată, s-a balotat 
și eliberat terenul pe 73 la sută 
din suprafața recoltată și s-au 
executa: ogoare de vară pe 45 
la sută din plan.

Vom desfășura și in conti
nuare o susținută activitate 
pentru mobilizarea tuturor for
țelor la întreținerea și irigarea 
culturilor de toamnă, strîngerea 
și depozitarea furajelor, pentru 
recoltarea și livrarea la fondul

PRIORITĂȚI ÎN AGRICULTURĂ
15 FIECARE ECHIPĂ - SPIRIT 

DE DISCIPLINA, RESPONSARILITATE, 
ORGANIZARE TEMEINICĂ A MUNCII

. Pe cele 400 de hectare se- 
| mânate cu griu ale cooperati

vei agricole din Livada, jude
țul Satu Mare, secerișul se 
desfășoară intr-un ritm rapid. 
Vremea călduroasă și lipsa 
îndelungată a precipitațiilor a 
impus in actuala campanie 
concentrarea tuturor forțelor 
pentru evitarea oricăror pier
deri prin scuturarea spicelor.

Ne aflăm in lanurile fermei 
nr. 1. condusă de ing. Andrei 
Csatari. Deși cu o zi înainte 
se lucrase pină seara tirziu, 
pentru că rouă căzută în cursul 
nopții s-a ridicat repede, sece
rișul a început dis-de-diminea- 
ță. Toate cele 5 combine ale 
unității și încă 2 ale în
treprinderii de pajiști, sînt in 
perfectă stare de funcționare. 
Minuite cu pricepere de Po- 
dolyac loan. Ăntku loan, Vintu 
Nicolae. Kimpan Iosif. Erdosi 
Francisc. Otari Iosif și Lopco 
Iosif, combinele iși taie drum 
prin mișcarea regulată a he- 
derelor. Pină acum, toți cei 7 
combineri și-au realizat nor
ma zilnică de 35 tone. Viteza 
medie planificată este respec
tată cu rigurozitate. Notăm câ 
in trei zile consecutiv, Erdosi 
Francisc a depășit capacitatea 
de seceriș. Rezultate similare 
au înregistrat și combinerii 
Antku loan și Kimpan Iosif. 
Pe lingă combine, tractoare cu 
remorci și camioane de trans
port. Pentru ca lucrul să se 
desfășoare ritmic, griul este 
preluat direct din combine. Ac
ționează la transportul griului 
7 tractoare, fiecare cu două 
remorci etanșe și trei autoca
mioane de mare tonaj. Notăm 
numele rutieriștilor — Iosif

pentru celelalte 14 dispozitive, 
acestea urmînd să fie produse 
în trimestrul IV a.c. (Maria 
Ghelase).
„SÂPTAMINA ÎNTREPRIN

DERII”
La întreprinderea de apara- 

taj de joasă tensiune „Electro- 
contact" Botoșani a fost orga
nizată o „săptămină a Între
prinderii*.  Acțiunile politico- 
educative, cultural-artistice ca 
și cele pe linie profesională 
desfășurate au scos în eviden
ță printr-o diversitate de mij
loace modalitățile organizato
rice care au dus la depășirea 
planului economic cu peste 35 
la sută in perioada care a tre
cut de la începutul anului și 
pină în prezent. Printre frun
tașii Întrecerii pentru obține
rea unor rezultate deosebite se 
află și tinerii din lotul condus 
de maistrul Aurelian Pietraru 
că și cei de la punctele de lu
cru conduse de maistrul Gh. 
Badea și subinginerul Constan
tin Butuc. (Dumitru Amariei). 

acestei conlucrări în diverse do
menii de activitate, între cafe 
cel al laserilor și aplicațiilor 
acestora.

S-a relevat, totodată, faptul 
că experiența acumulată, succe
sele obținute oferă posibilitatea 
unei conlucrări și mai largi, a 
intensificării cooperării științifi
ce și tehnologice în diverse sec
toare de natură să contribuie la 
dezvoltarea economiilor țărilor 
noastre. în acest context, a fost 
manifestată dorința de a extin
de colaborarea bilaterală în 
cercetările din fizică, chimie, 
construcții de mașini, electroni
că și din alte ramuri de interes 
reciproc. S-a apreciat, de comun 
acord. că lărgirea acestei co
laborări servește progresului ce
lor două țări, contribuie la dez
voltarea mereu ascendentă a 
relațiilor de prietenie frățească 
statornicite între România și 
Uniunea Sovietică, între po
porul român și popoarele Uniu
nii Sovietice.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. tovarășa Dolores Ibarruri 
a fost salutată de tovarășii Ilie 
Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P.C.R.

de stat a legumelor și fructelor, 
aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare. desfă
șurarea in cele mai bune con- 
dițiuni a activității in zootehnie, 
se spune in telegramă.

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultura județului Constanța, 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom acțio
na cu și mai multă hotărire 
pentru a traduce in viață sar
cinile stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind desfășurarea campanii
lor agricole de vară și toamnă 
în cele mai bune conditiuni.

Același succes a fost obținut 
și de lucrătorii unităților agri
cole de stat și cooperatiste din 
județul Galați. Cu acest prilej,

Kaba. Ughiaș Ștefan. Cosma 
Gheorghe. Talcovici Gheorghe, 
Kovacs Francisc. Petrie Mihai, 
Szeman Nicolae — și al șoferi
lor — Ileș loan. Trancaș Iosif 
și Struțui loan. Rutierigtii și 
șoferii formează un lanț viu 
intre tarla și locul de depozi
tare. pendulează intr-un du-te- 
vi-no ce sparge liniștea cîmnului 
întins, animindu-1. Drumurile, 
chiar cele din cîmp. dintre tar
lale. sint bune pentru că încă 
din primăvară s-a avut grijă 
pentru amenajarea și întreține
rea lor. Presele urmează în
deaproape combinele. Ivanitki 
Francisc. Mark Iuliu. Medve 
Arpad și Breban Francisc. ali
niază baloții de paie unul după 
altul. în urma lor. miriștea ră- 
mine curată. gata pregătită 
pentru tractoarele ce vin în ur
mă să execute arăturile. Pre
ședintele cooperativei, ing.

