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La Ambasada Republicii Populare Chineze din București

încheierea vizitei

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și ceilalți tovarăși 

din conducerea partidului 
și statului au prezentat condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață 

a președintelui Mao Tzedun

tovarășului Nicolae Ceauș eseu 
in R. 5. F. Iugoslavia

Moment de excepțională însemnătate în cronica prieteniei dintre cele 
două țări și popoare, rezultate deosebit de fructuoase pentru
amplificarea conlucrării frățești, multilaterale romăno-iugoslave

Sosirea în Capitală
*

PI ecarea din Belgrad
Sîmbătă dimineață s-a înche

iat vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat-o. la in
vitația tovarășului Iosip Broz 
Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, și a 
tovarășei Iovanka Broz. în 
R.S.F. Iugoslavia.

Ceremonia plecării din Bel
grad are loc în fața Palatului 
Alb de pe Dedinie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cu căldură, la so
sire. la Palatul Alb. de tovară
șul Iosip Broz Tito și tovarășa 
Iovanka Broz. Apoi. într-unul 
din saloanele palatului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. tovarășele 
Elena Ceaușescu șl Iovanka 
Broz se întrețin în aceeași am
bianță de prietenie care a ca
racterizat întreaga vizită a 
înalților soli ai poporului ro
mân în Iugoslavia socialistă 
vecină.

Sint prezenți tovarășii Manea 
Mănescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guver
nului. Ștefan Voitec, membru

(Continuare in pag. a U-a)

DECLARAȚIE COMUNA
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito. au 
avut, cu ocazia vizitei oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
între 8 și 11 septembrie 1976, un 
cuprinzător schimb de păreri a- 
supra problemelor fundamentale 
de interes comun. într-o atmos
feră deschisă și cordială, de 
caldă prietenie. în spiritul res
pectului reciproc, care caracteri
zează relațiile dintre pajtidele și 
popoarele celor două țări socia
liste vecine.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

I
Republica Socialistă România 

și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia reafirmă hotă- 
rîrea lor de a așeza in conti
nuare. la baza relațiilor dintre 
ele, precum și a relațiilor cu 
toate statele lumii, principiile 
fundamentale ale dreptului in
ternațional consfințite în Carta 
O.N.U. și în Actul final al Con

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat, simbătă la amia
ză. în Capitală din vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă în 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito. 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele . Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și a tovarășei 
Iovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit în această vizită 
de tovarășii Manea Mănescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Voi-tec. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
a-1 Consiliului de Stat. Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Aurel Duma, se
cretar al C.C. al P.C.R.. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, de consilieri și experți/

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Băneasa. Pe 
frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu încadrat de drape
lele partidului și statului.

Aeronava oficială a aterizat 
la ora 14,00.

ferinței pentru securitate si coo
perare în Europa.

Cei doi președinți subliniază 
îndeosebi :

— dreptul fiecărui stat la e- 
xistență, independentă, suvera
nitate națională și dezvoltare li
beră ;

— dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-si hotărî singur

(Continuare in pag. a lll-a) 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați de tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Cioba- 
nu. Janos Fazekas. Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Pană. Ion Pă- 
tan. Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu, Iosif 
Uglar. Ilie Verdeț. Iosif Banc, 
Teodor Coman. Mihai Dalea. Ion 
Dincă. Mihai Gere. Nicolae Gio- 
san. Vasile Patilinjeț. Ion. Ursu, 
Constantin Dăscălescu. de mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui. de conducători de instituții 
centrale si organizații obștești, 
de personalități ale vieții știin
țifice și culturale. Tovarășii din 
conducerea partidului si statu
lui au venit împreună cu so
țiile.

Era prezent Rajko Knezevicî, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Iugoslaviei la București.

Se aflau, de asemenea, de față 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în tara noastră.

Numeroși oameni ai muncii 
bucureșteni veniți la aeroport au 
făcut o caldă și entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei au aclamat în
delung „Ceaușescu — P.C.R.". 
reafirmînd cu însuflețire senti; 
mentele de profundă dragoste și 
înaltă prețuire pe care Întregul 
popor le nutrește față de partid 
și secretarul său general, hotă- 
rirea nestrămutată a întregii na
țiuni de a înfăptui neabătut po
litica internă și externă a parti- 

(Continuare in pag. a !II-a)
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LA STRÎNGEREA RECOLTELOR 

ACTIVITATE BINE ORGANIZATA 
ÎN TOATE PUNCTELE DE LUCRU
• ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE DIN SUDUL ȚĂRII A ÎNCEPUT CULESUL PORUM

BULUI DIN SOIURI TIMPURII • PE SUPRAFEȚELE ELIBERATE DE FLOAREA 

SOARELUI Șl SFECLĂ DE ZAHĂR, MECANIZATORII EXECUTĂ PROMPT 

PREGĂTIRILE PENTRU NOUA RECOLTĂ

Odată cu stringerea 
sfeclei de zahăr și a tlo- 
rii-soarelui, lucrătorii o- 
goarelor au trecut și la 
culesul porumbului. La 
toate aceste lucrări dacă 
mai adăugăm și activi
tatea ce o desfășoară 
mecanizatorii la pregăti
rea terenului pentru se
mănatul griului, putem 
spune că actuala cam
panie este o campanie 
complexă pentru toți lo
cuitorii satelor. In rai
dul nostru pe ogoarele 
județului Ilfov, am sur
prins citeva aspecte de 
muncă din marea bătă
lie pentru stringerea re
coltelor, pentru pregăti
rea celor viitoare.

RELATAREA TRIMIȘILOR 
NOȘTRI IN PAG. A II-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au pre-
zentat. simbătă. la Ambasada 
Republicii Populare Chineze 
din București, sincere condo
leanțe în legătură cu încetarea 
din viață a președintelui Mao 
Tzedun și au adus un profund 
omagiu memoriei marelui con
ducător al poporului chinez. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au expri
mat profunda durere pe care o 
împărtășesc comuniștii, toți ce
tățenii patriei noastre, pentru 
pierderea deosebit de grea su
ferită de poporul prieten chi
nez prin moartea tovarășului 
Mao Tzedun. președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. întemeietorul 
și conducătorul Partidului Co
munist Chinez și al Republicii 
Populare Chineze, strălucit mi
litant al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
personalitate proeminentă a 
vieții contemporane, mare prie
ten al poporului român.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au venit pentru a 
prezenta condoleanțe tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii Ma
nea Mănescu. Ștefan Voitec. 
Emil Bobu. Cornel Burtică. 
Gheorghe Cioară. Lina Cioba- 
nu. Janos Fazekas. Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. 
Leonte Răutu. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț. Ștefan Andrei. Iosif 
Banc. Teodor Coman. Mihai 
Dalea. Ion Dincă. Mihai Gere. 
Nicolae Giosan. Vasile Patilineț, 
Ion Ursu. Constantin Dăscăles
cu. Aurel Duma.

Erau prezenți membrji Am
basadei Republicii Populare 
Chineze. în frunte cu ambasa
dorul Li Tin-ciuan.

In numele Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Ro- ■ împotriva imperialismului, co-

Prioritățile acestor zile 
în activitatea de investiții

Eforturi susținute 
pentru respectarea 

întocmai a graficelor 
de execuție

în pagina a ll a un reportaj realizat pe 
șantierul întreprinderii de fire și țesă

turi din fibre de sticlă București

mân. al Consiliului de Stat, al 
Guvernului Republicii Socialis
te România, al poporului ro
mân și al său personal, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat și cu acest prilej, prin in-
te rmediul ambasadorului R. P. 
Chineze. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez. 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a reprezen
tanților populari a Republicii 
Populare Chineze. Consiliului 
de Stat. întregului popor chi
nez. cele mai sincere și pro
funde condoleanțe pentru în
cetarea din viață a președinte
lui Mao Tzedun. mare fiu și 
conducător al poporului chinez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au păs
trat. după aceea, un moment 
de reculegere în fața portretu
lui îndoliat al tovarășului Mao 
Tzedun.

Sub portretul cernit se afla 
depusă o coroană de flori clin 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, avind înscrise 
pe panglică cuvintele : ..în 
semn de profundă prețuire 
pentru președintele Mao 
Tzedun".

Erau depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Consi
liului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și stâtului au semnat 
apoi în cartea de condoleanțe.

Tovarășul. Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire cu amba
sadorul R.P. Chineze la Bucu
rești. în timpul căreia a relevat 
remarcabila personalitate a pre
ședintelui Mao Tzedun care 
și-a închinat întreaga viată și 
putere de luptă victoriei revo
luției și construcției Chinei noi. 
contribuția sa esențială la lupta 

lonialismului șî neocolonîalîs- 
mului. la cauza păcii si' socia
lismului în lume. Secreitarul 
general al partidului a evocat 
întâlnirea și convorbirile avute 
în 1971 la Pekin, cu tovarășul 
Mao Tzedun. care au însemnat 
un moment de o deosebită im
portantă în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie si colabo
rare dintre partidele, țările si 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că încetarea din 
viată a președintelui Mao 
Tzedun constituie o grea pier
dere atît pentru poporul chi
nez. cit și pentru poporul ro
mân. al cărui mare prieten a 
fost. Secretarul general al parti
dului a reafirmat, în aceste 
momente de grea încercare, 
sentimentele de caldă solidari
tate și prietenie pe care Parti
dul Comunist Român și po
porul român le nutresc fată de 
P.C. Chinez și întregul popor 
chinez, față de lupta lor pen
tru triumful socialismului pe 
pămintul Chinei, luptă căreia 
tovarășul Mao Tzedun i-a de
dicat întreaga sa viată si acti
vitate revoluționară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că partidul nostru, 
poporul nostru vor face totul 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză. în 
interesul celor două popoare, 
al cauzei socialismului, al lup
tei generale împotriva impe
rialismului. pentru pace. liber
tate. independentă și progres 
social.

Secretarul general al partidu
lui nostru a urat poporului chi
nez prieten noi succese sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, în opera de construire 
a socialismului. în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, 
pe calea progresului și înfloririi 
Republicii Populare Chineze.

BUZĂU

Un important 
succes 

pe șantierele 
muncii 

patriotice
De la 1 ianuarie și pînă 

ui prezent, tinerii din jude
țul Buzău au realizat — în 
cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică — lucrări în va
loare de 59 milioane Iei. La 
10 septembrie a fost anun
țată depășirea sarcinii plani
ficate (lucrări in valoare de 
5Q milioane lei) pe anul 1976. 
Realizarea planului Ia mun
că patriotică cu aproape pa
tru luni înainte de termen 
se înscrie între înfăptuirile 
pe care organizațiile U.T.C. 
din județ le dedică sărbă
toririi Buzăului cu prilejul 
împlinirii a-1600 de ani de 
la prima mențiune docu
mentară.

La baza acestui succes se 
află faptul că în această ac
țiune au fost antrenați peste 
60 0(10 de tineri. Au fost or
ganizate 62 de șantiere jude
țene și locale ale tineretu
lui, precum și numeroase 
tabere de muncă patrioti
că. Au fost realizate lucrări 
de îmbunătățiri funciare pc 
o suprafață de 3 550 ha (su
prafața planificată fiind dc 
3 200 ha) ; au apărut noi 
plantații de pomi fructiferi 
pe o suprafață de 102 ha 
(suprafața planificată — 50 
ha) : tinerii au colectat pes
te 1 500 tone metale feroase 
și neferoase (plan — 710 
tone). La 10 septembrie, va
loarea • lucrărilor finanțate 
s-a ridicat la suma de 1,5 
milioane lei, ceea ce inseam-

A. VASILESCU

(Continuare In pag. a ll-a)
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In fața Palatului Alb din Belgrad, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Iosip Broz Tito trec in revistă garda de onoare

COMUNICAT

PLECAREA DIN BELGRAD
(Urmare din pag. I)

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheor
ghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duma, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale care 
l-au însotit pe șeful statului 
român.

Participă Vidoie Jarkovici, 
vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F.I., Kiro Gligorov, pre
ședintele Adunării R.S.F.I., Sta
ne Dolant, secretar al Comite
tului Executiv al Prezidiului Co
mitetului Central al U.C.L. Ge
mal Biedici, președintele Con
siliului Executiv Federal. Dra- 
goslav Markovici, președintele 
Prezidiului R.S. Serbia. Tihomir 
Vlașkalici. președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Ser
bia, Miloș Minici, vicepreședin
te al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar de stat pentru a

faceri externe, Aleksandar. Grli- 
cicov, secretat în Comitetul E- 
xecutiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Dușan Cikrebici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
al Adunării R.S. Serbia, Milo- 
rad Birovliev. membru al Con
siliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică. Franio 
Herlievici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile interne. 
Jivorad Kovacevici, președintele 
Adunării orașului Belgrad, Du- 
șan Gligorievici, președintele Co
mitetului Belgrad al U.C.I., Mi
lan Raiacici, președintele Con
ferinței orășenești a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor, 
Miloș Șumonia. adjunct al se
cretarului federal pentru apăra
rea națională. Mirko Milutino- 
vici, șeful Cabinetului pre
ședintelui republicii, și nume
roase alte persoane oficiale.

Sînt prezenți Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Bel
grad. și Petar Dodik. ambasado
rul Iugoslaviei la București.

La ora 9.15 (ora locală), în 
fața Palatului Alb începe ce

remonia oficială a plecării. Fan
fara intonează imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei. Ră
sună 21 de salve de artilerie. 
Comandantul gărzii militare pre
zintă raportul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
împreună cu președintele Iosip 
Broz Tito trec în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români își iau 
apoi rămas bun de la gazde.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito se îmbrăți
șează, își string îndelung mâi
nile.

La rîndul lor. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz se 
îmbrățișează. își string mîipile. 
Inalții oaspeți români iau loc în 
mașini. în sunetele fanfarei, co
loana oficială, însoțită de moto- 
cicliști, părăsește platoul din 
fata palatului, indreptindu-se 
spre punctul de frontieră Mo- 
ravița. Se încheie astfel vizita 
in Iugoslavia. act politic de 
mare însemnătate, deschizător 
de noi. orizonturi în relațiile de 
colaborare frățească multilate
rală dintre cele două țări, parti

de și popoare angajate în ope
ra vastă de făurire a noii so
cietăți, în lupta pentru cauza 
progresului, păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale.

★

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
însoțiți pînă la graniță de tova
rășii Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Dușan Ci
krebici, președintele Consiliu
lui Executiv al Adunării R.S. 
Serbia, și Milorad Birovliev. 
membru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare 
economică. Sînt prezenți, de a- 
semenea. Virgil Cazacu. amba
sadorul României la Belgrad, și 
Petar Dodik. ambasadorul Iu
goslaviei la București.

De-a lungul traseului, în lo
calitățile străbătute, inalții oas
peți sînt întimpinați cu manifes
tări de prietenie, de înaltă sti
mă.

Mii și mii de oameni ce flan
chează magistrala flutură dra
pele tricolore, aplaudă înde
lung, scandează in cinstea prie

teniei, conlucrării trainice ro- 
mâno-iugoslave. ..La revedere, 
dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu'4, „Drum bun“ — a- 
ceste cuvinte sînt scrise, ase
menea unor arcuri de triumf, în 
numeroase localități.

O entuziastă primire face so
lilor poporului român popu
lația orașului Vîrșeț. în piața 
din centrul orașului, înțesată de 
lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu înal
tă considerație de Dușan Alim- 
pici, președintele Comitetului 
provincial al Uniunii Comuniș
tilor din Voivodina, Nikola 
Kmezici, președintele Consi
liului Executiv al Provinciei So
cialiste Autonome Voivodina, 
de numeroase alte persoaneofi- 
ciale. După un scurt popas la 
sediul Adunării locale, solii po
porului român, aclamați cu pu
tere de populație, străbat ulti
ma porțiune a traseului.

La punctul de frontieră Mo- 
ravița, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de 
la persoanele oficiale iugoslave 
care i-au însoțit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat, la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și 
a tovarășei Iovanka Broz. o vi
zită oficială de prietenie în Iu
goslavia, în perioada 8—11 sep
tembrie 1976.