FINAL DE 
LA

Sec^tișul griului a âtins mo
mente de virt in unitățile a- 
grieole din județul Dîmbovița. 
Recolta a fost strînsă de pe 
mai bine de 85 la sută din su
prafața cultivată. Au raportat 
terminarea acestei lucrări 18 
unități agricole din județ. Intre 
acestea : cooperativele agricole 
Cătunu, Jugureni, Bâleni-Ro- 
mâni. Băleni-Sirbi. Ionesti. 
Brosteni, Vișina. Fierbinți, Bil- 
ciurești. Selaru, Răscăieti. Fra-

REZULTATELE HĂRNICIEI

3 500 de tineri din județul 
vaslui, membri ai organizații
lor de tineret din întreprinde
rile de rulmenți, confecții și 
IEPAM Birlad, au luat parte 
la acțiunile desfășurate în ca
drul unei săptămini record. 
Rezultatele hărniciei lor in 
muncă sînt semnificative: ve
nituri suplimentare în valoare 
de 38 000 lei. (Teodor Stupu).

CIFRE REPREZENTATIVE

15 000 lei raportează lunar or
ganizația U.T.C. din cadrul 
secțiilor metalurgie 1 și 2 din 
ale căror harnice colective fac 
parte Păuna Simion, Marian 
Tănase, Ion Golea, Nicolae 
Manea. Această cifră reprezin
tă rodul aplicării inițiativei ti
nerești „Să lucrăm o zi pe 
săptămînă cu matrițe recondi
ționate”, materializată la în
treprinderea de prelucrare a 
aluminiului Slatina, (ion Mă
runțelul.

GALĂ DE FILME
Cu prilejul Lunii de solidari

tate cu lupta poporului coreean, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Pal 
Zung Guc, a organizat luni sea
ra o gală de filme.

Au participat Ion Dincă 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. a 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București a 
P.C.R., Maxim Berghianu. mem
bru al C.C. al P.C.R., ministru 
aprovizionării tehnico-materiah 
și controlului gospodăririi fon 
durilor fixe, Dumitru Turcuș 
adjunct de șef de secție la C.C 
al P.C.R.

RECEPȚIE
Cu prilejul Zilei naționale ; 

Republicii Liberia, insărcinatu 
cu afaceri ad-interim al aceste 
țări la București. Henry T. Hof 
jr., a oferit luni o recepție.

Au luat parte Ion Ioniță, vi 
ceprim-ministru al guvernulu 
Nicolae Giosan. președintei 
Marii Adunări Naționale. Con 
stantin Dăscălescu, secretar 3 
C.C. al P.C.R.. Suzana Gâdea 
ministrul educației și învăța 
mintului, Ștefan Nicolae. prim 
adjunct al ministrului comerțu 
lui exterior și cooperării econo 
mice internaționale.

PLECĂRI

CAMPANIE 
GRÎU

sin. Mircea Vodă. Dobra. Hă 
beni. Mărcești. Finta și Ulm] 
Buna organizare ă acestor uni 
tăți agricole, activitatea febril 
a combinelor în lan, timpul bul 
de lucru și îndeosebi hărnicii 
oamenilor au situat colectivei 
din aceste unităti în frunte! 
întrecerii socialiste. în I.A.3 
griul a fost recoltat de pe 9 
lă sută din suprafețele cultiva 
te, această lucrare apropiiil 
du-se de sfîrșit. în toate uni 
tățile agricole se lucrează zi | 
noapte folosindu-se la capac! 
tatea maximă întregul poteri 
țial uman și tehnic. Combinei 
sint descărcate din mers. grîJ 
este transportat direct la bad 
de recepție și imediat, pe aci 
leași suprafețe, acționează ord 
sele de balotat. Concentrare! 
eforturilor pentru eliberare] 
terenurilor de paie ^u perm] 
însămințarea cu a doua cull 
tură a peste 13 000 ha din sul 
prafața planificată. Se acțicl 
nează, de asemenea, pentru ini 
tretinerea culturilor de toamnl 
în condiții agrotehnice superi! 
oare. Rezultatele de pină acurl 
dovedesc că îndeplinirea acestol 
sarcini complexe de sezo] 
preocupă comandamentele lol 
cale și conducerile unitățilol 
agricole pentru întronarea spil 
ritului de disciplină și responl 
sabilitate. Concomitent echipei! 
mixte și de udători angajate iii 
acord global au trecut cu toatl 
forțele la irigarea terenurilJ 
cultivate după cereale, execul 
tarea prășitului și combatere! 
dăunătorilor. I
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Vizita primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu,

„Scînteia 

tineretului" 
pag. 4

Luni dimineața a plecat Ia 
Sofia primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mă
nescu, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Stanko Todorov, va 
face o vizită oficială de priete
nie în această țară.

La plecare, pe aeroportul O- 
t^Peni. erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Oprea. Ion Ioniță. 
riceprim-miniștri ai guvernului.

Bulgaria Necesitatea unei largi

PRIMIRE LA
TODOR

Tovarășul Manea Mănescu. 
fiembru al Comitetului Pel?ic 
Ixecutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
linistru al Guvernului Rcpubli- 
ii Socialiste România, care face 

vizită oficială de prietenie in 
i. P. Bulgaria, a fost primit de 
ovarășul 
ecretar al 
Comunist 
Consiliului 
[aria.

Cu acest . 
tea Mănescu a transmis 
artea tovarășului Nicolae 
leaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
reședințele Republicii Sociâiis- 
g România, un călduros salut, 
rări de sănătate si fericire. 
>varășului Todor Jivkov. iar 
oporului prieten bulgar, urări»? 
e a obține noi si tot mai mar: 
accese în construirea societății 
acialiste dezvoltate.
Mulțumind cu căldură pentru 

lesajul primit. tovarășa! Todor 
ivkov a transmis, la rindul său. 
jvarășului Nicolae Ceausescu, 
n salut frățesc, cele mai bune 
rări de sănătate si fericire c-r- 
onală. împreună cu urarea 
dresată poporului român de a

Todor Jivkov. orirr.- 
C.C. al Partidului 

Bulgar, președinte’? 
de Stat al R. P. Bal-

prilej, tovarășul Na
din

Lu-ni seara, președintele Cor.- 
iliului de Miniștri al R.P. Bul- 
aria, Stanko Todorov, a oferit 
n. dineu in cinstea tovarășului 
îan&a Mănescu. prim-mlnistru

miniștri și alte persoane 
ciale.

A fost de față Nikola Stoev. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Populare Bulgaria la 
București.