în timpul șederii în R.S.F. Iu
goslavia, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu înal
tele personalități care i-au în-? 
soțit, au vizitat obiective econo
mice, instituții social-economice 
și științifice din R.S. Slovenia 
și Belgrad, unde au fost întîm- 
pinați cu căldură și cordialitate.

în convorbirile avute, cei doi 
președinți au efectuat un schimb 
multilateral de păreri asupra 
dezvoltării relațiilor bilaterale, 
situației internaționale actuale 
și raporturilor din mișcarea 
muncitorească internațională. 
Convorbirile au evidențiat înal
tul grad al încrederii. înțele
gerii și respectului reciproc ce 
caracterizează. dealtfel. în
tâlnirile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Io- 
sip Broz Tito, precum și rela
țiile dintre cele două țări so
cialiste vecine.

La convorbiri au participat :
— Din partea română : Ma

nea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului, Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicenrim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Aurel 
Duma, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui republi
cii, Constantin Mitea. membru 
al C.C. al P.C.R.. consilier al 
președintelui republicii. Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
la Belgrad, Vasile Șandru. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Ciubotaru, director 
In M.A.E.

— Din partea iugoslavă : Vi
doie Jarkovici. vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Stane Dolanț. secretar al Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Miloș Minici, vi
cepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretar federal 

pentru afacerile externe, Alek
sandar Grlicikov, secretar în 
Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I.. Milorad 
Birovliev, membru in Consiliul 
Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mix
tă româno-iugoslavă de cola
borare economică. Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în Republica Socialistă Româ
nia. Mirko Milutinovici, șeful 
Cabinetului președintelui repu
blicii. Vladislav Obradovici, șe
ful Secției relații internaționale 
a C.C. al U.C.I., Angelko Bla- 
jevici. consilier al președintelui 
republicii pentru problemele de 
politică externă, Dragan Ber- 
nardici, adjunct al secretarului 
federal pentru afacerile exter
ne. Miodrag Krdjici, șeful Di
recției pentru țările vecine din 
Secretariatul Federal pentru A- 
facerile Externe.

în timpul vizitei au fost sem
nate următoarele documente 
care privesc colaborarea și ra
porturile româno-iugoslave :

— Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito au semnat Declara
ția comună și Acordul privind 
extinderea colaborării în scopul 
utilizării potențialului hidroener
getic al Dunării ;

— Primul ministru al guver
nului. Manea Mănescu, si pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal. Gemal Biedici, au sem
nat Acordul privind modifica
rea si completarea Acordului 
din 1963 privind realizarea și 
exploatarea Sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier, pe fluviul Dună
rea ;

— Gheorghe Oprea, viceprim- 

LA PĂRĂSIREA TERITORIULUI R.S.F. IUGOSLAVIA, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A ADRESAT 

URMĂTOAREA TELEGRAMĂ:

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Părăsind teritoriul Iugoslaviei prietene, doresc să vă exprim încă 

o dată. în numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțu
miri pentru primirea cordială și ospitalitatea tovărășească de care 
ne-am bucurat in tot timpul vizitei noastre în frumoasa dumnea
voastră țară.

Sînt încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
purtat împreună, schimbul de păreri și înțelegerile la care am ajuns 
cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea și mai puternică a tra
diționalei prietenii româno-iugoslave, a bunelor raporturi dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
în folosul și spre binele popoarelor țărilor noastre, al cauzei •înțele
gerii, colaborării și păcii în Balcani, în Europa și în lume.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, și cu acest prilej, dum
neavoastră și tovarășei Iovanka Broz. urările noastre călduroase de 
sănătate și fericire, iar popoarelor Iugoslaviei prietene, de progres, 
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Seeretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ministru al guvernului, și Mi
lorad Birovliev, membru al Con
siliului Executiv Federal, au 
semnat Protocolul privind dez
voltarea în continuare a rela
țiilor economice româno-iugo
slave ;

- — Au fost semnate, de ase
menea, de către ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Ma
covescu. și președintele Comi
tetului Federal^ pentru Transpor
turi și Telecomunicații al R.S.F. 
Iugoslavia. Boșko Dîmitrievici. 
alte trei înțelegeri care se refe
ră la desființarea Administra
ției fluviale Porțile de Fier.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
au dat o înaltă apreciere con
vorbirilor pe care le-au purtat 
și au subliniat cu satisfacție re
zultatele lor rodnice care repre
zintă o nouă și însemnată con
tribuție la dezvoltarea și adîn- 
cirea prieteniei și colaborării 
frățești dintre cele două țări și 
partide, în interesul poporului 
român și popoarelor iugoslave, 
al cauzei • păcii, socialismului și 
cooperării internaționale.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat pe pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, . pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, tovarășul Iosip 
Broz Tito, și pe tovarășa Iovan
ka Broz să facă o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socia
listă România.

Invitația a fost acceptată cu 
satisfacție.
Belgrad, 11 septembrie 1979

PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

EFORTURI SUSȚINUTE 
PENTRU RESPECTAREA 
ÎNTOCMAI A GRAFICELOR 

DE EXECUȚIE
Pe marea platformă indus

triala Militari, din municipiul 
București, a început in urmă 
cu cîteva luni construcția unei 
importante unități economice : 
întreprinderea de fire și țesă
turi din fibre de sticlă. Da
torită măsurilor organizatorice 
întreprinse încă din start de 
constructorii din cadrul TCIAz 
București, au fost asigurate 
condiții bune de lucru la ma
joritatea obiectivelor ce vor fi 
ridicate aici. Prin mecanizarea 
tuturor lucrărilor de terasare 
s-au putut turna cu citeva săp- 
tămîni mai devreme fundațiile, 
iar in prezent se montează stâl
pii și fermele din infrastructu
ra obiectivelor. După cum . ne 
spunea tovarășul inginer Nico
lae Jipa. șeful lotului, pentru 
un demaraj mai bun, au fost 
turnate în șantier majoritatea 
pieselor din beton necesare in 
această primă etapă. Tot în. 
acest sens, s-au luat măsuri 
care asigură funcționarea uti
lajelor în două schimburi. în
tărirea disciplinei la fiecare loc 
de muncă. Stația de betoane 
aflată în apropiere. deservită 
de o echipă de tineri, lucrează 
fără întrerupere astfel că rit
mul de lucru este foarte bun. 
La cele mai multe lucrări pro
ductivitatea muncii realizată 
de un lucrător este aproape 
dublă față de anul trecut. A- 
ceasta și datorită introducerii 
unor cofraje metalice articula
te. a altor utilaje si instalații 
moderne. Au fost, de asemenea, 
terminate lucrările de electrifi
care a șantierului în vederea 
introducerii schimburilor doi și 
trei la locurile de muncă unde 
este necesară continuitate în 
execuția unor operații.

Dar dacă așa stau lucrurile 
în ceea ce-i privește pe con- 
structori, situația se schimba 
cînd trebuie să vorbim despre 
beneficiar. Deși conducerea 
unei secții a întreprinderii de 
fire și țesături din fibre de 
sticlă aflată în apropiere s-a 
grăbit să asigure șantierului e- 
nergie, a eliberat spațiile pen
tru depozite și secțiile anexe 
necesare constructorilor. Cen
trala industriei sticlei din ca
drul Ministerului Industriei 
Ușoare nu se grăbește să pună 
la dispoziția Trustului de con
strucții industriale și agrozoo
tehnice București întreaga «do
cumentație a investiției. Lip

sesc încă proiectele unor obiec
tive ce trebuiau atacate, altele 
au fost predate constructorului 
apoi cerute pentru modificări. 
Sînt înregistrate, de asemenea, 
întirzieri din partea unor în
treprinderi de prefabricate din 
Iași și Călărași în livrarea unor 
grinzi speciale necesare pen
tru închiderea clădirilor. Cu- 
rînd va începe timpul friguros. 
Prin măsurile întreprinse, con
structorii s-au străduit să or
ganizeze în așa fel munca In
cit să existe front de lucru care 
să asigure un ritm constant de 
execuție pe toată durata ier
nii. în situația arătată însă, dacă 
proiectele executate de Institu
tul de proiectări pentru indus
tria ușoară nu vor sosi în cel 
mai scurt timp și nu se vor lua 
măsuri pentru aprovizionarea 
ritmică cu materiale a șantie
rului. volumul lucrărilor ■■ va fi 
mult diminuat, existând chiar 
pericolul înregistrării unor ră
mâneri ân urmă. Mai mult 
chiar în aceste condiții o parte 
din utilajele de construcții e- 
xistente în șantier vor trbbui 
transferate la alt obiectiv de
oarece aici nu mai au de lu
cru decât citeva zile.

în cadrul unei ședințe de co
mandament care a avut loc în 
ziua de 10 septembrie la sediul 
șantierului și la care au parti

Un important succes pe șantierele
(Urmare din pag. I) 

nă că planul a fost depășit 
și la acest indicator.

O preocupare deosebită a 
organizațiilor U.T.C. este ini
țierea unor acțiuni de mun
că patriotică în sprijinul pro
ducției. Aplicarea cu bune 
rezultate a unor inițiative 
propuse de tineri — „Pe a- 
ceeași suprafață — produc
ție maximă" ; „Anul 1976 — 
anul modernizării și automa
tizării producției" etc. — a 
determinat o participare în 
masă a uteciștiior, a tutu
ror tinerilor la acțiuni de 
autodotare. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute Ja 

cipat reprezentanți ai Ministe
rului 'Industriei Ușoare, cadre 
din conducerea Trustului de 
construcții industriale și agro
zootehnice București analizîn- 
du-se toate aceste cauze, s-a 
adoptat un program comun de 
măsuri în vederea depășirii 
acestei situații. O primă ac
țiune care va fi întreprinsă in 
aceste zile se referă la turna
rea unor stîlpi necesari într-o 
primă etapă în incinta șantie
rului, aprovizionarea construc
torilor cu cofrajele și materia
lele necesare. S-a luat, de ase
menea. legătura cu proiectantii 
și furnizorii de prefabricate 
pentru urgentarea trimiterii do
cumentației și a grinzilor spe
ciale. „în ceea ce ne privește 
pe noi, constructorii, ne-a de
clarat maistrul Dumitru Ber- 
jinschi, avem de făcut fațăxîn 
aceasta perioadă în care timpul 
este deosebit de favorabil unor 
sarcini importante, pentru ter
minarea într-un timp cit mai 
scurt a săpăturilor fundațiilor 
și turnarea betonului în aces
tea. Avem utilajele, forța de 
muncă necesare, ne vom orga
niza în așa fel munca incit pînă 
la sfârșitul acestei luni să pu
tem raporta terminarea lucrări
lor. cu două săptămâni mai 
devreme".

NICOLAE MILITARU

întreprinderea de sîrmă și 
produse din sirmă, întreprin
derea de prelucrare a mase
lor plastice, întreprinderea 
de utilaj tehnologic, între
prinderea de construcții fo
restiere. Unele inițiative re
prezintă răspunsul uteciștiior 
la nevoi stringente ale uni
tăților economice : „Să termi
năm reparațiile capitale cu 
cinci zile mai devreme" (la 
Fabrica de zahăr din Bu
zău) ; „Să producem lunar o 
garnitură de mobilă din ma
terial economisit" (la I.F.E.T. 
Nehoiu). S-a ajuns, astfel, 
ca pînă în prezent să se în
registreze o depășire cu a- 
proape două milioane Iei a

Cei mai buni 
tineri metalurgiști

>-

După.-două zile în care cei mai 
buni tineri metalurgiști ai țării 
s-au întrecut nu numai pe sce
nă ci și în schimbul de idei pe 
teme profesionale sau ale vie
ții de organizație, ultimul mo
ment a fost cel al confruntării 
teoretice, la care au particăpat 
cei 27 de tineri cu cele mai 
bune răspunsuri la proba scri
să. S-a dovedit cu acest prilej 
că bagajul de cunoștințe nu 
ține cont de vârstă, că price
perea și măiestria sînt calități 
care se dobîndesc nu numai în 
îndelungați ani de producție.

Foto : ANTONICA DIJMĂRESCU

ci și printr-un perseverent stu
diu al bibliografiei tehnice și 
politice. Așa se face că cel mai 
bun oțelar a fost tînărul de'19 
ani loan Duca, de la C.S. Hu
nedoara, iar cea mai tinăra... 
concurentă abia de împlinise 
18 ani. Ordinea câștigătorilor a 
fost decisă nu o dată de cali
tatea răspunsului la ultima în
trebare. Publicul din sala A- 
teneului tineretului din Reșița, 
cunoscător al meseriilor exami
nate, a dovedit de fiecare dată

muncii patriotice
planului privind acțiunile de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției.

Tinerii din județul Buzău 
își intensifică acum efortu
rile pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentului a- 
sumat în cadrul întrecerii so
cialiste : realizarea planului 
anual la muncă patriotică în 
proporție de 120 la sută. Fie
cărei organizații U.T.C. i-au 
fost repartizate în acest sens 
sarcini precise, fiecare tînăr 
știe ce are de făcut. Orga
nizarea eficientă a activită
ții tinerilor în acest dome
niu este deja un bun cîști
gat în experiența organiza
țiilor U.T.C. din județul 
Buzău. 

prin aplauze ce însoțeau răs
punsurile date în fața juriului, 
obiectivitate, lucru cu atît mai 
lăudabil, cu cit calitatea sa de 
gazdă n-a influențat prin ni
mic ocuparea primelor locuri.

Si acum, să dăm numele ce
lor 27 de tineri de la cele 9 
meserii care și-au cîștigat pe 
merit locul „de cel mai bun“ 
din cei aproape 35 de mii de 
tineri metalurgiști ai țării, în
scriși în etapele anterioare.

Oțelari : 1. loan Duca — 
C.S. Hunedoara (19 ani), 2. 
Dragomir Neiconi, C.S. Hu-

nedoara : 3. Petre Florea, C.S. 
Reșița. Furnaliști: 1. Grațian
Iuga — I. „Victoria" Călan ; 2. 
Simion Vasile — C.S. Galați ; 
3. Agoston Both — I.F. Vlăhi- 
ța. Cocsari : 1. Ienășel Pribea- 
gu — Călan; 2. loan Veniati — 
C.S. Reșița; 3. Constantin Trifu
— C.S. Hunedoara ; Trefilatori:
1. Ilie Rusu I.C. Cimpia 
Turzii; 2. Constantin Tănase — 
I.S.C.L. Galați; 3. Nicolae Mo
can — I.S. Cimpia Turzii; Zi- 
dari-șamotori: 1. Nicolae Străin
— C.S. Reșița (cel mai mare 
punctaj dintre toți concurentii);
2. Ion Ilisei — C.S. Galați; 3.
Ion Manolache — I.C.M.S. Ga
lați. Turnători-formatori : 1.
Mihaly Gâl — I.F. Vlăhița; 2. 
Ladislau Balint — I.F. Vlăhița;
3. Filimon Muntean — I.V. Că
lan. Metalurgiști-neferoase : 1.
Ionică Radu — I.A. Slatina; 2. 
Marian Marinescu — I.A. Sla
tina; 3. Florian Ciortin — C.M. 
Tulcea. Operatori produse re
fractare : 1. Gruiță Marinela — 
Fabrica de produse refractare 
Alba Iulia: 2. Maria Georges
cu — „Vulturul" Comarnic; 3. 
Elisabeta Fodor — Fabrica de 
produse refractare Alba Iulia. 
Laminoriști : 1. Miron Dobrei
— C.S. Hunedoara: 2. Petre 
Șerban — C.S. Galați; 3. Petru 
Străin — C.S. Reșița.

Premiul special al Comitetu
lui județean Caraș-Severin al 
U.T.C. pentru cel mai tînăr parti
cipant : Vasilica Ion, 18 ani. o- 
perator produse refractare Plo
iești.

ION DANCEA

La strîngerea recoltelor,
activitate bine organizată
în toate punctele de lucru
FORTE MANUALE Șl MECANICE, 
CONCENTRATE LA CULESUL 

PORUMBULUI

La întreprinderea agricolă de 
stat din Chimogi. culesul flo- 
rii-soarelui se apropie de sfâr
șit. Atenția lucrătorilor și teh
nicienilor acestei unități, este 
îndreptată, acum, spre recolta
tul porumbului. în fiecare fer
mă specialiștii urmăresc sta
diul optim al declanșării aces
tei lucrări. Ferma nr. 14 Vio- 
broiu. Șeful fermei, tovarășul 
Ilie Mavrodin care este si se
cretarul organizației U.T.C. din 
întreprindere, împreună cu 
peste 50 de oameni se afla în 
lanurile de porumb. Ca în fie
care dimineață, echipele de 
muncă, ’croiesc drumuri de ac
ces pentru mijloacele de trans
port. Aflăm că odată cu strîn
gerea stiuleților din hibrizii 
timpurii se taie și cocenii, se 
eliberează terenul. în acest 
mod porumbul de la ferma a- 
mintită a fost strins de pe 25 
de hectare. Cei prezenți printre 
care Ilie Vasile, Ion Bălașa, 
Ilie Dumitrache, Petruta Coto- 
ban. Gherghina Curca, Iancu 
Vdicu, ne asigurau că ritmul 
muncii va spori simțitor în a- 
ceastă săptămână cînd lanuri 
întinse vor ajunge La coacere 
deplină.

La o altă fermă, nr. 6. în 
cîmp la recoltatul porumbului 
am întâlnit trei combine Gloria 
echipate special pentru această 
cultură. Combinerii Nicolae 
Gurău, Ion Chirică. Ion Rinu. 
ajutați de rutieriștii Gheorghe 
Simigiu. Victor Crîngașu. 
Gheorghe Ștefănică au recoltat 
deja 20 de hectare din această 
cultură. La capătul tarlalei 
peste 70 de muncitori depănu- 
șează știuleții, după care îi în
carcă în autocamioanele ce iau 
drumul magaziilor. Șeful de e- 
chipă. Nicolae Simion, prezent 
la fața locului, ne spunea că 
porumbul va fi recoltat meca
nizat de pe întreaga suprafață 
de 320 hectare.
FLUX CONTINUU LA RECOLTAT 
Șl PREGĂTIT TERENUL PENTRU 

GRIU

Majoritatea forțelor umane 
și mecanice de la cooperativa 
agricolă de producție 8 Martie 
din Chirnogi sînt prezenți în 
lanurile cu floarea-soarelui.

Consemnăm aici un flux de 
muncă neîntrerupt. în urma 
combinelor mânuite de Marin, 
Ciobanu, Ion Roșioru, Gheor
ghe Stan. Marin Stama. rutie
riștii Dumitru Popa, Constan
tin loja. Petre Coman trans
portă recolta la magazii, după 
care membrii cooperatori pre
zent! string capitulele rămase, 
pentru ca nimic din noua pro
ducție să nu se risipească. Ime
diat mecanizatorul Ion Cruceru, 
administrează solului îngrășă- 
mintele chimice necesare. Apoi 
Constantin Lefter și Constantin 

Păun discuiesc iar în urma lor. 
colegii lor de secție Gheorghe 
Petculescu și Ion Surdu ară su
prafețele ce vor fi semănate cu 
grîu. Așa au procedat cei ară- 
tați mai sus reușind să pregă
tească 235 hectare, adică supra
fața de pe care s-a cules floa
rea-soarelui. Combinerul Ma
rin Ciobanu ne preciza că 
acest flux de muncă va fi res
pectat pînă la încheierea recol
tării acestei culturi, din care au 
mai rămas doar 70 de hectare.

OVIDIU MARIAN 
VALERIU TANASOFF
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soarta, de a-si stabili singur, li
ber și suveran, sistemul său po
litic și căile dezvoltării social- 
politice. în conformitate cu 
voința și interesele proprii, fără 
nici un amestec, presiune sau 
constringere din afară ;

— îndatorirea tuturor statelor 
de a respecta integritatea teri
torială a altor state și inviola
bilitatea frontierelor lor si de a 
se abține, in relațiile lor re
ciproce, de la orice fel de con
strângeri militare, politice, eco
nomice și de orice altă natură, 
precum si de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței ;

— îndatorirea tuturor statelor 
de a nu interveni, sub nici un 
pretext și în nici o împreju
rare. în treburile interne sau 
externe ale altui stat ;

— dreptul suveran și inalie
nabil al fiecărui stat de a folosi 
bogățiile naturale în interesul 
national și fără nici un amestec 
din afară ;

— dreptul și îndatorirea tutu
ror statelor de a participa, pe 
bază de egalitate, și a contribui 
la solutionarea tuturor proble
melor care privesc pacea, co
laborarea și securitatea interna
țională ;

— dreptul și îndatorirea fie
cărui stat, indiferent de siste
mul său politic sau social, de a 
colabora în diferitele domenii în 
scopul realizării progresului e- 
conomic și social al tuturor po
poarelor si îndeosebi al țărilor 
in curs de dezvoltare.

în interpretarea și aplicarea 
lor. aceste principii constituie un 
tot unitar și orice violare a u- 
nuia dintre aceste principii nu 
este admisibilă niciodată și in 
nici o împrejurare.

II
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Iosip Broz Tito 
au efectuat un schimb larg de 
păreri cu privire la situația in
ternațională actuală. Cu acest 
prilej, s-a evidențiat din nou 
identitatea sau apropierea punc
telor de vedere in toate proble
mele discutate. r

Cei doi președinți au relevat 
importanta transformărilor revo
luționare, naționale si sociale, 
care au Ioc în lume, mutațiile 
profunde care s-au produs în 
raportul de forte pe plan mon
dial. ca urmare a luptei popoare
lor de pe toate continentele pen
tru dezvoltarea socială, națio
nală și progresistă independen
tă. precum și pentru crearea u- 
nor noi relații politice si eco
nomice internaționale, contribu
ției tarilor socialiste, statelor 
nealiniate, țărilor în curs de 
dezvoltare si a altor state, for
țelor revoluționare, progresiste 
si democratice de pretutindeni. 

Salutind rezultatele procesului 
destinderii, care se află la 
început, cei doi președinți și-au 
exprimat îngrijorarea fată de 
continuarea politicii de ne po
ziții de forța, de amestec în tre
burile interne și încercările de 
legalizare a acestei politici, față 
de continuarea cursei înarmări
lor, odată cu menținerea unor 
practici imperialiste și neocolo- 
nțaliste. încercări de dominație, 
constrîngere și alte forme ale 
politicii de dictat și asuprire 
care. în unele regiuni, iau for
ma de presiuni brutale îndrep
tate împotriva unor țări inde
pendente. Toate acestea, ca șî 
accentuarea decalajului între 
țările dezvoltate si țările în curs 
de dezvoltare, scindarea lumii în 
blocuri militare și sfere de in
fluentă amenință pacea si secu
ritatea în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
au apreciat că Conferința pen
tru securitate și cooperare in 
Europa si Actul său final s-au 
reflectat pozitiv in procesul de 
destindere și stabilizare a rela
țiilor între țările europene. Cei 
doi președinți au constatat, tot
odată. că în perioada care a tre
cut de la încheierea conferinței 
s-au realizat puțini pași concreți 
în direcția rezolvării probleme
lor complexe existente pe con
tinent. Ei consideră necesar ca, 
împreună cu toate țările sem
natare ale Actului final de la 
Helsinki, să depună eforturi con
tinui pentru aplicarea integrală 
a principiilor și angajamentelor 
inserate în acest document. Pre
ședinții au fost de acord că o 
pace stabilă și o colaborare ba
zată pe egalitate în drepturi in 
Europa nu se pot consolida dacă 
pacea și securitatea în alte părți 
ale lumii sînt amenințate. Tot
odată, s-a subliniat necesitatea 
de a se acționa în direcția lăr
girii procesului de destindere 
asupra întregii lumi.

Cei doi președinți și-au ex
primat îngrijorarea în legătură 
cu evoluția periculoasă din Ma
rea Mediterană și s-au pronun
țat cu fermitate in favoarea a- 
plicării hotăririlor conferinței 
și în această regiune, a cărei 
securitate este strîns legată de 
securitatea europeană și care, in 
condițiile actuale, are o impor
tanță internațională mai largă.

Subliniind legătura indisolu
bilă dintre aspectele politice și 
militare ale securității, cei doi 
președinți s-au pronunțat pentru 

> lichidarea bazelor militare stră
ine și retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor state, re
tragerea armamentului nuclear 
din țările neposesoare de arme 
nucleare, reducerea cheltuielilor 
militare și crearea condițiilor 
pentru desființarea blocurilor 
militare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au acordat o 
atenție deosebită apropiatei reu
niuni a țărilor europene ce va* 
avea loc în 1977 la Belgrad, a- 
preciind că aceasta va fi un e- 
veniment important, deoarece va 
reprezenta continuarea procesu
lui de edificare a securității și 
cooperării în Europa, pe baze 
noi, democratice. în acest con
text. ei au subliniat necesitatea 
unei angajări active si a unei 
pregătiri multilaterale, astfel in

cit reuniunea de la Belgrad să 
se soldeze cu rezultate pozitive 
pe lința realizării obiectivelor 
Actului final.

Cei doi președinți au apreciat 
că în Balcani, parte a Europei, 
trebuie acționat pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării 
între țările balcanice, ceea ce 
constituie o necesitate obiectivă 
și este în interesul tuturor popoa
relor din această regiune. Ei 
consideră că, paralel cu efortu
rile permanente pentru promo
varea relațiilor bilaterale, tre
buie să se dezvolte colaborarea 
multilaterală în toate domeniile 
în care există condiții reale, cu 
participarea egală în drepturi a 
tuturor țărilor balcanice. O ase
menea colaborare va contribui 
la rezolvarea problemelor din 
relațiile bilaterale, la consolida
rea spiritului de prietenie și în
credere și, pe această bază, la 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii, securității, colabo
rării și prosperității.

S-a evidențiat, și cu acest pri
lej, însemnătatea reuniunii-" de 
la Atena a reprezentanților ță
rilor balcanice consacrată exa
minării posibilităților de colabo
rare economică și s-a exprimat 
convingerea că promovarea co
laborării multilaterale în Balcani, 
inspirată de Actul final de la 
Helsinki, este în folosul păcii 
și colaborării nu numai în a- 
ceastă regiune, ci și pe un plan 
mai larg. A fost reafirmată ho- 
tărirea celor două țări de a con
tribui la examinarea cit mai ra
pidă și realizarea inițiativelor și 
propunerilor orientate spre dez
voltarea in continuare a colabo
rării balcanice.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito consideră că 
mișcarea de nealiniere s-a afir
mat ca factor de pace, de sine 
stătător, deosebit de important, 
cu influente pozitive asupra re
zolvării problemelor actuale in
ternaționale.

Cei doi președinți au subliniat 
că a V-a Conferință Ia nivel 
înalt a țărilor nealiniate, reu
nind șefi de stat și de guvern, 
miniștri și alți reprezentanți din 
peste o sută de țări, abordind 
probleme cardinale ale lumii de 
azi. se înscrie ca un eveniment 
de mare importanță al vieții in
ternaționale. al luptei pentru a- 
firmarea drepturilor popoarelor 
la dezvoltarea liberă, de sine 
stătătoare, pentru dezvoltarea 
politicii de nealiniere, creșterea 
rolului țărilor nealiniate. în lup
ta împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui și a tuturor formelor de do
minație străină, pentru edifica
rea unor noi raporturi politice 
și economice egale in drepturi. 
Ei au salutat hotăririle prin 
care mișcarea de nealiniere con
firmă caracterul său deschis și 
interesul pentru dezvoltarea co
laborării și legăturilor cu toate 
forțele care luptă pentru pace 
și progres in lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au apreciat 
că una din problemele funda
mentale ale epocii noastre, de 
care depind nemijlocit securita
tea, pacea și colaborarea interna
țională, este lichidarea vechilor 
relații de inechitate și exploa
tare economică, a tuturor forme
lor de subjugare și dependență, 
în acest sens, ei au evidențiat în
semnătatea deosebită a luptei 
pentru înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale, 
bazată pe principiile egalității 
și echității, care să ducă Ia li
chidarea decalajelor existente 
între țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare, la o cit 
mai rapidă dezvoltare a țărilor 
rămase in urmă. S-a subliniat 
că România și Iugoslavia vor 
participa activ în continuare la 
toate acțiunile îndreptate spre 
realizarea acestui scop.

Cei doi președinți au exprimat 
îngrijorarea lor profundă față de 
nesoluționarea vechilor stări 
conflictuale și apariția unor noi 
surse de încordare, care ame
nință pacea și securitatea inter
națională.

Ei au reafirmat convingerea 
că rezolvarea conflictului și in
staurarea unei păci trainice și 
juste în Orientul Apropiat nece
sită retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, rezol
varea problemei poporului pa
lestinian prin asigurarea drep
turilor sale legitime, inclusiv 
constituirea unui stat național 
independent, ca și asigurarea su
veranității și independentei penr 
tru toate statele din zonă. Con
statând că situația din Orientul 
Mijlociu s-a agravat ca urmare 
a crizei din Liban, cei doi pre
ședinți au apreciat că este ne
cesar sa se ajungă la încetarea 
cit mai grabnică a luptelor din 
această țară și ca forțele politi
ce și sociale din Liban să gă
sească, pe calea negocierilor po
litice, o soluție pentru asigura
rea integrității, unității, suvera
nității și nealinierii țării. O a- 
semenea soluționare a proble
melor din Liban, fără amestec 
străin, corespunde atît interese
lor vitale ale poporului libanez, 
cit și cauzei păcii și securității 
în zona Orientului Mijlociu.

România și Iugoslavia se pro
nunță pentru soluționarea poli
tică a situației din Cipru, in 
conformitate cu rezoluțiile adop
tate de Organizația Națiunilor 
Unite, în scopul păstrării inde
pendenței, suveranității, inte
grității teritoriale și nealinierii a- 
cestui stat.

Cei doi președinți reafirmă 
sprijinul față de eforturile 
R.P.D. Coreene îndreptate spre 
înfăptuirea reunificării pașnice 
și independente a patriei, fără 
amestec din afară și fără pre
zență străină. Ei sprijină cere
rile R.P.D. Coreene de desfiin
țare a așa-zisului comandament 
O.N.U., și de retragere a tutu
ror trupelor străine din Coreea 
de Sud.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au salutat din 
nou, cu cea mai vie satisfacție, 
victoria istorică a popoarelor 
din Vietnam, Cambodgia și 
Laos, in lupta împotriva inter
venției străine, pentru cucerirea 
libertății și independenței na
ționale și au exprimat sprijinul 
țărilor lor față de eforturile

acestor popoare pentru dezvol
tarea de sine stătătoare. Ei au 
salutat, de asemenea, victoria, 
obținută de popoarele din Mo- 
zambic. Angola. Guineea-Bissau, 
Insulele Capului Verde, Sao 
Tome și Principe, precum și 
cucerirea independenței de că
tre alte popoare care s-au eli
berat de sub dominația colo
nială.

Cei doi președinți au consta
tat că, în ciuda înfrîngeriî is
torice suferite de colonialism, 
forțele neocolonialiste fac totul 
pentru a-și menține pozițiile lor 
coloniale. Ei consideră că este 
necesară în continuare o luptă 
hotărîtă împotriva imperialis
mului, colonialismului, rasis
mului, apartheidului, a oricăror 
forme de dominație și exploa
tare, s-au pronunțat pentru 
acordarea unui ajutor multilate
ral mișcărilor de eliberare na
țională și Organizației Unității 
Africane, pentru eliberarea de
plină a continentului african, li
chidarea tuturor rămășițelor 
colonialismului de pe alte con
tinente.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
si Iosip Broz Tito consideră că 
fără rezolvarea problemelor e- 
sențiale ale dezarmării nu este 
posibil să se asigure, pe o bază 
trainică, menținerea și consoli
darea păcii și securității in 
lume și nici dezvoltarea stabilă 
a relațiilor internaționale. Ei 
și-au exprimat îngrijorarea pro
fundă pentru continuarea cursei 
înarmărilor. îndeosebi nucleare, 
și absența unui progres real pe 
planul dezarmării generale — 
una dintre problemele-cheie ale 
relațiilor internaționale contem
porane. Cei doi președinți apre
ciază că a devenit extrem de 
urgentă realizarea unei cotituri 
in rezolvarea acestei probleme 
care împovărează ansamblul re
lațiilor internaționale și că este 
în interesul vital al tuturor po
poarelor să se ajungă cit mai 
curînd la oprirea cursei înarmă
rilor, adoptarea de măsuri con
crete care să ducă la dezarma
rea generală și completă. Ei 
consideră că la rezolvarea aces
tei probleme fundamentale tre
buie să participe toate statele 
lumii, mari sau miei, in condi
ții de egalitate. în acest scop, 
cei doi președinți subliniază ne
cesitatea sporirii rolului O.N.U. 
și sprijină cu hotărîre convo
carea unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, consacrată 
problemei dezarmării, care să 
dezbată și să adopte măsuri în 
vederea trecerii la înfăptuirea 
acestui deziderat vital al tuturor 
popoarelor.