Pe aeroportul orașului Sofia, 
împodobit cu drapele de sta: 
ale celor două țâri, primul mi
nistru al guvernului român a 
fost intimpinat de Stanko To
dorov. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Petâr Mladenov. ministrul afa
cerilor externe. Andrei Luka- 
nov. vicepreședinte a! Consiliu
lui de Miniștri, președintele păr
ții bulgare in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulga- 
râ de colaborare economică si 
tehnico-științifîcă. Kiril Zarev. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. președintele C.S.P.. 
miniștri, de alte persoane ofi
ciale bulgare.

Au fost prezent:, de aseme-

nea. Trofin Simedrea. ambasa
dorul României Ia Sofia, pre
cum și membrii ambasadei ro
mâne.

După intonarea- imnurilor de 
stat ale celor două țări, tova
rășii Manea Mănescu și Stanko 
Todorov au trecut in revistă 
garda de onoare.

în cursul dimineții, tovarășul 
Manea Mănescu a depus o co
roană de flori la Mausoleul 
„Gheorghi Dimitrov" din Sofia.

cooperări internaționale
in domeniul stiintei? 5

si tehnicii
INTERVENȚIA 

REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI 
LA SESIUNEA E.C.O.S.O.C.

TOVARĂȘUL
JIVKOV
dobindi noi și importante suc
cese pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Primul minis’ru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și Stanko Todorov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
a! R. P. Bulgaria, care a parti
cipat la primire, l-au intanst 
pe tovarășul Todor Jivkov cu 
privire la modul in care se in- 
deolinesc indicațiile date de cei 
doi șefi de stat in domeniul 
dezvoltării relațiilor economice 
si. îndeosebi, al cooperării in 
producția industrială si tehnico- 
științifică.

Tovarășul Todor Jivkov’ a dat 
o înaltă aoreciere activității 
desfășurate de cei doi prim-mi- 
niștri și a exprimat satisfacția 
pentru evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și cooperare dintre cele 
două partide, țări si popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie.

Au 
drea. 
Sofia.
sa dor
Externe.

fost de față Trofin Sime- 
ambasadorul României la 
și Petar Danailov. amba- 

in Ministerul Afacerilor

al Guvernului Republicii Socia
liste România.

La dineu au luat parte mem
brii celor două delegații și alte 
persoane oficiale române și

in numele 
a relevat

Salutindu-i pe oaspeții români, 
ivernului bulgar. Stanko Todorov.
i victoria revoluției socialiste a legat, pe noi 
ize. soarta popoarelor noastre vecine. Tradi- 
ile noastre minunate de prietenie îmbogățesc 
ilaborarea dintre Republica Populară Bulga- 
a și Republica Socîălistă România, o extind 
» diverse planuri și in ritmuri susținute.
Doresc să relev aici, câ fiecare intilnire d:n- 
e tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
imulează creator acțiuni concrete, precum și 
azvolta-rea noilor relații socialiste reciproce 
tre cele două țări. Ne amintim cu sentimente 
iosebit de plăcute de intilnirile emoționante 
rute cu oamenii muncii români, prilejuite de 
zita delegației noastre de partid și guverna- 
entale de anul trecut, precum și de rezu!- 
tele acesteia.
Actuala intilnire ne oferă posibilitatea de a 
Lamina profund medul de îndeplinire a săr
ii ilor trasate și de a stabili noi măsuri con- 
ete pentru extinderea in continuare a cola- 
>rgriv noastre, pentru lărgirea specializării si 
loperării in noi domenii ale construcțiilor de 
așini. industriei chimice. *"  ~'--
rilor și comunicațiilor.
Noi. comuniștii bulgari, 
ra noastră, ne bucurăm __
iccesele remarcabile obținute de poporul ro- 
ân. sub conducerea Partidului Comunist Ro- 
ân. si in colaborare cu Uniunea Sovietică 
celelalte țări frățești, in construirea socia- 

imului. Noi cunoaștem bine și ne bucurăm 
ritmurile înalte cu care v-ați angajat să 

făptuiți hotărîrile Congresului al XI-lea ai 
irtidului. Vă dorim, din toată inima, succese 

edificarea societății socialiste multilateral 
‘zvoltate in patria dumneavoastră.
Succese importante a dobîndit și poporul 
ilgar in construcția socialistă. Congresul al 
r-lea al Partidului Comunist Bulgar a dat un 
ni si puternic avînt edificării societății so- 
aliste dezvoltate în țara noastră. Cel de-al 
ptelea cincinal va constitui o perioadă de 
:zvoltare accelerată, continuă a forțelor de 
oducție pentru valorificarea posibilităților 
n toate domeniile și activitățile vieții sociale.

va înfăptui consecvent apropierea multila- 
rală a Republicii Populare Bulgaria de Uniu- 
!a Sovietică, se va aprofunda și extinde parti- 
parea noastră la integrarea economică socia
lă. w , .îmi este deosebit de plăcut sa subliniez ca 
>artenența Republicii Populare Bulgaria și a 
■publicii Socialiste România la organizațiile 
•atatului de la Varșovia și C.A.E.R.. precum 
colaborarea noastră in cadrul acestor orga- 

zațiî contribuie Ia construirea într-un ritm 
celerat a socialismului in țările noastre, la 
ultiplicarea realizărilor noastre. Participarea 
>astră in cadrul acestor organizații reprezintă 
î aport la întărirea unității și coeziunii co- 
unității socialiste, la creșterea forței și au- 
,'ității sale.
Doresc să relev cu satisfacție că: în ciuda 
«nurilor și acțiunilor unor cercuri imperia- 
te reacționare din occident, procesul de 
stindere și afirmare a principiilor leniniste 

coexistență pașnică intre state cu orînduire 
cială diferită continuă să se dezvolte cu 
cces. in interesul oamenilor muncii din 
me. Aceasta reprezintă tendința definitorie 
relațiile internaționale. Acest proces consti- 

ie rezultatul schimbărilor survenite in rapor- 
L de forțe in favoarea socialismului, rezulta-
I politicii iubitoare de pace promovate cu 
nsecvență de țările socialiste frățești, in pri-
II rind de Uniunea Sovietică.
Republica Populară Bulgaria, fidelă politicii 
le iubitoare de pace, consecventă și construc- 
ă. va continua să-și aducă contribuția activă 
consolidarea securității. încrederii și colabo- 

rii reciproc-avantajoase intre popoare, in- 
osebi in Europa, ia materializarea principii- 
■ și prevederilor cuprinse in Actul final de 
Helsinki. Tara noastră va continua să-și 

ucă contribuția la transformarea Balcanilor 
:r-o zonă a bunei vecinătăți. înțelegerii și a 
or relații fructuoase.
Sînt convins că dialogul dintre noi va con
tul un nou pas pe calea întăririi prieteniei 
lgaro-române. pentru dezvoltarea și perfec
tarea in continuare a colaborării frățești 
itre cele două state socialiste vecine. R. P. 
ilgaria și R.S. România. în încheiere, pre- 
lintele Consiliului de Miniștri al R.P. Buiga- 
l a toastat pentru prietenia dintre po
arele bulgar și român. pentru unitatea și 
ăziunea statelor socialiste, pentru Partidul 
imunist Român și comitetul său cen
ți în frunte cu secretarul general, tovarășul 
colae Ceaușescu — în sănătatea tovarășului 
mea Mănescu — în sănătatea tuturor celor 
îzenți.