Cei doi președinți au expri
mat hotărîrea de a milita pen
tru creșterea rolului și efica
cității O.N.U., forul cel mai 
adecvat și de neînlocuit în re
zolvarea tuturor problemelor 
internaționale, a aportului său 
la promovarea colaborării egale 
în drepturi între toate statele și 
popoarele, asigurarea păcii și 
securității internaționale, reali
zarea noii ordini economice. în
făptuirea dezarmării generale și 
complete și democratizarea re
lațiilor internaționale. Ei se 
pronunță pentru creșterea rolu
lui Adunării Generale, demo
cratizarea in continuare a Orga
nizației Națiunilor Unite și a 
organismelor sale, pentru o mai 
echitabilă reprezentare geogra
fică și adaptarea Organizației 
Națiunilor Unite și Cartei sale 
la schimbările profunde surve
nite în viața internațională.

III
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, consideră că 
amploarea luptei pentru socia
lism, diversitatea condițiilor in 
care clasa muncitoare, parti
dele comuniste și muncitorești, 
alte forțe progresiste luptă 
pentru realizarea țelurilor lor, 
marea bogăție de forme și di
versitatea căilor luptei pentru 
socialism și edificarea socialis
mului impun conținuturi și for
me noi de colaborare și relații. 
O astfel de colaborare trebuie 
să se bazeze pe principiile inde
pendenței și autonomiei depline 
în politica internă si externă, 
pe respectarea mutuală a inte
reselor, neamestecul în treburile 
interne și alegerea liberă a căi
lor de dezvoltare, precum și pe 
răspunderea fiecărui partid in 
fața propriei clase muncitoare 
și a propriului său popor. Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
evidențiază că pe o asemenea 
bază se pot asigura o colabo
rare rodnică și edifica solidari
tatea internațională a partidelor 
și mișcărilor revoluționare, pre
cum și unitatea în diversitate a 
tuturor forțelor progresiste și 
democratice.

Considerînd că deosebirile de 
vederi între unele partide sînt 
firești și reprezintă o realitate 
obiectivă, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, se 
pronunță pentru promovarea 
dialogului și a schimbului de 
păreri, fără atacuri, între parti
dele comuniste și muncitorești, 
ceea ce contribuie la îmbogă
țirea teoriei și practicii revolu
ționare, la afirmarea largă a 
ideilor progresului și socialis
mului în lume.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia apreciază că 
Conferința celor 20 partide co
muniste și muncitorești din 
Europa a constituit un eveni
ment politic important. Ea a 
prilejuit un schimb liber de pă
reri asupra problemelor lupte* 
pentru pace, securitate, coope
rare și progres social pe conti
nentul nostru. Conferința a evi
dențiat necesitatea dezvoltării 
colaborării partidelor comu
niste și muncitorești cu parti
dele socialiste si social-demo- 
crate, cu toate forțele democra
tice și progresiste, care luptă

pentru pace, securitate, colabo
rare și progres social. Reflec
tând situația obiectivă din miș
carea comunistă și muncito
rească, conferința a afirmat 
principiile relațiilor de colabo
rare dintre partidele comuniste 
și muncitorești, și anume : res
pectarea strictă a egalității in 
drepturi, independenței suve
rane a fiecărui partid și nea
mestecul în treburile interne, 
respectarea dreptului fiecărui 
partid de a alege liber calea 
luptei pentru transformări so
ciale progresiste, pentru socia
lism.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia consideră că dezvoltarea 
în continuare a socialismului și 
progresului social în lume nece
sită colaborarea tuturor forțelor 
comuniste, socialiste, democra
tice și progresiste. La aceasta 
contribuie, de asemenea, cola
borarea partidelor comuniste și 
muncitorești, a forțelor progre
siste din țările dezvoltate cu 
forțele progresiste din țările în 
curs de dezvoltare, care luptă 
împotriva tuturor formelor de 
colonialism, neocolonialism, im
perialism, dominație și exploa
tare, pentru emancipare națio
nală, politică și economică a 
acestor țări, ceea ce reprezintă 
o necesitate istorică.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, au apreciat 
cu satisfacție in mod pozitiv 
dezvoltarea de pină acum a re
lațiilor și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia și și-au exprimat hotă- 
rirea de a extinde in continuare 
și de a adinei această colabora
re egală in drepturi și schimbul 
multilateral de păreri în proble
me de interes comun.

IV
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Iosip Broz Tito 
au constatat cu satisfacție că 
relațiile tradiționale de priete
nie frățească, colaborare multi
laterală și bună vecinătate din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia s-au îmbo
gățit și adincit în toate dome
niile.

Cei doi conducători au evi
dențiat importanța deosebită pe 
care o au întâlnirile frecvente 
dintre reprezentanții Partidului 
Comunist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, din
tre reprezentanții guvernelor, 
precum și ai organizațiilor so- 
cial-polîtice din cele două țări, 
pentru promovarea și adîncirea 
relațiilor bilaterale, întărirea 
prieteniei și încrederii re
ciproce.

Pornind de Ia rezultatele ob
ținute pină in prezent, de la 
interesele reciproce ale Româ
niei și Iugoslaviei, președinții 
au convenit să se intensifice 
colaborarea și să se extindă 
contaciele prietenești și schim
burile de păreri și experiență 
in toate domeniile de activitate 
politică, economică și socială.

Cei doi președinți au eviden
țiat dezvoltarea cu succes a 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice, ca și importanța 
documentelor încheiate între 
cele două țări în vederea lăr
girii colaborării economice în 
perioada 1976—1980. Ei acordă 
o mare însemnătate promovării 
unor forme dc colaborare eco
nomică de lungă durată în toate 
domeniile — cooperarea și spe
cializarea în producție, investi
țiile în comun, colaborarea pc 
terțe piețe etc. — și, înainte de 
toate, în domeniile energeticii, 
construcțiilor de mașini, chi
miei și petrochimiei, minelor, 
metalurgiei și în alte domenii de 
interes comun pentru economii
le celor două țări.

Apreciind pozitiv rezultatele 
obținute în utilizarea potenția
lului hidroenergetic al Dunării, 
cei doi președinți au salutat cu 
deosebită satisfacție încheierea 
acordului în legătură cu folosi
rea în continuare a potențialului 
hidroenergetic al Dunării, a că
rui realizare va contribui în mod

însemnat la dezvoltarea conti
nuă a colaborării economice 
dintre cele două țări vecine și 
prietene.

Ei au salutat, de asemenea, 
semnarea acordului-cadru din
tre organizațiile economice ro
mâne și iugoslave cu privire 
la cooperarea in producția de 
mașini-unelte grele și speciali
zarea în industria chimică. Se 
apreciază de comun acord că 
stabilirea unor forme mai largi 
de colaborare economică de lun
gă durată poate să asigure rea
lizarea deplină a volumului 
prevăzut al schimburilor de 
mărfuri pentru perioada 1976— 
1980 și că, prin eforturi supli
mentare, volumul său poate fi 
in 1980 mai mare de un miliard 
de dolari.

S-a convenit, totodată, să se 
intensifice activitatea organelor 
competente pentru accelerarea 
realizării Programului de cola
borare și cooperare în domeniul 
cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice pentru peri
oada 1976—1980.

Cei doi președinți au apreciat 
că existența minorităților na
ționale sîrbă și croată in Repu
blica Socialistă România și a 
minorității române in Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia 
este rezultatul dezvoltării isto
rice, al vecinătății multiseculare.

Soluționarea justă a problemei 
naționale în cele două țări, asi
gurarea drepturilor egale și de 
dezvoltare multilaterală a națio
nalităților constituie un factor 
important în edificarea socia
lismului în România și Iugosla
via, in întărirea relațiilor de 
prietenie dintre ele. Cele două 
părți consideră că o astfel de 
rezolvare este și în spiritul nor
melor internaționale adoptate de 
O.N.U. privind promovarea și 
apărarea drepturilor minorități
lor naționale.

Pornind de la principiile ega
lității în drepturi, respectului 
suveranității, integrității teri
toriale și neamestecului în tre
burile interne, cei doi președinți 
consideră că soluționarea pro
blemei naționalităților, cetățeni 
ai țărilor respective, constituie 
o chestiune internă a fiecăreia 
dintre cele două țări. Ei consi
deră. în același timp, că națio
nalitățile celor două state veci
ne trebuie să devină într-o mă
sură tot mai mare punți de 
apropiere și consolidare conti
nuă a prieteniei dintre poporul 
român și popoarele iugoslave.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
au evidențiat importanța dez
voltării colaborării în domeniile 
culturii, învățămintului, științei, 
informațiilor. S-a apreciat că 
înțelegerile încheiate intre cele 
două țări în vederea constituirii 
Comisiei mixte de colaborare 
culturală și înființării centrelor 
cultural-informative Ia Bucu
rești și Belgrad reprezintă o 
nouă contribuție la extinderea 
și aprofundarea în continuare a 
prieteniei, la o mai bună cu
noaștere reciprocă și Ia apropie
rea dintre poporul român și po
poarele iugoslave.

Cei doi președinți au dat sar
cină organelor competente din 
cele două țări să continue acti
vitatea în vederea dezvoltării 
relațiilor în domeniul turismu
lui, micului trafic și colaborării 
economice în zona de frontieră.

★
Exprimîndu-și satisfacția de

plină față de rezultatele actua
lei vizite și convorbirile avute, 
care se înscriu în practica în
tâlnirilor lor prietenești, deve
nite tradiționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Iosip Broz Tito au relevat 
că acestea reprezintă o nouă și 
importantă contribuție la întă
rirea prieteniei și 
dintre cele două țări 
vecine, în interesul

colaborării 
socialiste 

poporului 
român și popoarelor iugoslave,
al cauzei păcii, progresului, so
cialismului 
naționale.

și cooperării inter-

întocmită 
septembrie 
plare originale, fiecare în lim
ba română și sîrbo-croată, am
bele exemplare avînd aceeași 
valabilitate.

la Belgrad, la 10 
1976, în două exem-

primire la revenirea
în Capitală

(Urmare din pag. I)

dului și statului nostru, de a-și 
consacra întreaga energie înflo
ririi patriei pe calea socialis
mului și comunismului. Locui
torii Capitalei au dat glas, tot
odată. satisfacției depline, apro
bării unanime a întregului po

por față de rezultatele rodnice 
ale vizitei, ale convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. care deschid 
noi și ample perspective rela
țiilor frățești dintre partidele și 
statele noastre, conlucrării prie
tenești și rodnice româno-iugo- 
slave. corespunzător intereselor

si aspirațiilor ambelor popoare, 
în folosul edificării socialismu
lui în cele două țări, al cauzei 
păcii, cooperării și înțelegerii în 
Balcani, în Europa si întreaga 
lume.

La sotlre, pe aeroportul Băneasa

★
La sosirea pe teritoriul tării 

noastre, la --------- " ” " “
Moravița. 
Ceaușescu.
Partidului ,_____ _____ ,
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întâmpinați cu 
multă căldură și dragoste, cu 
urale și ovații de mii de oa
meni ai muncii — români, ger
mani. maghiari, sîrbi — din lo
calitate’si din comunele din jur.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați. în numele tuturor oa
menilor muncii de pe aceste 
meleaguri ale patriei, de tova
rășul Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președin
tele consiliului popular jude
țean.

O gardă, alcătuită din ostași, 
din membri ai gărzilor patrioti
ce și ai detașamentelor de pre
gătire militară a tineretului, pre
zintă onorul. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România. Pionieri si ti
neri. îmbrăcati 
populare. oferă 
Nicolae Ceaușescu.
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

O primire la fel de caldă a 
fost făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceausescu pe aeroportul din Ti
mișoara. împodobit sărbătorește.

în această atmosferă de pu
ternic entuziasm, avionul pre
zidențial decolează. îndreptîn- 
du-se spre capitala patriei 
noastre.

punctul de frontieră 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

în costume 
tovarășului 

tovarășei



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 LUNI 13 SEPTEMBRIE 7976

în legătură cu încetarea din viață■ ■

a tovarășului Mao Tzedun
0 delegație de partid

Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada R. P. Chineze

și guvernamentală laoțiană
va face o vizită oficială

de prietenie în țara noastră

GALAȚI EDUCAȚIE MULTILATERALĂ
ÎN SPAȚIUL MUNCII CONCRETE

In cursul zilei de duminică, 
la Ambasada Republicii Popu
lare Chineze din București, au 

z continuat să fie prezentate 
condoleanțe din partea unor or
ganizații de masă și obștești 
centrale, a unor colective de 

oameni ai muncii din institu
țiile și întreprinderile Capitalei, 
in legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Mao Tze
dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Republicii 
Populare Chineze, marele fiu și 
conducător al poporului chinez, 
strălucit militant al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, personalitate marcantă a 
vieții contemporane, mare prie
ten al poporului român.

în numele comuniștilor, al co
lectivelor de oameni ai muncii 
pe care le-au- reprezențat, dele
gațiile care s-au perindat prin 
fața portretului îndoliat al pre
ședintelui Mao Tzedun au expri
mat ambasadorului R. P. Chi
neze, Li Tin-ciuan, celorlalți 
membri ai ambasadei, sincere 
condoleanțe, durerea profundă 
pe care o încearcă întregul po
por român față de această grea 
pierdere, precum și sentimen
tele de prietenie, de solidarita
te militantă și revoluționară ale 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră față de poporul 
frate chinez, convingerea că a- 
ceasta va transforma durerea în
tr-o forță puternică in lupta și 
munca sa pentru edificarea ~~ 
cialismului, pentru pace în 
treaga lume.

Au prezentat condoleanțe de-
Consiliului 

Unității 
Central 
Comu-

so- 
în-

legații din partea 
Național al Frontului 
Socialiste, Comitetului 
al Uniunii Tineretului 
nist, Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din România, de la întreprin
derile „Electronica", „I.P.R.S."- 
Băneasa, „Conect", Centralei 
industriale de electronică și teh
nică de calcul și întreprinderii 
de calculatoare, a întreprinderi
lor de echipamente periferice, ci
nescoape, „Electronum", „Rom- 
energo", „Romconsult", •C.I.L."- 
Pipera, „Suveica", „Izolatorul", 
„13 Decembrie", „Pîsla* 
bovița", „Țevi sudate4 
de reparații

relor mecanice pentru industria 
textilă, delegații ale altor în
treprinderi, cooperative mește
șugărești din Capitală. De ase
menea, au prezentat condo
leanțe delegații de la Institutul 
de cercetări electronice, Institu
tul de tehnică de calcul, Insti
tutul de cercetări componente 
electronice, Institutul de studii 
și proiectări energetice, Institu
tul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului, ale 
liceelor nr. 10. Spiru Haret. Di- 
mitrie Cantemir, Liceului elec
tronic.

Grupuri de pionieri de la 
școli bucureștene au adus, de 
asemenea, omagiul celei mai 
tinere generații memoriei mare
lui conducător al poporului 
chinez.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al ilustrului 
dispărut și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

Au fost depuse, totodată, co
roane de flori din partea Consi
liului Național al F.U.S., C.C. 
al U.T.C., Consiliului Central al 
U.G.S.R., prosum și din partea 
unor întreprinderi și instituții 
bucureștene.

în aceeași zi, delegații de la 
întreprinderile „23 August", Con
fecții și tricotaje din Capitală, 
Institutul politehnic din Capi
tală, Institutul de cercetări și 
proiectări pentru sectoare cal
de și Liceul I. L. Caragiale din 
București au transmis ambasado
rului R. P. Chineze telegrame 
din partea ’ 
care au 
compasiune 
condoleanțe 
din viață a 
Tzedun, împreună cu sentimen
tele de prietenie față de . 
porul chinez atît de greu în
cercat.