energeticii, transpor-

oamenii muncii din 
din toată inima. de

n toastul său. tovarășul Manea Mănescu a 
is :
?rietenia noastră are adinei rădăcini istorice 
-a lungul veacurilor. Trăind în. raporturi de 
nă vecinătate.
iit reciproc in

popoarele noastre s-au spri- 
lupta lor eroică pentru elibe-

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
La Sofia au începu: convor

birile oficiale dintre tovarășul 
Manea Mănescu. primul minis
tru ai Guvernului Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Stanko Todorov. președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria.

Cei doi șefi de guverne au ex
prima: deosebita satisfacție
pentru dezvoltarea rodnică a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
româno-bulgare. subliniind rolul 

al conducătorilor 
și țărilor noastre, to- 
Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România.

determinant 
partidelor 
varășuî 
secretar 
Comunist 
Republicii 
și tovarășul Todor Jivkov. prim- 
«ecretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat a! Republicii Popular? 
Bulgaria, care, in cadrul intilni- 
rilor și convorbirilor periodice, 
au definit coordonatele funda
mentale ale acestor relații fră
țești. au trasat orientările și di
recțiile de acțiune pentru con
tinua lor dezvoltare, in confor
mitate cu interesele 
mune, cu interesele 
lui și păcii in lume, 
niștri s-au informat 
legătură cu dezvoltarea econo-

noastre co- 
socialismu- 
Primii mi- 
reciproc in

bulgare.
în timpul dineului, care s-a 

desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, cei doi șefi 
de guverne au rostit toasturi.

rarea națională și socială, pen’.ru înfăptuirea 
idealurilor de libertate si profire?.

Un moment istoric deosebit al luptei co
mune a popoarelor român și bulgar ii consti
tuie încununarea luptei lor pentru eliberarea 
de sub dominația străini și cucerirea indepen
dentei de stat, eveniment de la înfăptuirea 
căruia țările noastre vor sărbători in eurind 
aniversarea unui secol. Sinaele vărsat in co
mun de ostașii români și bulgari. împreună cu 
ostașii ruși, glorioasele lor fante de arme ia 
Pievna. Rahova. Smirdan s: oe alt*  cmnur. de 
bătălie au cimentat această orieteaie care, m 
vremurile ce au urmat, a fost imbocătt â cu 
noi fante eroice — expresie a «oadarr. 
temauonaliste a nuscăru muncitoceșu. a para
delor comuniste din cete cocă țări. rp*-a  
împotriva fascismului «: expioatâru. ^ectru 
apărarea intereselor ritale ale «mec: 
muncii. Astăzi, relatiite de pr.etec.e f: de co
laborare româno-bulgare iș: găsesc ur. suoori 
trainic in comunitatea orinduiril noastre, a te
lurilor și aspirațiilor fundamentale- se pre
zintă ca relații de tip nou intre state serialise 
libere și suverane, sint așezate ne princtniiLe 
marxism-leninismului, ale egalității in drepturi 
și independenței naționale.

Dorim să exprimăm deosebita sapslacjie 
pentru dezvoltarea rodnică a relațiilor de Prie
tenie și colaborare dintre partidele, țările si 
popoarele noastre și să aducem cele mat res
pectuoase omagii mult stimatilor noștri J*‘ 
cători. tovarășul Nicolae Ceausescu 
varășul Todor Jivkov. care, in cadrul 
nirilor și convorbirilor periodice, au 
coordonatele fundamentale ale acestor 
frățești, au trasat orientările și direcțiile de 
acțiune pentru continua lor dezvoltare, in con
formitate cu interesele noastre comune, cu in
teresele socialismului și păcii în lume.

Vorbitorul a relevat apoi, rezultatele remar
cabile obținute în intensificarea colaborării po
litice. economice, tehnico-științifice. culturale și 
în alte domenii dintre România și Bulgaria.

După ce a subliniat că în România sint bine 
cunoscute succesele remarcabile obținute de 
poporul frate bulgar, sub conducerea partidului 
său comunist. în măreața operă de construire a 
societății socialiste dezvoltate, vorbitorul a 
arătat că poporul român, încheind cu succes 
cincinalul 1971—1975. muncește cu întreaga sa 
energie și capacitate creatoare, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XI-lea al partidului, pentru traducerea 
în viață a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Așa cum se știe, a precizat vorbitorul. în 
centrul politicii generale a partidului și statu
lui nostru se situează constant promovarea 
prieteniei, solidarității și colaborării cu țările 
socialiste, ceea ce corespunde imperativelor 
progresului economic și social al fiecărei tari, 
ale afirmării cu vigoare a relațiilor internațio
nale de tip nou. socialist. România participă la 
activitatea C.A.E.R. $i acționează pentru trans
punerea în viață a prevederilor „Programului 
complex", convinsă că in acest fel se aduce o 
contribuție tot mai eficientă la înflorirea eco
nomică a fiecărui stat membru. Extindem, de 
asemenea, raporturile cu țările în curs de dez
voltare. acționăm. în conformitate cu principiile 
coexistenței pașnice, pentru intensificarea re
lațiilor cu toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Vorbitorul a 
staurarea pe 
sistem trainic 
rare, care să ofere fiecărui popoi -------
dezvoltării sale libere și suverane. România se 
pronunță ferm pentru transpunerea în viață, in
tegrală și neîngrădită, a principiilor și angaja
mentelor înscrise în Actul final al Conferinței 
de la Helsinki. Acționăm pentru dezvoltarea. în
tre țările balcanice, a unor relații noi. de strîhsă 
conlucrare, de prietenie și bunăvecinătatc, care 
să contribuie la întărirea încrederii și cooperării 
in această parte a lumii, la transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii, lipsită de arme 
nucleare.

condu
și îo- 
intil- 

definit 
relații

subliniat că pentru in
continentul european a unui 

de securitate și de coope- 
garanția

România se pronunță pentru stingerea cit 
mai grabnică a tuturor focarelor de încordare, 
pentru solutionarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase intre state, pentru abolirea de
finitivă a politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. pentru înfăptuirea dezarmării 
și in primul rind a dezarmării nucleare, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, pentru 
făurirea u-nei lumi mai drepte și mai bune.