Asemenea telegrame au 
adresat o serie de colective de 
muncă din județul Ilfov — de 
la Șantierul - — 
treprinderea 
giu, I.A.S.
Gîrbovi.

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, o de
legație de partid și guvernamen
tală laoțiană, condusă de tova
rășul Kaisone Phomvihane, se
cretar general al Comitetului

Central al Partidului 
Revoluționar Laoțian, 
ministru al Guvernului Republi
cii Democrate Populare Laos, va 
efectua o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, in a doua 
jumătate a lunii septembrie 1976.

AGE\IM
ADUNARE
FESTIVA

Popular 
primul

DESFĂȘURATE DE COLECTIVELE DE TINERI

,.Dîm-
_______ _ , Uzinei 
auto Obor, Atelie-

Au mai 
șefi de 
acreditați

colectivelor lor în 
exprimat întreaga 
și cele mai sincere 

pentru încetarea 
tovarășului Mao

po-

mai

naval Oltenița, în- 
„Dunăreana“-Giur- 

Urziceni, C.A.P.

★
prezentat condoleanțe 
misiuni diplomatice 

la București.

Solidaritate
lupta poporului

chilian
Cu ocazia 

ani d'e la 
Chile, care au dus la răsturna
rea guvernului Unității Poou- 
lare, șîmbătă a avut loc in Ca
pitală mitingul oamenilor mun
cii, al tineretului și studer.u’.or. 
de solidaritate cu lupta ponoru
lui chilian pentru restabilirea 
drepturilor și libertăților demo
cratice.

Cuvintul de deschidere a test 
rostit de Gheorehe Stunaru. 
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. președ.r.tele 
Consiliului municipal al sir.dica- 
telor-București.

în numele. oamenilor mur.cii 
de la întreprinderea de meca
nică fină-București. Petre 
Manole. președintele corrv.-~*u- 
lui sindicatului, a spus : Alături 
de toți oamenii munci: din 
România, colectivul întreprin
derii noastre, actionind neabătut 
in spiritul politicii profund in
ternaționaliste a Partidului Co
munist Român, și-a manifestat 
de la început solidaritatea ac
tivă cu lupta oamenilor muncii, 
a forțelor largi democratize din 
Chile, pentru dreptul lor sacru 
de a-și decide in mod liber des
tinele.

Studențimea României socia
liste. a spus in continuare 
Stancu Ion, președintele Consi
liului Uniunii asociațiilor stu
denților comuniști de la Acade
mia de studii economice, ase
menea. întregului nostru ponor, 
își exprimă convingerea că nici 
arestările, nici represiunile r.j 
vor putea împiedica mersul 
înainte al istoriei, nu vor pu-

împlinirii a trei 
evenimentele din

tea bara lupta poporului, stu- 
dentunii din Chile pentru o 
viață mai bună, pentru dezvol
tarea democratică. liberă, inde
pendentă și suverană a Repu
blicii Chile.

La riadul său. Cirioeea Dumi
tru. locțiitor al secretarului co
rn, tetu lui U.T.C. de la întreprin
derea de mașini-agricole ..Se
mănătoarea** din Capitală, a 
adresa: tinerilor muncitori. În
tregului tineret si popor chilian 
un sincer și călduros salut de 
solidaritate militantă.

După ce s-a referit la lupta 
fermă și curajoasă a clasei 
muncitoare. a sindicatelor din 
Chile împotriva represiunilor și 
leacțiumi. pentru 
libertăților publice și sindicale. 
Cornelia Filipaș.

în comuna Făcăeni, județul 
Ialomița, a avtu loc. duminică, 
o adunare festivă organizată de 
Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R. și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, cu prilejul celei ae-a 
23-a aniversări a creării R.P.D. 
Coreene.

Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai Uniunii județene a coo
perativelor agricole de produc
ție, numeroși țărani coopera
tori.

Au luat parte Pak Zung Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, membri ai ambasa
dei.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Gheorghe Glodeanu, 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

Despre semnificația eveni
mentului aniversat și realizările 
poporului coreean în Construirea 
socialismului, obținute sub con
ducerea Partidului Muncii din 
Coreea. în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. a vorbit Toma Di- 
mache. Erou al Muncii Socia
liste. președintele cooperativei 
agricole de producție „Prietenia 
româno-coreeană". Vorbitorul 
s-a referit pe larg la relațiile 
de prietenie și colaborare din
tre partidele, guvernele, țările 
și popoarele român și coreean, 
subliniind solidaritatea militanta 
a tării noastre cu lupta poporu
lui coreean în vederea înfăptui
rii țelului său suprem — uni
ficarea pașnică. indenendentă. 
democratică a Coreei. El a adre
sat pocx>ni2ui frate coreean 
urfc-1 de noi succese In înflo
rirea și nrooăsirea patriei sale.

în cuvintul său. ambasadorul 
Pak Zdr.g Guk a evocat hipta 
încununată de succes a poporului 
coreean pentru independentă, 
glorioasele victorii in edificarea 
socialismului, eforturile Partidu
lui Muncii din Coreea și Gu
vernului Republicii pentru uni
ficarea pașnică, fără nici un a- 
mestec străin, pe baze demo
cratice a patriei. Ambasadorul 
a relevat relațiile de prietenie 
si colaborare dintre cele două 
țări, care cunosc o continuă dez
voltare și adincire in urma în- 
tilnirilor si convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. a exprimat recu
noștința pentru sprijinul Româ
niei socialiste acordat poporului 
coreean în lupta sa dreaptă de 
unificare a patriei.

drepturi democratice, pentru 
pace și socialism, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pen
tru dezvoltarea cooperării pe 
toate planurile. S-a reliefat, tot
odată. importanța schimbului de 
experiență și de opinii pentru în
făptuirea obiectivelor sindicate
lor. indiferent de afilierea lor. 
dorința unanimă a participanti- 
lor de a contribui, prin mij
loace și forme specifice, la în
tărirea unității forțelor progre
sului și dreptății, la împlinirea 
marilor deziderate ale clasei 
muncitoare, ale popoarelor din 
întreaga lume.

în încheiere au fost alese or
ganele de conducere ale U.I.S. 
Minerilor. Președinte al Uniunii 
Internaționale a Sindicatelor 
Minerilor a fost reales Ian Les. 
președintele sindicatelor mine
rilor din R. P. Polonă. Au fost 
adoptate, totodată, documente 
menite să asigure o platformă 
comună activității viitoare a sin
dicatelor miniere, să călăuzeas
că procesul unitar de acțiune.

Dominanta lucrărilor consfă
tuirii organizate in județul Ga
lați a constituit-o ideea că pen
tru a se afirma ca un puternic 
factor de transformare revolu
ționară a conștiinței maselor, a 
tinerei generații, activitatea po- 
litico-ideologică trebuie să se 
integreze pe deplin in practica 
socială și politică, să valorifice 
in tot mai multă măsură boga
ta experiență de care dispune 
fiecare colectiv de muncă, așa 
incit fiecare unitate economică, 
socială și de invățămint din ju
deț să devină un autentic cadru 
de afirmare multilaterală in spi
ritul comunist revoluționar, de 
educare prin muncă și pentru 
muncă, în deplină concordan
ță cu principiile și normele po
litice și morale ale societății 
noastre.

Consfătuirea a realizat o sin
teză cuprinzătoare a modului în 
care, pornindu-se de la rezulta
tele pozitive obținute pînă in 
prezent, pe baza posibilităților 
multiple încă insuficient valo
rificate, toți factorii implicați in 
activitatea politico-ideologică și 
educativă din județ să fie sti
mulați să concure cu maximă 
responsabilitate la formarea o- 
mului nou, constructor devotat 
al socialismului și comunismului 
In România.

In perspectiva procesului de 
transformare revoluționară a în
vățămîntului românesc de toa
te gradele, științele sociale do- 
bîndesc un rol tot mai impor
tant, ceea ce ridică in fața ca
drelor didactice sarcini noi de 
majoră semnificație. Tocmai în 
acest context s-au formulat nu
meroase referiri critice la adre
sa modului schematic, excesiv

teoretizant in care sint predate 
unele cunoștințe de economie 
politică, de materialism istoric 
și socialism științific. Mai mulți 
participant! au insistat in cu
vintul lor asupra necesității ca 
în cadrul orelor de științe so
ciale, materia predată să se an
coreze cu mai multă concretețe 
în problematica economică și so
cială specifică județului, așa 
incit să se confere demonstra
țiilor teoretice argumente dedu
se din strategia progresului eco
nomic și social, așa cum se în
fățișează in toate localitățile ju
dețului, acolo unde trăiesc și

politico-ideologic U.T.C. a tine
rilor din unitățile agricole, de 
stat și cooperatiste, a tinerilor 
din transporturi și construcții, 
ca și a tinerilor navetiști. Deși, 
în prezent, la nivelul organiza
ției U.T.C., există aproape 2 000 
de cercuri de invățămint poli
tico-ideologic U.T.C., în care 
sint cuprinși aproape 65 000 de 
tineri, de toate profesiile, per
sistă încă o anumită monotonie 
in alegerea temelor, ca și a for
melor de lucru folosite, fără o 
diferențiere adecvată in funcție 
de cadrele in care se desfășoară 
această activitate. Tocmai de

recucerirea
______ __ __ secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a spus in încheierea mitingului: 
O expresie deosebit de conclu
dentă a solidarității active a 
tării noastre au constituit-o ac
țiunile întreprinse de Partidul 
Comunist Român, personal de 
tovarășul Nicolae 
care a intervenit
varea a numeroși na'rioti si 
progresist! chilieni, multi dintre 
aceștia fiind găzduit! in Româ
nia. Sindicatele din România, 
oamenii muncii, poporul nostru 
își exprimă convingerea că. ac
tionind in spiritul unității, for
țele progresiste și democratice 
din Chile vor depăși perioada 
grea pe care o străbat, vor în
vinge reactiunea. vor redobindi 
dreptul lor sacru la o viată li
beră. demnă, pusă în slujba 
păcii si a progresului.

Ceaușescu. 
pentru 
patriot!

CONFERINȚĂ
La București s-a încheiat, 

duminică, cea de-a VII-a Con
ferință profesională internațio
nală a sindicatelor minerilor, la 
care au luat parte delegați ai 
organizațiilor afiliate Ia Uniu
nea Internațională a Sindicate
lor Minerilor (U.I.S.M.). repre- 
zentind peste 6 milioane de mi
neri din întreaga lume, precum 
și ai altor organizații sindicale 
naționale si internaționale.

Timp de 5 zile s-a făcut o 
amplă analiză a situației din 
mișcarea sindicală mondială a 
minerilor, s-au stabilit sarcinile 
care stau in fața U.I.S. Mineri
lor in perioada următoare. Lu
crările au evidențiat necesitatea 
unirii eforturilor tuturor mine
rilor. ale sindicatelor pentru 
sporirea contribuției lor la lupta 
generală pentru libertăți si

Aprecieri pentru produsele românești
„Vi- 
fost 
din 
din

Pe adresa 'întreprinderii 
trometan" din Mediaș a 
primită, recent, o scrisoare 
partea firmei „Toscani"
S.U.A., ‘cuprinzind aprecieri 
deosebite și mulțumiri pentru 
calitatea exemplară a produse
lor și promptitudinea cu care 
se fac livrările. Avem de-a face,

practic, cu încă o confirmare' a 
prestigiului de care se bucură 
colectivul medieșan, atit in țară 
cit ți peste hotare, pentru mă
iestria investită in produsele pe 
care le realizează. De menționat 
că, anul acesta se înregistrează 
aici o creștere deosebită a com
plexității producției, și o con-

tinud înnoire a ei — mai mult 
de jumătate din producție fiind 
alcătuită din sortimente noi sau 
modernizate. Ca urmare, produ
sele de sticlărie ale întreprinde
rii „Vitrometanu au, in prezent, 
beneficiari statornici in 
și R^F.G., iar articolele
sint foarte solicitate in Iran.

S.U.A.
presate

TÎOfmlTl

LUNI 13 SEPTEMBRIE

OSÎNDA : Patria — Gala filmu
lui — ora 20; Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15;......... '
toi (orele 9,00; 11,15; ----- -
18,15; 20,45); Grădina Capitol (wic 
19,45); Palatul Sporturilor și Cul
turii — (ora 18).

PISICILE ARISTOCRATE : 
tria (orele 9; 11,15).

SUFLETE CONDAMNATE : Cen
tral (orele 9,13; 12; 14,45; 17,30;
20.15) .

FILIP CEL MIC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PINOCCHIO : Eforie (orele 9.30; 
11,45; 14; 16; 18; 20,15); Grădina 
Luceafărul (ora 19180); Sala Pala
tului (orele 17,15; 20.15).

ULZAN A—CĂPETENIA APAȘI
LOR : Lumina (orele 9; .........
13,30; 15,45; 18; 20,15).

AEROPORT ’75 : Scala 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
București (orele 8,45; 11;
16,00; 18,15; 20,30).

20,30); Capi- 
; 13.30; 16;
~ ‘ (ora

Pa-

11,15;

(orele
20.30); 
13,30;

ȘTEFAN CEL MARE—VASLUI 
1475 : Doina (orele 16; 19), la o- 
rele 9,30; 11,30; 14 — program
pentru copii.

DIAMANTE PE ROȚI : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30) Festival (orele 9.15; 
11,30; 13.30; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Festival (ora 19,30).

PINTEA : Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Cotroceni 
(orele 10; 12; 1 
mura (orele 9 
18: 20,15).

NEBUNA DE 
(orele 9; 11,15; 
20,30); Modern 
13,30; 16; 18,15; 
Modern (ora 19,30).

FINIST, ȘOIM VITEAZ : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15); Grădina 
Lira (oră 20,15).

CEI 13 DIN BARLETTA : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ROMANȚĂ PENTRU O 
ROANĂ : Bueegi (orele 16; 
Grădina Bueegi (ora 19,30).

COMISARUL
HONG-KONG : Buzești (orele 9; 
11,15; 13,30; 16-, 18,15; 20,15); Gră
dina Buzești (ora 19,15); Arta (o-

18: 20,15);
i; 14; 16; 18: 20); Fla

il,15; 13,30; 15,45;

LEGAT : Feroviar 
13,30; 16; 18,15;
(orele 9; 11,15;
20,30); Grădina

PIEDONE

co-
18);

LA

rele 13,30; 16; 18,30; 20,15); Grădi
na Arta (ora 19,30).

APAȘII: Unirea (orele 16; 18); 
Grădina Unirea (ora 20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA î 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18; 20,15).

CERCUL MAGIC : Drumul Să
rii (orele 15.30: 18; 20,15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

JOE LIMONADA : Giulești (o- 
rele 13.30; 18; 20,15).

CURSA GREA ; Pacea (orele 
15,30; 18: 20,15).

MISIUNE PRIMEJDIOASA 5 
Crîngași (orele 17).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Floreasca (orele 13; 
15,30; 17,45; 20); Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15); Gră
dina Aurora (ora 19,15).

EVADAREA : Viitorțil (orele 16; 
18: 20).

FILIERA II : Volga (orele 9; 
11,15; 13.30; 13,45; 18; 20,15); To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30): Grădina Tomis (ora 19,30).

CÎND VINE SEPTEMBRIE ; 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 18;
20,15).

MICUL INDIAN : Gloria 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Ti
tan (ora 19,30).

O faptă eroică
aidoma altora

muncesc tinerii, ajutîndu-i să-și 
formeze criterii proprii, temei
nic argumentate de a-și explica 
diversitatea fenomenului intern 
și internațional in complexita
tea sa. Pornind de la necesita
tea promovării unui învățămînt 
de înaltă valoare educativă și 
patriotică, au«fost făcute propu
neri în vederea cunoașterii de 
către tineri a trecutului glorios 
de luptă al poporului nostru, a 
tradițiilor revoluționare ale co
muniștilor și clasei muncitoare, 
apelîndu-se într-o mai mare mă
sură la lecția vie, de o deose
bită valoare pe care o oferă me
leagurile județului Galați și bo
gata lor istorie.