în încheiere, primul ministru român, a toas
tat in sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășului Todor Jivkov. a tovarășului Stanko 
Todorov, pentru dezvoltarea și adincirea con
tinuă a relațiilor de prietenie tradițională și 
de colaborare multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria.

în evoluția relațiilor româno-benineze

mico-socialâ a celor două țări 
vecine și prietene, precum și 
asupra perspectivelor acestora in 
perioada 
examinate 
relațiilor ____  a______
posibilitățile de extindere în 
continuare a acestora, convenin- 
du-se măsurile concrete ce tre
buie luate pentru desfășurarea 
in bune condiții a acțiunilor 
de cooperare economică, în ve
derea valorificării noilor posibi
lități privind dezvoltarea și 
adincirea colaborării și cooperă
rii româno-bulgare, în domeniile 
de interes reciproc, în conformi
tate cu indicațiile date de cei 
doi șefi de stat.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți ai Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică au prezentat re
zultatele lucrărilor recentei în- 
tilniri a comisiei.

Convorbirile au avut un carac
ter de lucru și s-au desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate 
și de deplină înțelegere recipro
că. in spiritul bunelor relații 
existente intre partidele și po
poarele celor două țări.

La convorbiri au participat, 
din partea română. tovarășii 
Leonte Răutu, președintele păr
ții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulgară 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini. Mihail Florescu. 
ministrul industriei chimice. 
Nicolae Mănescu. ministrul e- 
nergiei electrice. Traian Dudaș. 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Mihai Bu- 
suioceanu. ricepreședinte al 
C-SJ’.. vicepreședinte al părții 
rocnăne in cotnisra mixtă. Ion 
S:<xan_ adjunct al mmistruhn 
coaoertaÂn exterior șs cooperă
rii eeooomîce mrematioeaie. si 
Trofin Simedrea. ambasadorul 
Românie: la SoSa : iar din par
tea bulgară Andrei Lokanov. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. președintele pârtii 
bulgare în comisia mixtă. Ni
kola Kalcev. ministrul construc
țiilor de 
Gheorghi 
dustriei 
doriev.
Mari Ivanov, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheoi'ghi Gheorghiev. vicepre
ședinte al C.S.P., vicepreședinte 
al părții bulgare în comisia 
mixtă. Hristo Hristov. prim- 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Petar Danailov, 
ambasador în Ministerul Aface
rilor Externe.

următoare. Au fost 
stadiul desfășurării 

bilaterale, precum și 
de extindere

mașini și metalurgiei, 
Pankov, ministrul in- 
chimice.
ministrul

Ivanov,

Nikola To- 
energeticii.

Marcarea în fiecare 
an, intre 25 iunie și 
27 iulie, a „Lunii de 
solidaritate cu lupta 
poporului coreean" a 
intrat de ani de zile 
sub semnul tradiției. 
Aceste date, evocind 
momente cu adinei • 
semnificații in istoria 
contemporană a Co
reei, cu ample rezo
nanțe in viața interna
țională, reamintesc că 
Ia 25 iunie 1950 a în
ceput războiul pentru 
apărarea patriei, inde
pendenței și suverani
tății Republicii Demo
crate Coreene, război 
încheiat la 
1953, prin 
armistițiului 
Panmunjon.

Epopeea 
scris-o

27 iulie 
semnarea 

de ia

a
eroică pe 

întrecare
aceste două date po
porul
toate grelele jertfe pe 
care a trebuit să le 
plătească celor trei ani 
de lupte crîncene — a 
demonstrat incă o 
dată invincibilitatea 
cauzei unui popor ho- 
tărît să nu precupe
țească nici un sacrifi
ciu pentru afirmarea 
dreptului sacru dc a 
decide de-sine-stăiă- 
tor asupra propriului 
destin. Pe planul do
cumentelor, iâcheierea 
armistițiului din iulie 
1953 confirma dc fapt 
ceea ce realitatea afir
mase cu putere de ne
tăgăduit pe tot par
cursul aprigei con
fruntări: neputința a- 
gresorilor de a se opu
ne luptei dirze a unui 
popor convins de legi
timitatea cauzei sale 
și hotârit să facă to
tul pentru viitorul pa
triei. Evocind acum 
evenimentele petrecu
te cu mai bine de un 
sfert de veac in urmă, 
popoarele iubitoare dc 
pace și libertate, for
țele progresiste de 
pretutindeni iși expri
mă, in același timp.

coreean cu

Luind cuvintul în. cadrul dez
baterilor la punctul privind 
știința și tehnica, din cadrul 
sesiunii a 61-a a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.), reprezentantul 
țării noastre, Ion Goriță, a ex
primat satisfacția pentru am
plificarea preocupărilor Orga
nizației Națiunilor Unite, a in
stituțiilor din sistemul său. in 
domeniul științei și tehnicii. 
După cum se știe, a arătat vor
bitorul. România, animată de 
convingerea că problemele coo
perării internaționale în dome
niul științei și tehnicii trebuie 
să ocupe un loc prioritar în. 
ansamblul activităților O.N.U., 
a prezentat încă la sesiunea a 
XXV-a a Adunării Generale 
inițiativa privind rolul științei 
și tehnologiei în dezvoltarea 
națiunilor. Rezoluția 2658 
(XXV), adoptată în 1970. ex
primă voința statelor membre 
de a adopta măsuri în vederea 
promovării unei largi coope
rări internaționale in acest do
meniu.

Referindu-se la Conferința 
Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie, care va avea loc 
in 1979. delegatul român a 
subliniat necesitatea ca aceas
tă importantă reuniune — expre
sie a interesului crescînd al 
statelor pentru rezolvarea unor 
acțiuni concrete în domeniul 
științei și tehnologiei — să fie 
concepută și pregătită astfel 
incit ea să reprezinte o con
tribuție de seamă la procesul 
instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale.