Mai mulți vorbitori au arătat 
că se mențin încă serioase lip
suri în ceea ce privește cuprin
derea la formele învățămîntului

aceea, mulți dintre cei care au 
luat cuvintul în cadrul consfă
tuirii au propus să fie selecțio
nați ca propagandiști la învăță- 
mintul politico-ideologic U.T.C., 
tineri care au absolvit școli și 
cursuri de pregătire politică ; au 
fost, de asemenea, făcute pro
puneri privind adoptarea de noi 
măsuri în vederea pregătirii me
todice și de specialitate a pro
pagandiștilor, atit la nivel cen
tral cit și la cel județean. Ra- 
portîndu-se la ideea că munca 
politico-ideologică reprezintă un 
complex educativ care în nici 
un caz nu poate fi abordat în 
viziuni schematice, fragmenta
re, vorbitorii au insistat pentru 
ca organele și organizațiile 
U.T.C. să se implice cu mai 
mare răspundere în activitatea 
desfășurată în cadrul universi-

taților populare și așezăminte
lor de cultură sătești, pentru ca 
studenții din diverse facultăți 
ale universității gălățene să fie 
cuprinși și stimulați la activi
tatea comisiilor de răspîndire a 
cunoștințelor științifice. S-au 
mai făcut propuneri în vederea 
antrenării tinerelor cadre didac
tice și a cercetătorilor din do
meniul științelor sociale la stu
dierea și cunoașterea implica
țiilor specifice ale muncii poli
tico-educative în rîndul diver
selor categorii de virstă și pro
fesii ale tineretului.

în încheierea lucrărilor con
sfătuirii, participanții au adre
sat o scrisoare Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele : „Acum, în 
preajma deschiderii noului an 
de învățămînt, vă asigurăm că 
nu vom precupeți nici un efort, 
îmbunătățindu-ne munca în toa
te domeniile de activitate, pu- 
nind la baza predării științelor 
sociale, a învățămîntului de 
partid, a întregii propagande 
Programul P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, ex
presie strălucită a aplicării 
creatoare la condițiile României, 
a tezelor materialismului dia
lectic și istoric, ale socialismu
lui științific, celelalte documen
te adoptate de Congresul al XI- 
lea al P.C.R., documentele Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste, hotăririle de 
partid și de stat, expunerile și 
cuvîntările dumneavoastră, de 
o mare valoare teoretică și prac
tică".

S. CIONOFF

Ieșiră pe poarta cazărmii pur- 
tați de mașinile grele, roșii, de 
căror sirene vesteau că undeva 
incendiul' mușca hulpav, necru
țător, din ceea ce, în termeni 
pompieristici, numeau ..obiectiv^. 
Dealtfel, se și zărea fumul, ca 
niște nori ce se ridicau din pă- 
msnt, intr-o margine a zării, din
colo de clădiri.

Soldatul Petre Costin a simțit 
și inimile celorlalți betind re
pede ; le ghicea și glodurile, în
trebările care-i rodeau : „Unde 
arde ? Ce arde ? Vom sosi la 
timp ?“

Stihia flăcărilor ii intimpină cu 
dogoarea ei neprietenoasă. Lia
ne roșii de foc 
dansau intr-un 
ritm fantastic cu 
unduiri ucigătoare. 
Costin auzi citeva 
voci speriate și în
țelese totul : „A 
trecut un tren, seîn- 
teile lui au aprins 
rumegușul de la de
pozit, neglijență..." ____  ___
batea dușmănos purta parcă pe 
brațe flăcările. Bucăți de che
restea erau aruncate ca niște 
torțe, aiurea, la sute de metri 
depărtare.

Costin privi înmărmurit. In 
taină, se gindise să acționeze la 
un incendiu mare, dar acum era 
parcă totul peste închipuirea sa. 
Marea de flăcări tălăzuia ame
nințătoare. in ciuda țevilor de 
apă care voiau să reteze suișul 
fișiilor sinistre ce se uneau in
tr-un tot vinzolit. Oamenii ca
re veniseră să ajute la stingerea 
incendiului se înnegriseră pe 
haine, pe fețe, păreau niște fi- 
guranți. niște mimi, cu aceeași 
costumație, distribuiți in roluri 
asemănătoare. Jeturile de apă 
ce țîșneau din zeci de furtunuri 
loveau potopind flăcările învol
burate care încinseseră aerul și 
care făceau tot mai anevoioasă 
respirația oamenilor aflați in 
apropiere.

Tresări ; nu-și putut stăpâni un 
strigăt : ..Primejdie, tovarășe 
caporal". Șeful de țeavă 
înapoi și grinda arzindă _
cădea fi trecu pe Ungă umăr. Un 
semn din cap. ce voia să spună 
„mulțumesc", și caporalul își 
îndreptă mai departe jetul spre 
flăcări.

— Soldat Costin, deblochează 
intrarea depozitului din stingă !, 
răsună un ordin aproape de 
urechea sa.

— înțeles !
Lăzi, stive de cherestea, piese 

de schimb pentru gatere zăceau 
de-a valma în fața ușii depozi
tului de materiale, barind in
trarea și stinjenind înaintarea 
pompierilor. Costin se apropie de 
depozit. Dogoarea flăcărilor ra-

pină departe in jur, ca un 
” “ curețe

pompierilor
Vintui care

sări 
care

dia
pojar de iad. Reuși să curețe 
locul din fața ușii și pătrunse 
in depozit. Apa care țișnea din 
țevile minuite de tovarășii săi 
domolea limbile jucăușe, ale 
vilvătăilor. Cele care scăpau se 
prelingeau pe scări, ca un lichid 
aprins, cu reflexe de soare. 
Costjn simți că il trec' sudo
rile. Apa din furtunul care-l 
stropea, protejindu-l, sau su
doarea de pe corp, nu mai știa 
ce, U udase pînă la piele. Miini- 
le începură să-l usture de ar
suri, roșii și ele ca flăcările.

-.Apa se împuținase. Bazine
le erau golite. Venise în ajutor 

o locomotivă, 
calea ferată 
interior. Apa 
cazane 
menta țevile __
apropiere. Dar li
chidul era fierbinte 
și mîinile care 
prindeau țevile se 
crispau de du

rere. Pompierii și muncitorii 
lucrează, insă, mai departe, in- 
dirjiți, fără răgaz...

Atunci chiar auzi pe sergent 
strigînd caporalului Petrescu : 
„In secția din dreapta sint bu
telii de oxigen... Scoate-le îm
preună cu Costin !“

Se simți pentru o clipă min- 
dru. Comandantul avea, deci, 
încredere in el, „un boboc". In 
fața ochilor îi apăru insă aievea 
jocul buteliilor care săreau și 
plesneau in aer, ca niște mingi.

11 urmă insă hotărît pe ca
poral. Fumul dens din secție 
era acru, grețos, și il făcea să 
lăcrimeze. In fundul încăperii, 
zări totuși buteliile de oxigen.

Se apropie de ele. alături de 
caporal. Minat parcă de un re
sort, se aplecă repede, apucă o 
butelie pe care un șef de țeavă 
o stropea neîncetat cu apă. Ieși 
afară cu ea in brațe, o lăsă jos 
și abia acum respiră adine. In
tră încă o dată și încă o dată, 
și de fiecare dată ieși cu altă 
butelie, după caporal. Acum, bu
teliile nu-i mai păreau niște 
monștri, ca la început.

— Afară, repede afară !
Vocea caporalului fusese gîtui- 

tă de emoție. Văzuse desigur că 
ultima butelie era de acum prea 
mult încinsă. Fără să vrea, Cos
tin făcu cițiva pași înapoi, cu 
inima încercată de spaimă. Apoi 
rămase locului ca încremenit, cu 
ochii la caporal. Acesta se 
propie încet de butelie și 
mișcări de felină o ridică și 
școase afară.

Costin simți că nu mai poate. 
Abia acum își dădu seama cu 
adevărat prin ce trecuse. O bucu
rie copleșitoare îi umplu deo
dată inima.

Festivalul internațional
!5

La concertul inaugural:

0 TĂLMĂCIRE PATETICĂ
A CREAȚIEI ENESCIENE

din 
ali- 
din

a-
cu
o

RADU VAIDA

FAMILIA DULSCY : Moșilor (o- 
rele 15.45; 18); Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Munca (orele 15,45; 18;
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE 1 
Popular (orele 16; 18; 20).

CE SE INTIMPLA CU TINE 1 
Cosmos (orele _

ZILE FIERBINȚI : Cosmos (o- 
rele 18: 20.15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Flacăra (orele 16; 
18: 20).

CU MÎINILE CURATE : Vltan 
(orele 16; 18); Grădina Vitan (ora 
19.30); Rahova (orele 15.45; 18; 20).

MERE ROȘII : Progresul (orele 
16).

FRAȚII JDERI : Progresul (ore-

15,30).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
in limba maghiară. 19,00 Publici
tate. 19,05 Agenda Festivalului in
ternațional „George Enescu" — 
ediția a VII-a. 19,20 — 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Mao 
Tzedun — Omagiu. 20,15 Baladă 
pentru acest pămînt : Dealul Spi
rit — 1848. 20,40 Să trăim și să

mundm în chip comunist. Dru
mul calității. 21,10 Cel mai bun 
continuă ! Emisiune-concurs de 
cultură generală și pregătire mul
tilaterală. 21,55 Selecțiuni din 
Festivalul internațional de muzi
că ușoară — Sopot 1976. 22,10 — 
24 de ore. 22,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Film serial 
pentru copii : Blîndul Ben. 17,30 
Cîntă Oltul și Oltețul. Melodii și 
jocuri populare. 17,50 Marele și 
micul ecran. 19,00 Aurul ogoare
lor. Emisiune literar-muzicală. 
19,20 — 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Festivalul internațio
nal „George Enescu" — ediția a 
Vli-a. 22,15 închiderea programu
lui.

Opera Română: HAMLET — 
ora 19,30; Circul „București" (în 
cartierul Titan): -----
AL CIRCULUI 
GLIAMS" ‘
CIRCUL
19,30;
Română":
MlNDRA

SPECTACOL 
____ ITALIAN „ WE
IN COLABORARE CU 
„BUCUREȘTI" — ora 

Ansamblul „Rapsodia 
FRUMOASA EȘTI, 

ȚARA — ora 18,30.

Pentru a șaptea oară orașul 
București a devenit CAPITALA 
MUZICII EUROPENE, mari ar
tiști străini, alături de cei mai 
de seamă interpreți români 
vnindu-și glasul spre a intona 
oda biruinței teste timp a ope
rei celui mai proeminent muzi
cian al poporului român. Nici- 
cînd monumentala Simfonie 
a treia nu a răsunat mai co
pleșitor prin semnele glasuri 
ale corului și orchestrei Filar
monicii George Enescu, ca 
seara concertului inaugural 
Festivalului internațional de 
București !

Această Simfonie „insuporta
bil de frumoasă" (!) — cum se 
exprima criticul muzical fran
cez Bernard Gavoty în cronica 
din Le Figaro (8 mai 1975) după 
audiția de anul trecut în cadrul 
festivalului Le Printemps mu
sical, tot sub bagheta lui Mihai 
Brediceanu — este „un monu
ment în care unii exegeți au 
văzut un triptic dantesc".

într-adevăr, Enescu trăise la 
Iași tragedia primului război

In 
al 
la

mondial, lucrarea exprimînd 
sentimentele artistului umanist 
profund impresionat de soarta 
poporului său. Iar. dacă Beet
hoven a apelat la cor în fina
lul Simfoniei a IX-a spre a 
chema omenirea la înfrățire, 
Enescu a preferat să elimine 
cuvintul, păstrînd _ doar glasul 
parcă mut al mulțimii, spre a 
evoca Paradisul reîntregirii na
ționale din 1918.

Concertul a debutat cu Rap
sodia română nr. 1 în La ma
jor, op. 11 de George Enescu, 
versiunea oferită de Mihai Bre- 
diceanu apropiindu-se prin 
tempo-ul liniștit, potolit, de tăl
măcirea clasică a autorului. Ex- 
celenți suflătorii de lemn si 
flautele, mai ales în pasajele 
soliste.

Simfonia spaniolă de Ed. Lalo 
i-a îngăduit violonistului Ion 
Voicu să-și reafirme afinitățile 
spirituale cu muzica plină de 
nerv, sclipire și pasiune a fol
clorului iberic. Interpretarea a 
cucerit treptat, treptat. în omo
genitate, .stilul virtuozic al lui

ZIUA
Ziua a doua a Festivalului in

ternațional „George Enescu" a 
cuprins manifestări realizate cu 
concursul unor soliști și forma
ții de o aleasă ținută artistică.

Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române a susținut 
un concert, în studioul său, sub 
bagheta dirijorului Emanuel 
Elenescu și avind ca solist in
strumentist, la orgă, pe artistul 
francez Pierre Cochereau. In
terpret prestigios al marilor lu
crări clasice, romantice și con
temporane, autor a numeroase 
concerte pentru orgă și orches
tră, P. Cochereau a pus în 
valoare, și cu această ocazie, 
frumusețea unor opere de mare 
muzicalitate. în program au fi
gurat Suita a Il-a de G. Enescu, 
Fantezie și fugă pe coralul „Ad 
nos ad salutarem undam" de 
Fr. Liszt, precum și o lucrare 
de Brahms — Simfonia a IV-a.

După amiază, melomanii au 
urmărit, în aceeași sală, evolu
ția Corului de copii al Radiote- 
leviziunii române. A fost un 
nou prilej de a admira natura
lețea și măiestria micilor inter- 

unor 
de 
M.

Tot în cursul serii, pe scena 
Sălii mari a Palatului Republi
cii, a fost prezentată celebra 
operă a lui Puccini — Tosca, 
intr-o interpretare de excepție, 
în rolurile principale au apărut 
soliștii Grace Bumbry (S.U.A.)* 
Francisco Ortiz (Spania) și Ni
colae Herlea.

Ion Voi cu. atingînd în Allegro-ul 
fmal deplina strălucire. Gestul 
solistului de a-1 omagia pe 
George Enescu-violonistul prin- 
tr-o exemplară execuție cu 
întreaga partidă a primilor vio
loniști în binecunoscuta piesă 
Motto perpetuo de N. 
a emoționat profund 
permițîndu-ne să ne 
de ..bis“-urile dedicate 
lui nostru de Oistrah, _ ... 
Menuhin, Stern, la edițiile tre
cute ale Festivalului.

Momentul de virf al concertu
lui inaugural l-a constituit fără 
îndoială impresionanta execuție 
a Simfoniei nr. 3 în Do major 
pentru orchestră, orgă, pian și 
cor, op. 21 de George Enescu. 
întreaga bogăție melodică a 
partiturii enesciene și-a aflat 
expresia în tălmăcirea plină de 
patos a instrumentelor cu coar
de (simbătă seara într-o formă 
artistică deosebită). în timp ce 
strălucirea acelui dantesc Trio 
din partea Il-a (Vivace, non 
troppo) a cunoscut dimensiuni 
sonore remarcabile, prin partida 
suflătorilor de alamă. Interven
ția discretă a corului a împlinit 
imaginea tulburătoarei lucrări a 
lui Enescu. Din păcate, finalul 
a fost parțial minat de nesigu
ranța pedalelor orgii.

Festivalul internațional Geor
ge Enescu s-a inaugurat sub 
semnul prețuirii moștenirii ar
tistice a marelui făuritor al șco
lii noastre mi/zicale naționale, 
în aceeași atmosferă de entu
ziasm a publicului și de dăruire 
a interpreților.

Paganini- 
as is tenta, 
amintim 

maestru- 
Szeryng,

VIOREL COSMA
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preți care au dat glas 
creații muzicale semnate 
I.D. Chirescu, C. Arvinte, 
Negrea, Gh. Danga ș.a. De o 
deosebită măiestrie interpretati
vă a beneficiat și Orchestra de 
cameră „Simfonieta" care a 
pregătit, pentru actuala ediție a 
festivalului, lucrări de largă au
diență precum Cantemiriana de 
M. Moldovan, un Concertino 
pentru harpă, orchestră și tim
pane — autor C. Petra Basaco- 
pol, precum și lucrarea lui M. 
Marbe — Ritm și cîntec.

Orchestra de cameră a Filar
monicii din Tg. Mureș a con
certat, în seara aceleiași zile, 
la Ateneul român, dăruind sen
sibile audiții de muzică româ
nească și universală. Valoarea 
unor piese ca 2 intermezzi pen
tru orchestră de coarde de G. 
Enescu, Anotimpurile de Vi
valdi, Cîntece și dansuri vechi 
din Transilvania de C. Boldiz- 
sar, Adagio și fugă pentru or
chestră de coarde de Z. Vancea 
sau Passacaglia pe o temă de 
Caioni, a părtinind lui C. Szabo, 
a fost strălucit evidențiată da
torită performantelor interpre
tative ale violonistului nostru 
Stefan Buba.

S-au făcut multe filme în care 
poezia înălțimii, existența cu 
aură aparte a navigatorilor 
aerului au constituit nucleul 
dramatic. Așa cum s-au reali
zat destule în care investigația 
psihologică este înlesnită de 
crearea acelei stări aparte pro
vocate de desprinderea de pă- 
mînt, de plutire a omului în 
spațiu. Sau, și mai acut, de în- 
timplări catastrofale, de tragice 
accidente aeriene. Un asemenea 
film este și Aeroport ’75 regizat 
de Jack Smight și avînd ca in
terpret actori americani de re
nume : Charlton Heston, Karel 
Black, George Kennedy, Gloria 
Swanson și chiar Mirna Loy. 
Inspirat, cum dealtfel o și spune, 
din pelicula de mare succes 
Aeroportul, filmul este bine 
construit, excelent jucat, reușind 

' crearea unei tensiuni pe care 
doar ultima imagine o destramă. 
Intr-un cuvînt, dovedește acea 
soliditate și bună cunoaștere a 
meseriei ce caracterizează pe 
mulți dintre regizorii americani 
care n-au totuși acces la marea 
artă. Lăsînd, însă, deoparte des
fășurarea ca atare a narațiunii, 
există un moment ce răscolește 
bunul simț al oricărui privitor : 
apariția comentatorului și a e- 
chipei de televiziune care pă
trund, cu nonșalanta și lipsa de 
scrupule specifice presei de sen
zație, in aeroport, în locul unde 
o mînă de oameni încercau im
posibilul, pentru a transmite 
„în direct" operațiunea de sal
vare. Este interesant și uluitor 
cum dorința firească de a in-

forma publicul despre dramatica 
întîmplare este transformată „în 
stil american" în spectacol cu 
atit mai palpitant cu cit poate 
fi urmărit pe viu, cum decența 
durerii este sfîșiată de ochiul 
avid de senzațional al aparatu
lui de filmat, cum tensiunea pe
ricolului poate fi alterată de co
mentariul de crainic de circ al 
reporterului : „oameni buni vă 
vom arăta ce n-ați văzut nicio
dată, veți privi cum pot muri 
oamenii..." Păcat că Jack Smight 
n-a știut să exploateze îndea
juns această secvență.

„DIAMANTE
PE R0ȚI“

O comedioară polițistă engleză 
semnată de Jerome Courtland 
nu lipsită pe alocuri de nerv, 
apelind la toată recuzita genu
lui căreia știe, însă, să-i adauge 
un aer de ingenuitate și de 
ușoară ironie. Eroii sint trei co
pii simpatici și isteți, iar 
gangsterii sint patru gogomani 
pe care nu-i dă inventivitatea 
afară din casă. Intre ei. bine
înțeles, poliția cu reprezentanți 
din cale-afară de britanici. Fără 
cine știe ce pretenții, filmule- 
țul nu e lipsit cîte o dată de haz, 
regizorul dovedind o reală încli
nație către ușoară caricaturizare, 
către ironicul bonom. Cursa de 
automobile, peisajul foarte en
glezesc, notațiile caracterologice 
fac din Diamante pe roți o pe
liculă in ultimă instanță agrea
bilă.

MIRUNA IONESCU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 LUNI 13 SEPTEMBRIE 1976

LO.LN.2A L TE" S P OR T U~RT!

CROSUL TINERILOR MUNCITORI

SÎMBĂTĂ LA COSTINEȘTI AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE FINALE PENTRU

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS**
o competiție tradițională care, prin cuprindere și desfășurare, probează marea pasiune a tinerilor 
pentru sport, capacitatea organizațiilor U.T.C. de a face din activitatea sportivă o largă mișcare de masă

Craiova a găzduit o frumoasă 
competiție a sportului de masă, 
competiție care tinde să devină 
tradițională. Este vorba de fi
nala națională a crosului „Tine
rilor muncitori", care adună la 
start pe campionii județeni din 
toată tara. Organizat sub egida 
Comitetului Central al U.G.S.R. 
in colaborare cu C.C. al U.T.C. 
și C.N.E.F.S.. întrecerile de 
cros, la care au participat 160 
de concurent! — băieți si fete 
— au demonstrat încă o dată 
popularitatea acestui sport, 
practicat de foarte multi ti
neri în timpul lor liber. De alt
fel gazdele au avut fericita in
spirație ca înainte de începerea 
finalelor, să ofere spectatorilor 
un intermezzo — un cros popu
lar la care au participat sute 
de tineri din întreprinderile 
craiovene.

După crosul popular, au în
ceput întrecerile propriu-zise. 
La categoria 18—21 ani pe dis
tanța de 1 000 m fete primele 
locuri au fost ocupate de Ionica 
Calopăreanu. bobinatoare la în
treprinderea ..Electroputere" din 
Craiova. Eleonora Sava, labo
rantă la Combinatul industrial

de fibre sintetice din Săvinești, 
și Nercheș Eugenia, muncitoare 
din. Alba Iulia. în proba băieți
lor între 18—21 de ani — 2 000 m 
— s-au clasat în ordine : Ion 
Crăciun. electromecanic la 
P.T.T.R. din Buzău. Anton Perca 
tâmplar la Fabrica de mobilă 
din Roman si Praszler Iosif, 
strungar la întreprinderea Un io 
din Satu-Mare. Categoria 22—30 
de ani. 1 500 m fete. Eva Ger- 
gely, croitoreasă la întreprin
derea Mondiala din Satu-Mare. 
a ocupat primul loc fiind ur
mată de Elena Doculeasa. an- 
samblatoare la Fabrica de încăl
țăminte. talpă cauciuc din Dră- 
gășani — Vîlcea și Viorica Cio
rna gă profesor la o scoală gene
rală din Filiași.

Pe distanta de 3 000 de metri 
băieți. Ghimpău Gheorghe. 
cazangiu la Combinatul chimic 
Craiova, a adus cel de-al doilea 
titlu pentru reprezentanții Dol
jului. Pe locurile următoare : 
Florian Roman, strungar la în
treprinderea mecanică Cugir ju
dețul Alba și Marian Tricu. in
stalator la întreprinderea osii și 
boghiuri din Balș.

T. POGOCEANU

UNCAP

Reprezentanții județului Prahova, ciștigătorii marelui trofeu

CEI MAI BUNI DIN PESTE 220000

Competiția de masă 
pentru tenis, dotată cu 
„Cupa Scînteii tineretu
lui" s-a incheiat sîmbătă, 
la Costinești, desemnin- 
du-și campionii pe țară 
ai celei de a IlI-a ediții 
1976. La turneul final, 
cum am mai anunțat, au 
participat campionii ju
dețelor și ai Capitalei, la 
cele trei categorii de 
virstă. fete și băieți, res
pectiv cei 240 de finaliști, 
cei mai buni tenismeni 
amatori din cei peste 
220 000 de tineri sportivi

care au luat startul la e- 
tapa de masă declanșată 
cu trei luni in urmă, in
tr-un impresionant „ma
raton al sportului alb“. 
A fost, un veritabil 
festival al sportului cu 
racheta, care, prin frumu
sețea. corectitudinea și a- 
curatețea tenisului practi
cat. prin angajarea to
tală a energiilor și 
resurselor fizice și mo
rale ale concurenților 
in lupta pentru victo
rie, calități demonstrate 
in cele peste 300 de

meciuri desfășurate si
multan timp de 5 zile, pe 
zece terenuri, dar mai 
ales in partidele finale 
care au desemnat cam
pionii, vine să confirme, 
dacă mai era nevoie, ma
rea aderență a tineretu
lui nostru la „sportul 
alb“, participarea sa con
știentă, interesată la ac
țiunile de masă.

După ultimele schim
buri de mingi. concu
rența s-au aliniat pentru 
festivitatea de premiere. 
In prezența reprezentan

ților C.C. al U.T.C., 
C.N.E.F.S., Federației ro
mâne de tenis, C.N.O.P., 
redactorul șef al ziarului 
„Scînteia tineretului11 a 
exprimat aprecieri elo
gioase la adresa concu
renților, antrenorilor care 
i-au pregătit pe sportivi, 
călduroase mulțumiri ce
lor care au contribuit la 
succesul acestei ediții a 
„Cupei Scinteii tineretu
lui la tenis", spor la mun
că și învățătură și „la re
vedere. la ediția a IV-a 
din 1977“.
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La sfîrșitu! acestei săptămîni, 
orașul Tg. Mureș a găzduit fi
nala celei de-a treia ediții a 
„Cupei Uniunii Naționale a 
cooperativelor agricole de pro
ducție" la oină. La întrecerile 
acestei competiții sportive de 
masă au participat echipe re-

“ la oină
prezentînd județele Arad. Ba
cău, Bistrița Năsăud. Bihor, 
Cluj, Mureș. Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj și Timiș. Victoria 
a revenit echipei Asociației 
sportive „Zorile" Voivodeni (Să
laj).

HANDBAL : Protagonistele 

continuă „încălzirea"

MIHAELA DUMITRIU AUREL FĂTU

• „Cupa Scînteii tineretului la tenis* — marele trofeu 
transmisibil a revenit, în acest an, reprezentanților județu
lui Prahova care aii ocupat cele mai multe locuri fruntașe 
în ierarhiile celor 6 categorii.

• Medaliile de aur. argint și bropz. precum și premiile 
individuale oferite ocupantilor primelor trei locuri la fie
care categorie de către C.C. al U.T.C.. Federația românii 
de tenis și ziaitil „Scînteia tineretului" au fost atribuite 
următorilor : categoria 10—14 ani : fete : 1. Dumitriu Mi- 
haela (Galati) 2. Kosa Francisca (Maramureș) 3. Pruteanu 
Anca (București) ; băieți : 1. Fătu Aurel (Brăila) 2. Că
ciulescu Viorel (Neamț) 3. Gheorghe Daniel (Gorj) ; ca
tegoria 15—19 ani : fete : 1. Diamandis Marica (Dolj) 2. 
Grosu Ligia (Cluj) 3. Prună Aurelia (Prahova) : 
băieți : 1. Ionescu Adrian (Prahova) 2. Enache Remus (Ar
geș) 3. Da teu Sorin (Brăila) : categoria 20—25 de ani — 
fete : 1. Țecu Marinela (Vilcea) 2. Grămuș Viorica (Olt) 3. 
Kraila Eva (Maramureș) : băieți : 1. Aghion Virgil (Iași) 
2. Teodorescu Gheorghe (Buzău) 3. Diamandis Zisis (Dolj).
• Premiul oferit de ziarul „Scînteia" l-a cucerit asociația

sportive a Grupului școlar pentru industrializarea lemnu
lui din Suceava care a mobilizat cel mai mare număr — 
peste 250 — de parricipanti la etapa de masă.

• Consiliul Național al Organizației Pionierilor a oferit 
premii primilor clasați la categoria 10—14 ani.

• Premiile speciale oferite de Ministerul Industriei 
Ușoare și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții au fost atribuite unor asociații sportive din 
școli și întreprinderi din județele Prahova. Brăila, Mara
mureș. Dolj. Neamț, precum și unor tineri participanți.

• Cupa Consiliului National pentru Educație Fizică și 
Sport (pentru județul cu cea mai mare participare de 
masă) — județul Dolj.

• Cupa ziarului „Sportul" (pentru cel mai tehnic jucă
tor) — Căciulescu Viorel (Neamț).

o Cupa ziarului „Elore" (pentru cel mai combativ con
curent) — Kosa Francisca (Maramureș).

• Diploma și premiul revistei „Cutezătorii" (pentru 
popularitate) — Dumitru Gheorghe (Teleorman).

MARICA DIAMANDIS ADRIAN IONESCU MARINELA TECU VIRGIL AGHION

Progresul si Rapid, cotate 
printre fruntașele primei divizii 
feminine de handbal, au deschis 
seria jocurilor din a doua etapă, 
atrăgind un număr mare de 
spectatori în parcul sportiv Pro
gresul. De la început, cele două 
formații și-au disputat șansele 
cu multă dirzenie. însă au ară
tat serioase carențe de ordin 
tehnic si tactic. Partida a abun
dat în pase și suturi fără adre
să. iregularități, coborind nive
lul tehnic și spectacular al în
trecerii. Vicecampioana republi
cană. echipa Progresul, a avut 
mai multe acțiuni de atac de- 
cit în etapa precedentă (2—4 cu 
Confecția), dar nu a reușit să 
le finalizeze. Gazdele au con
dus cu 2—0. 3—1 și 4—2. după 
care au cedat pasul. Ferovia
rele, cu o apărare mai tenace, 
cu o linie ofensivă mai incisivă, 
bine dirijată de maestra eme
rită a sportului Ana Stănisel, 
au reușit să refacă handicapul- 
terminînd învingătoare cu 10—9 
(7—4). Cele mai bune realiza
toare : Sultana Jagăru (4 goluri

marcate). Ana Stănisel (3) si 
respectiv Mamiaca Fotini (4). 
La băieți. în meciul ..U" Cluj- 
Napoca — Steaua, victoria a 
rovenit campionilor cu 20—14. 
Formația Steaua s-a deplasat la 
Odesa. urmînd să participe. în- 
cepind de azi. la un important 
turneu internațional. Campiona
tul armatelor prietene, care va 
reuni formații redutabile din 
Cehoslovacia, R. D. Germană. 
Polonia, Bulgaria. Ungaria.

Alte rezultate tehnice din 
etapa de ieri, feminin : Univ. 
Timișoara — Constructorul Ti
mișoara 9—8. Mureșul Tg. Mu
reș — „U“ Cluj-Napoca 12—15, 
Voința Odorhei — I.E.F.S. 12— 
14, Univ. Iași — Textila Buhuși 
22—13 ; masculin : Dinamo
București — Dinamo Brașov 
16—15, Știința Bacău — C.S.M. 
Borzești 9—16, Minaur Baia 
Mare — Univ. București 17—11, 
C.S.U. Galați — Gloria Arad 
20—19, Relonul Săvinești — Poli 
Timișoara 12—15.

M. LERESCU

RUGBI: Rezultate normale
Cea de-a doua etapă a cam

pionatului național de rugbi a 
debutat sîmbătă, în Capitală, cu 
o partidă interesantă : Sportul 
studențesc — Rapid. Rezultatul 
19—19 constituie o surpriză, cu- 
noseîndu-se valoarea dar și ca
priciile XV-lui studențesc. în 
cuplajul de ieri, de pe terenul 
Steaua din Capitală, echipa mi
litarilor a întrecut net pe Rul
mentul Bîrlad cu scorul de 38—4, 
iar Gloria a realizat o victorie 
muncită în detrimentul C.S.M. 
Sibiu cu 9—4. Alte rezultate din 
țară : Universitatea Timișoara a 
cîștigat în fața noii promovate 
Gloria Buzău cu 22—3 ; Poli
tehnica Iași nu i-a dat nici o 
șansă Griviței Roșii, bucurește-

nii pierzînd cu 12—0 ; Farul, pe 
teren propriu, a dispus categoric 
de Olimpia cu scorul record al 
etapei : 64—13 ; la rindul lor 
studenții de la Știința Petro- 
șeni au dispus de Dinamo la un 
scor strîns : 12—9 ; din Gura 
Humorului aflăm că Minerul a 
reușit prima victorie în noul 
campionat. învingînd Agrono
mia Cluj-Napoca cu 18—9.

★

între 18—23 septembrie va a- 
vea loc Turneul de la Burgas 
din Bulgaria la care si-au a- 
nuntat participarea echipe din : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Bul
garia și România. (G. F.).