Dintre acestea reprezentantul 
român a relevat importanța pe 
care o va avea conferința pen
tru întărirea capacității științi
fice si tehnice a țărilor în curs 
de dezvoltare, astfel ca acestea 
să fie in măsură a aplica în 
interesul progresului lor eco
nomic și social cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnolo
giei modeme. Totodată, con
ferința va trebui să aducă o 
contribuie marcantă la dezvol
tarea și diversificarea cooperă
rii rBtematiocate in acest do- 
taen.s prioritar.

oment semnificativ 
în cronica raportu
rilor româno-afri- 
cane, vizita efec
tuată în țara noas
tră, la invitația to- 

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 

de către tovarășul 
președintele

varășului 
secretarul 
Comunist 
României, 
Mathieu Kerekou, 
Comitetului Central al Partidu
lui Revoluției Populare a Be
ninului, președintele Republicii 
Populare Benin, a constituit o 
nouă și grăitoare expresie .a so
lidarității României socialiste cu 
lupta și aspirațiile tinerelor sta
te care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, inde
pendente, a prieteniei si colabo
rării cu popoarele africane in 
lupta pentru libertate și pro
gres, cooperare internațională și 
înțelegere între națiuni, pentru 
instaurarea unor noi relații în
tre toate sta/tcle lumii.

în cadrul vizitei, un loc mar
cant l-au ocupat convorbirile o- 
ficialc. Desfășurate într-o at
mosferă de caldă prietenie, în
țelegere și stimă reciprocă, a- 
ceste convorbiri au permis a- 
bordarea unui cerc larg de pro
bleme privind cooperarea bila
terală. precum și trecerea in 
revistă a principalelor aspecte 
ale vieții internaționale actuale. 
Rodnicia dialogului la nivel 
înalt româno-beninez este re
levată de semnarea unor docu
mente de importanță excepțio
nală pentru viitorul relațiilor 
dintre statele noastre. în pri
mul rind, trebuie menționată 
Declarația solemnă comună, do
cument care. înscriind hotărîrea 
celor două țări de a contribui la 
făurirea unui nou sistem de re
lații, democratic și echitabil, în
tre națiuni, pentru lichidarea 
vechii politici de dominație și 
inechitate, de asuprire a unor 
popoare de către altele, mani
festă voința de a fundamenta 
relațiile lor. precum și raportu
rile cu toate celelalte state, pe 
baza principiilor dreptului in
ternațional — între care se re
găsesc : dreptul sacru al fiecă
rui stat la existenta liberă, la 
independență și suveranitate na
țională. la pace și securitate : 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător soarta ; 
egalitatea deplină a tuturor sta
telor. dreptul fiecărui popor la 
exercitarea suveranității depline 
asupra resurselor sale naturale ; 
principiul neamestecului în tre
burile altor popoare ; respecta-

rea integrității teritoriale, re
nunțarea la folosirea sau ame
nințarea cu folosirea forței etc. 

în cursul convorbirilor privind 
relațiile reciproce, cei doi pre
ședinți, evidențiind pașii pozi
tivi înregistrați în domeniul co
mercial, al cooperării economice 
și tehnice, au căzut de aco-rd să 
promoveze contactele și vizitele 
reciproce pentru a contribui la 
o cunoaștere mai aprofundată a 
problemelor bilaterale și a situa
ției fiecăreia din țări, la inten
sificarea, pe această bază, a le
găturilor dc prietenie și coope
rare in toate domeniile.

în ceea ce privește relațiile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Revoluției Populare, 
s-a reafirmat hotărirea de a 
multiplica raporturile dintre 
cele două partide, urmărindu-so 
să se promoveze, în același 
timp, relații de prietenie și so
lidaritate revoluționară între 
organizațiile sindicale, de tine
ret și femei, între alte organi
zații de masă. în interesul po
poarelor român și beninez.

Trecînd în revistă principalele 
probleme 
naționale. _______ ____
Ceaușescu și președintele Ma
thieu Kerekou au evidențiat pro
fundele schimbări revoluționara 
din lumea conteni por ană, în di
recția accelerării procesului is
toric de trecere de la capitalism 
la socialism, a avîntului luptei 
forțelor revoluționare, progre
siste, antiimperialiste de pretu
tindeni, relevîndu-se cu acest 
prilej rolul tot mai important 
al țărilor socialiste, al tinerelor 
state independente, țări în curs 
de dezvoltare și țări nealiniate, 
al națiunii în lumea conteni- I 
porană. necesitatea statornicirii 
unor noi raporturi între po
poare, care să permită afirma
rea deplină a drepturilor țărilor 
mici și mijlocii de a participa 
Ia solutionarea marilor proble
me care confruntă omenirea. 
Președinții României și Beninu
lui s-au pronunțat pentru înlă
turarea decalajelor economice și 
instaurarea noii ordini econo
mice și politice internaționale, 
în acest sens, președintele Ma
thieu Kerekou a dat o înaltă 
apreciere contribuției active, o- 
riginale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea concep
tului si principiilor noii ordini 
economice și politice mondiale. 
Cei doi șefi de stat, manifestîn- 
du-și solidaritatea și sprijinul 
popoarelor lor fată de lupta 
justă a mișcărilor de eliberare

ale vieții inter**  
președintele Nicolae

din Rhodesia, Namibia și Repu
blica Sud-Africană, au condam
nat cu fermitate politica rasială, 
neocolonialistă, de presiuni și 
amestec in treburile popoarelor 
africane, ca și pretutindeni în 
lume. în cursul convorbirilor de 
la București și Neptun, au fost 
relevate aspecte ale instaurării 
unui climat de securitate și co
laborare în Europa, s-a expri
mat îngrijorarea profundă față 
de situația gravă din Orientul 
Mijlociu și imperativul lichidă
rii încordării și reglementării 
conflictului, printr-o pace trai
nică și justă. A fost subliniata 
încrederea că apropiata Confe
rință a țărilor nealiniate va 
maica o etapă importantă în a- 
firmarea și consolidarea princi
piilor fundamentale ale dreplu-; 
lui internațional contemporan și 
s-a apreciat că una din proble
mele cele mai arzătoare o re
prezintă realizarea dezarmării 
generale și totale, în primul rind 
a dezarmării nucleare. In con
textul cerințelor democratizării 
vieții internaționale, prin spori
rea participării tuturor statelor 
la rezolvarea problemelor car
dinale ale lumii s-a relevat ne
cesitatea creșterii eficientei 
O.N.U., prin democratizarea și 
îmbunătățirea funcționării a- 
cestci organizații.

înscriindu-se ca un nou mo
ment în evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor dintre Româ
nia și statele africane, vizita șe
fului statului beninez s-a înche
iat printr-un bilanț fructuos. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
precia că vizita „se încheie cu 
rezultate deosebit de pozitive. 
Ea marchează un moment de 
importanță deosebită în evoluția 
relațiilor româno-benineze și 
deschide o oale nouă colaborării 
în toate domeniile de (activitate 
— atit bilateral, cit si pe plan 
internațional — dintre popoare
le și partidele noastre". La rîn- 
dul său, președintele Mathieu 
Kerekou declara : „Mulțumesc 
președintelui Republicii Socialis
te România pentru importanța 
care a acordat-o acestor docu
mente. Delegația noastră se în
toarce în țară foarte mulțumită 
de rezultatele obținute". Sînt, 
fără îndoială, cuvinte care ex
primă dorința reciprocă a celor 
două țări de a dezvolta și inten
sifica prietenia și colaborarea 
pe planuri multiple. în interesul 
popoarelor român și beninez, al 
păcii, cooperării și securității 
internaționale.

IOAN TIMOFTE

în Imatura tu deteriorarea relațiilor Publicarea proiectului de directive

Președintele Ugandei. genera
lul Idi Amin, a adresat mesaje 
secretarilor generali ai Națiuni
lor Unite și O.U.A. cerindu-le să 
trimită misiuni de anchetă in 
Uganda și Kenya pentru a exa
mina la fata locului situația, ca 
urmare a deteriorării relațiilor 
dintre cele două țări după insti
tuirea ..Blocadei economice de 
către Kenya împotriva Ugandei. 
prin sistarea livrărilor de car
buranți și alte produse" — in
formează agențiile internaționa
le de presă. Potrivit postului 
de radio Kampala, președintele 
Idi Amin, a declarat că „U- 
ganda nu va avea altă alterna
tivă decît să lupte pentru supra
viețuirea sa dacă blocada con
tinuă".

Ca urmare a sistării livrărilor 
de carburanți prin portul kenyan

Mombassa. guvernul ugandez a 
hotărit să nu mai furnizeze elec-t 
tricitate Kenyei. care primea 
din Uganda aproximativ 30 la 
gută din necesarul său.

într-o declarație, reluată 
agenția Associated Press, 
nistrul de externe Munyua 
yaki a respins afirmațiile ugan- 
deze potrivit cărora Kenya a im
pus un embargo asupra livrări
lor de carburanți pentru Ugan
da. Noi nu am închis frontiera 
dintre Kenya și Uganda — a 
spus el. Kenya a sistat expor
turile de carburanți către U- 
ganda deoarece guvernul preșe
dintelui Idi Amin nu a achitat 
costul livrărilor precedente în 
valoare de 54 milioane dolari, pe 
care Uganda îi datorează.

de 
mi- 

Wa-

ale celui de-al Vll-lea Congres
al Partidului Muncii din Albania

solidaritatea militan
tă cu lupta poporului 
coreean pentru împli
nirea idealului său na
țional de reunificare a 
țarii, pentru înfăptui
rea dorinței fierbinți 
de a trăi într-o patrie 
unită, democratică și 
prosperă.

Cu aceeași abnega
ție, cu aceeași dăruire 
dovedite pe cimpu- 
rile de luptă, oamenii 
muncii din R.P.D. Co
reeană s-au angajat în

partea de nord a țării 
oferă o bază politico- 
economică puternică 
pentru împlinirea nă
zuinței supreme de re- 
unificare a țării. în 
repetate rinduri, R.P.D. 
Coreeană a acționat 
concret și constructiv 
pentru așezarea pe 
baze noi a relațiilor 
dintre Nord și Sud. Cu 
tot dialogul instituit 
între cele două părți, 
regimul de Ia Seul se 
opune in continuare

SOLIDARITATE
DEPLINA CU LUPTA

DREAPTA A
POPORULUI COREEAN

refacerea economiei 
distruse de război, 
pentru continuarea o- 
perei de construire a 
socialismului. Mai în- 
tîi au 
orașele și satele de
vastate 
apoi, sub conducerea 
Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, 
au fost obținute succe
se remarcabile in toa
te domeniile vieții eco- 
nomico-sociale. în pre
zent, in R.PD. Co
reeană a fost făurită 
o industrie modernă, 
s-au obținut realizări 
de seamă în dezvolta
rea agriculturii, în în
florirea culturii și ști
inței. in ridicarea ni
velului de trai al în
tregului popor. Toate 
marile înfăptuiri in 
construcția socialistă 
ale populației din

fost reclădite

de bombe,

realizării pașilor ne
cesari pentru depăși
rea divizării țării, pro- 
movind o politică con
trară intereselor na
ționale.

„Luna de solidarita
te cu lupta poporului 
coreean" oferă pentru 
poporul român prile
jul de a exprima so
lidaritatea frățească, 
sprijinul permanent și 
multilateral pe care 
partidul și poporul 
nostru, tinerii din pa
tria noastră le mani
festă față de poporul 
coreean, față de efor
turile R.P.D. Coreene 
privind unificarea paș
nică, democratică și 
independentă a pa
triei. în repetate rin
duri. reprezentanții 
R.P.D. Coreene au dat 
o înaltă apreciere a- 
cestei poziții consec
vente și principiale a

României socialiste, 
considerind-o ca un 
exemplu de sprijin in
ternaționalist. în con
dițiile în care regimul 
antipopular de la Seul 
a intensificat in ulti
ma vreme represiunile 
antidemocratice, sub- 
minînd inițiativele 
constructive ale R.P.D. 
Coreene și ridicind noi 
obstacole în calea îm
plinirii procesului de 
reunificare a țării, ex
primarea solidarității 
eu lupta dreaptă de 
realizare a unității na- 
ționaie a Coreei este 
cu atit mai necesară.

Relațiile de priete
nie și colaborare fră
țească statornicite in
tre partidele și popoa
rele noastre se dez
voltă continuu pe mul
tiple planuri*  Un rol 
hotăritor in cimenta
rea acestor relații l-au 
avut intilnirile și con
vorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, la Phe
nian, in 1971, și la 
București, in 1975. 
Dezvoltarea și întări
rea tot mai puternică 
a relațiilor dintre ță
rile noastre consti
tuie. totodată, expresia 
hotăririi celor două 
țâri și popoare de a 
promova in raporturi
le reciproce o politică 
bazată pe deplină ega
litate, respect reciproc 
și înțelegere tovără
șească, pentru instau
rarea în lume a unei 
noi ordini economice 
și politice, în interesul 
cauzei păcii și secu
rității în lume. Po
porul român, tineretul 
din (ara noastră nu
tresc convingerea fer
mă că poporul coreean 
iși va realiza cu 
succes aspirațiile una
nime de reunificare 
independentă și pașni
că a patriei, cit mai 
eurind posibil.

La 
tații 
celui . ___~__
Partidului Muncii din Albania 
pentru planul cincinal de dez
voltare a economiei și culturii 
în R. P. Albania pe perioada 
1976—1980. Făcind bilanțul celui 
de-al cincilea cincinal. docu
mentul relevă că in perioada 
1971—1975 au fost obținute suc
cese importante în consoli
darea bazei materiale și tehnice 
a socialismului, în perfecționa
rea relațiilor de producție 
socialiste, în creșterea nivelului 
material și cultural al maselor, 
în educarea revoluționară a o- 
mului nou. Ritmul de dezvol
tare economică și socială — ve
nitul național, producția indus
trială și agricolă, circulația

Tirana a fost dat.publici- 
proiectul de directive ale 
de-al Vll-lea Congres al

• LA 25 IULIE 1976 a fost 
semnat la Tirana Acordul pri
vind schimbul de mărfuri și 
plățile pe perioada 1976—1980 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Alba
nia. Conform acestui acord, 
schimburile de mărfuri între 
cele două țări vor înregistra o 
însemnată creștere față de pe
rioada anterioară de cinci ani.
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mărfurilor, exporturile și in
vestițiile — a fost de două-trei 
ori superior celui al creșterii 
populației, subliniază documen
tul. Industria socialistă, ca ra
mură de bază a economiei popu
lare albaneze, a înregistrat în 
1975 o creștere de 52 la sută 
față de anul 1970. Succese im
portante au fost obținute și în 
industriile ușoară și alimentară, 
care în 1975 au marcat o creș
tere de 45 la sută față de 1970. 
Producția agricolă globală a 
crescut cu 33 la sută în cinci
nal. inregistrind un ritm mediu 
anual de creștere de 5.9 la sută.

Pornind de la rezultatele ob
ținute. proiectul de directive 
prevede ca. la sfirșitul celui 
de-al șaselea plan cincinal. în 
1980, producția industrială glo
bală să crească cu 41—44 la 
sută, producția agricolă — cu 
37—40 la sută, transporturile cu 
32 la sută, circulația mărfurilor 
și comerțului cu amănuntul cu 
22 la sută. în viitorul cincinal 
vor fi construite 62 000 aparta
mente și locuințe, dintre care 
39 000 in zonele rurale. Docu
mentul trasează noi direcții pri
vind dezvoltarea învățămîntului, 
culturii și sănătății populației.

O atenție de prim ordin se 
va acorda creșterii productivi
tății muncii, pe seama căreia se 
vor realiza 50 la sută din creș
terea producției industriale și 
întregul spor al volumului de 
construcții.

• ELECTRONICA ȘI... CRIMINALITATEA. Cartea cuprinde 
308 pagini, este destul de scumpă (10,95 dolari) și are un titlu 
impunător: „Crima prin calculator". Autorul său, Donn Parker, 
electronist la Institutul de cercetări Stanford din S.U.A., care 
a analizat 360 de delicte — crime, violuri etc. — este de pă
rere că vremea delincvenților tradiționali, mai mult sau mai 
puțin ageamii, a apus. In Statele Unite, „documentarea**  celor 
certați cu legea este aproape în întregime programată de calcu
latoare. încălcarea legii are mai totdeauna de-a face cu elec
tronica, de aeeea -delictele, -îndeosebi - falsurile, sint greu - de 
descoperit • DE-ALE BIROCRAȚIEI. Rezistentă și îndărătnică, 
buruiana birocrației înfloreștp și dă roade. Un exemplu recent 
provine din R-F.G. In ultimul raport al Camerei de conturi 
a landului Baden-Wurttemberg, care controlează cheltuielile bu
getare, se subliniază că proiectul de răspuns la scrisoarea unui 
cetățean fusese semnat de — nici mai mult nici mai puțin — 
30 de funcționari ministeriali ’ Dacă ar fi fost vorba de o 
nouă plecare pe Lună, mai treacâ-meargă. Dar autorul scrisorii 
nu voia decît să afle unde să se adreseze pentru a deprinde 
grădinăritul! O CALCUL» RENALI - T.\ CURl.ND O BAGA
TELA? Se pare că nu va mai trece mult timp și îndepărta
rea calculilor renali de dimensiuni mari nu va mai fi legată 
de intervenții complicate și neplăcute. Datorită unui procedeu 
pus la punct și experimentat deja pe animale de cercetătorii 
vest-germani ai societății „Dornier-System**  și ai Institutului 
de cercetări chirurgicale din Munchen, temutele „pietre la ri
nichi" vor fi combătute printr-un bombardament din exterior 
cu ultrasunete. Acestea pulverizează calculii renali fără a dis
truge țesuturile înconjurătoare. Localizarea calculilor se va face 
rapid tot prin ultrasunete. Să fie într-un ceas bun ’ a SPEC
TACOLE CU „ WILHELM TELL- LA ALTDORF. In localitatea 
Altdorf din Elveția a fost inaugurată — după patru ani de în
trerupere — o nouă serie de spectacole în aer liber cu celebra 
piesa a lui Schiller ..Wilhelm Tell**.  Toți cei 180 dc actori și 
tiguranți care apar pe scenă sînt locuitori ai acestui oraș, unde 
se presupune că a trăit cel mai popular erou al luptei elveție
nilor împotriva tendințelor de dominație ale habsburgilor Piese 
de teatru despre Wilhelm Tell sînt jucate la Altdorf încenînd din 

1012. iar din 1898 sint prezentate cu regularitate spectacolele înfă- 
țișindu-1 pe erou ochind cu arbaleta mărul pus pe capul copi
lului său.
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