Dispute pasionante,
La categoria 10—14 ani cam

pioana ediției trecute, Mihae- 
la Dumitriu — Galați, a îndl- 
njt-o pe maramureșear.ca 
Kosa Francisca, din Signetu 
Marmației, participantă pen
tru prima dată la competiție. 
Ambele concurente au arătat 
frumoase calități fizice și teh
nice, cunoștințe bogate în 
tenis. Ele lovesc mingea, 
dreapta-stinga, coreet, joacă 
inteligent, cu o bună orien
tare tactică. în acest meci, 
însă, experiența și calmul și-au 
spus cuvîntul ; campioana, în- 
vingîndu-și adversara în două 
seturi, 6—1, 6—4 a cucerit, din 
nou, mult rîvnitul titlu. Și 
băieții de la această catego
rie au furnizat o partidă fru
moasă, care a durat peste 
două ore, adunînd numeroși 
spectatori în jurul terenului. 
Fătu Aurel — Brăila a întîl- 
nit un adversar redutabil în 
Viorel Căciulescu — din Bi- 
caz (Neamț), o mare revela
ție a acestor finale. Calmul, 
puterea de luptă și ambiția 
sînt remarcabile la 'acest jucă
tor. încă din primele meciuri 
s-a văzut la tînărul de pe 
Bistrița o mare dorință de 
afirmare. Avînd mai bine fini
sate loviturile, precum și o 
experiență competițională mai 
mare, brâileanul a obținut, nu 
fără emoții însă, victoria în 
trei seturi : 3—6, 6—3, 6—3. Un 
scor care exprimă echilibrul 
disputei. O finală, asemănă
toare, la fel de dramatică a 
fost cea a băieților de la ca
tegoria 15—19 ani, care i-a 
opus pe Ionescu Adrian — 
Ploiești și Enache Remus — 
Pitești. Meciul a durat mult 
peste două ore. A fost o luptă 
epuizantă, ambii jucători ară- 
tîndu-se hotărîți să nu gre
șească, iar atunci cînd se în- 
tîmpla, regretul lor era atît de 
exteriorizat îneît impresiona 
pe cele citeva sute de spec- 

CALDE M^LȚUMIlIfU
Reușita competiției noastre, succesul turneului final de la 

Costinești n-ar fi fost depline dacă spiritul larg de colaborare, 
fără ajutorul substanțial acordat de o serie de factori cu răs
punderi în domeniul sportului, în primul rînd. de activiștii C.C. 
al U.T.C. și ai Federației române de tenis. Adresăm și pe această 
cale, cele mai calde mulțumiri comitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale ale U.T.C., consiliilor locale ale organi
zației pionierilor și organelor mișcării sportive, pentru efortul 
depus și sprijinul acordat.

Mulțumim călduros instituțiilor centrale și organelor de presă 
care au acordat cupe și premii speciale arătînd, prin aceasta, 
interesul pentru stimularea mișcării sportive de masă.

Exprimăm, de asemenea, mulțumiri colegilor din presă, de la 
Radioteleviziune care au făcut o foarte utilă propagandă com
petiției, precum și Complexului turistic pentru tineret Costinești 
care a găzduit în condiții optime întrecerile turneului final al 
„Cupei Scînteii tineretului la tenis".

Grupaj realizat de VASILE CABULEA 
Fotografiile de GH. CUCU

de bun nivel tehnic
tatori. A învins, pînă la urmă, 
prahoveanul cu 6—2, 4—6, 6—3. 
La fete, victoria a fost tran
șată mult mai rapid. Vice- 
campioana ediției a doua, cra- 
ioveanca Marica Diamandis a 
întîlnit în clujeanca Ligia 
Grosu, o adversară stâplnită 
puternic de emoție și care s-a 
lăsat prea ușor pradă stării 
nervoase, ceea ce a împiedi
cat-o să opună o rezistență 
mai consistentă. Reprezentan
ta Doljului a realizat, astfel, 
ușor o victorie în două seturi, 
6—1, 6—4, obținînd titlul la 
care rîvnea atît de mult. Un 
meci fără prea multe proble
me a avut, în partida finală, 
campioana primei ediții (19741. 
Marinela Țecu — Vîlcea, ca
tegoria 20—25 de ani — care, 
prezentîndu-se mai bine pre
gătită ca anul trecut, cînd a 
fost eliminată surprinzător în 
turul doi al competiției, a ob
ținut o victorie lejeră în două 
seturi (6—2, 6—2) în fața lui 
Viorica Grămuș (Olt), aceasta 
din urmă dominată, de ase
menea, prea mult de miza și 
importanța întîlnirii a greșit 
repetat, ușurînd misiunea ad
versarei. Campionul județului 
Iași, Virgil Aghion, la aceeași 
categorie, după ce trecuse în 
ajun, de campionul anului 
1975, Zisis Diamandis, într-un 
meci plin de tensiune, de un 
înalt nivel și foarte combativ, 
de fapt adevărata finală, n-a 
avut o partidă simplă, precum 
se sconta. în compania buzo- 
ianului Gh. Teodorescu, care 
a jucat mult mai bine decît 
în semifinală, prezentîndu-se 
de astă dată, cu forțele îm
prospătate. Dar serviciile pu
ternice ale ieșeanului, greu 
de returnat acolo unde spo
reau șansele de cîștig, ca și 
mingile bine plasate, nu i-au 
lăsat nici o speranță adversa
rului, cîștigînd cu 6—3, 6—1.

FOTBAL V. 
0 ETAPA - INCOMPLETA - 

CARE NE-A STIMULAT, 
TOTUȘI, SPERANȚELE

Dinamo —
F.C. Constanța 

4-0 (3-0)
Dinamo a reușit din nou sco

rul etapei pe stadionul din Ște
fan cel Mare (au înscris Dudu 
în min. 9, 25, 83 și Cheran în 
min. 35) unde oficiali și supor
teri veniseră să vadă la lucru 
adversara de miercuri a lui 
A. C. Milan în primul tur al 
Cupei U.E.F.A. F. C. Constanța 
nu s-a apărat, nu a atacat con
vingător, a „jalonat" numai te
renul și, în atari condiții, o utilă 
pariidă de verificare a rămas la 
stadiul unui fotbal de „epru- 
betă" în care actualul lider al 
campionatului roda o formație 
din care, in mod fortuit, 
miercuri va lipsi conducătorul 
ei de joc, Cornel Dinu (suspen
dat de U.E.F.A.) Posibila rein
trare a lui Mircea Lucescu și 
pofta de gol pe care am remar
cat-o la Dudu Georgescu spe
răm să fie argumentele unei 
frumoase reușite în prima man
șă a acestei prestigioase com
petiții. (Dan Dumitrescu).

Sportul studențesc - 
Universitatea Craiova 

1-1 (1-0)
Deși nu s-a ridicat la nive

lul așteptat, partida a avut mo
mente de fotbal plăcut, cu ac
țiuni de atac și unele faze „fier
binți". Nu au lipsit șuturile pu
ternice ale „tunarului" Ion 
Oblemenco. mai ales în repriza 
secundă, cînd a expediat, cu o 
..foarfecă" spectaculoasă, balo
nul în bară, sau „numerele" 
obișnuite ale lui Răducanu, cu 
intervenții reușite, dar si cu ie
șiri inoportune din poartă. La 
una din aceste „acțiuni", el l-a 
accidentat pe Donose, fiind pe
nalizat cu un cartonaș galben, 
de arbitrul N. Cursaru (Ploiești), 
care a condus cu greșeli.

Au înscris Marica (min. 16), 
transformînd o lovitură de la 
11 m. iar tînărul atacant, craio- 
vean Irimescu a egalat în min. 
67. (M. Lerescu).

ÎNAINTEA MARILOR „EXAMENE” DIN CUPELE EUROPENE
• REZULTATE BUNE Șl OPTIMISM IN PREAJMA INTILNIRILOR DIN „CUPELE EUROPENE" • PROGRESUL, RENĂSCUT - MAREA PERFORMERA A ETAPEI • CORVINUL
- O ALTA PROMOVATA - SE ACLIMATIZEAZĂ RAPID • DINAMO, MAI EFICACE CA ORICIND, SE ANUNȚA UN UDER STATORNIC • IN VREME CE U.T.A. S-A 
„CHINUIT* ACASĂ, F. C. ARGEȘ A AVUT UN FINIȘ IREZISTIBIL IN DEPLASARE « UN APĂRĂTOR, PALTINIȘAN, CARE MARCHEAZĂ IN FIECARE ETAPA

Rapid - F.C.M. Galați 
3-2 (2-2)

Au marcat : M. Stelian (min. 
14). Șutru (min. 42 și 74), Mo- 
rohai (min. 21 și 42 din lovi
tură de la 11 m). Au primit 
cartonașe galbene Frunză și 
Ghirca, ambii de la F.C.M. Ga
lați. Deși învinsă, echipa gălă- 
țeană a făcut ieri, pe stadionul 
Republicii, cel mai bun joc din 
acest campionat. înscriind în 
deplasare de două ori mai 
multe goluri decit a reușit în 
patru etape. Pasele lungi, pre
cise, jocul în viteză al extre
mei Radu Dan au surprins de 
cîteva ori apărarea echipei 
bucureștene care, cu Ioniță în 
formă bună. cu greu a făcut 
față contraatacurilor • gălătene. 
Practicînd im1 joc mai bun în 
ultima parte a meciului. Rapi
dul obține victoria; după ce 
Rontea insistă în atac la o 
minge, care se părea că iese în 
afara terenului, deschide lung 
în careu de unde Șutru trimite 
cu capul în poarta părăsită de 
Hagioglu. (Nicolae Militaru).

— JUNIORII
DINAMO — F. C. CON

STANTA 1—0 (1—0). Reușind să 
cîștige și această partidă, mai 
tinerii dinamoviști rămîn „co
legi de linie" cu seniorii, ocu- 
pînd primul loc în campionatul 
rezervat juniorilor.

SP. STUDENȚESC — UNIV. 
CRAIOVA 0—4 (0—2). Au
marcat : Alex. Buică (2), 
L. Ciobanu și M. Croitoru. Sub 
orice critică jocul prestat de 
formația bucureșteană. aflată 
la al 4-lea eșec din tot atîtea 
partide susținute de la începe
rea campionatului de juniori.

RAPID — F.C.M. GALATI 
0—0. Urmărit de un număr 
destul de mare de spectatori, 
meciul din deschidere, de pe 
stadionul Republicii nu a fost 
de un niyel tehnic prea ridi

U.T.A. - F.C. Bihor 
2-1 (2-1)

Terenul, timpul și atmosfera 
de joc — excelente. Disputa 
celor două echipe vecine si ri
vale. a debutat cu un prim 
sfert de oră furtunos cînd s-au 
înscris cele trei goluri ale parti
dei. Oaspeții, lipsiți de prezen
ta lui Albu, Florescu și Kun II 
au legat mai bine jocul și au 
deschis scorul prin Gergely, 
dar au greșit lăsînd inițiativa 
gazdelor care în numai 3 mi
nute au egalat și au luat con
ducerea prin Broșovschi și Ne- 
delcu în minutele 9 și 12. Par
tea a doua a meciului a oferit 
celor peste 15 000 de spectatori, 
faze bune de joc, însă, apără
rile. s-au concentrat mai mult 
în joc, făcând ca scorul să nu 
se mai modifice. (Aurel Frăcea).

Politehnica Timișoara — 
F.C. Argeș 2-2 (0-0)
. Gazdele au dominat mult 

și au creat situații exce
lente de gol, ratate uneori in
credibil de atacanții Cotec, Șer- 

cat. Mai buni, jucătorii gălă- 
teni au construit cîteva faze 
frumoase, rămase însă fără re
zultat.

POLITEHNICA IAȘI — PRO
GRESUL 1—0. După o întrece
re echilibrată. în care ambele 
formații au făcut risipă de e- 
nergie pentru a-și asigura vic
toria, gazdele au cîștigat la li
mită. cu 1—0.

„POLI" TIMIȘOARA — F.C. 
ARGEȘ 2—2 (0—0). Am văzut 
ieri o partidă în care jucătorii 
ambelor echipe au construit 
faze frumoase, cu multe șuturi 
la poartă. Echipa oaspete a con
dus de două ori prin golurile 
înscrise de extrema stingă. Ti
mișorenii reușesc. însă, să ega
leze prin două contraatacuri 

bănoiu și Floareș. De partea 
opusă, piteștenii s-au apărat 
bine, uneori cu 7—8 oameni, re- 
zistînd cu brio ofensivei stu
denților pînă în minutul 60. cînd 
printr-un șut de la peste 20 m, 
Păltinișan face inutilă interven
ția portarului Cristian. După 4 
minute, Dembrovschi mărește 
avantajul la 2—0 pentru echipa 
sa, dar cînd nimeni nu se mai 
aștepta Radu II se strecoară 
foarte abil printre fundașii ti
mișoreni și înscrie. Apoi, cu 3 
minute înainte de final, Cîrstea 
profită de neatenția apărători
lor echipei gazdă și trimite un 
șut nu prea puternic printre a- 
ceștia, aducînd egalarea pe ta
bela de marcaj. (S. Mișcovici).

S.C. Bacău — 
Corvinul Hunedoara 

0-0
Aproape 10 000 de spectatori 

prezenți ieri pe stadionul „23 
August" din Bacău au fost ne- 
voiți să urmărească o evoluție 
slabă a favoriților și să accep- 
te^că echipa lor nu este în for
mă .încă din. primele minute.

puternice care au surprins pe 
picior greșit apărarea arge- 
șeană.

S.C. BACĂU — CORVINUL 
HUNEDOARA 4—0 (2—0). Ta- 
lenitatii jucători băcăuani au 
combinat bine la centrul tere
nului și au lansat numeroase 
atacuri periculoase, care au 
surprins de patru ori poarta e- 
chipei din Hunedoara.

U.T.A. — F.C. BIHOR 1—0. 
Am reținut jocul promi
țător al orădenilor Horvath și 
Kiss, iar de la gazde s-au evi
dențiat Leșean și Iova. Partida 
a avut din păcate, și cîteva a- 
bateri de la disciplina sportivă. 
Arbitrul a împărțit cinci carto
nașe galbene și a dictat o eli
minare a jucătorului Reisz de 
la U.T.A. 

fotbaliștii din Hunedoara com
bină cu multă precizie la mij
locul terenului. încercînd de 
multe ori poarta lui Constanți- 
nescu. Abia după o jumătate 
de oră. băcăuanii își amintesc 
că joacă acasă si trec ofensiva 
de partea lor. Introducerea în 
repriza a Il-a a lui Bâlută a- 
duce un suflu nou în atacul 
gazdelor, dar hunedorenii prac
tică un marcaj strict anihilînd 
acțiunile ofensive ale adver
sarilor. (I. Mancaș).

Politehnica lași — 
Progresul 0-1 (0—0)

Partida de la Ia$i a avut un 
final dramatic. împotriva cursu
lui jocului, dominat net de 
gazde, formația bucureșteană a 
reușit să puncteze atunci cînd 
nimeni nu se aștepta, obținînd 
o victorie nescontată. Cei a- 
proape 10 000 de spectatori, 
prezenți pe stadionul din Dea
lul Copoului, au avut prilejui 
să urmărească o întrecere pa
sionantă. care, spre dezamăgi
rea lor, s-a încheiat cu un eșec 
al studenților. De la început, 
formația locală a asaltat poarta 
oaspețilOT. care s-au apărat cu 
dîrzenie, organizat, remareîn- 
du-se gol-keeperul Giron, prin 
intervenții curajoase, utile. In 
repriza fecundă. Progresul a i- 
nitiat cîteva contraatacuri pe
riculoase. dintre care unul a 
fost finalizat. în min. 82. de 
tînărul atacant Apostol, care a 
„semnat" golul victoriei. (M.L.).

CLASAMENT
DINAMO 5 4 0 1 19— 5 8
Sp. studențesc 4 3 1 0 9— 2 7
Rapid 5 3 0 2 8— 4 6
S. C. Bacău 5 2 2 1 8— 4 6
Steaua 4 3 0 1 8— 5 6
Univ. Craiova 5 2 1 2 7— 5 5
Poli Timișoara 5 2 1 2 7— 7 5
Jiul 4 2 11 4—5 5
F. C. Argeș 5 2 1 2 5— 6 5
Progresul 5 2 1 2 6-11 5
U.T.A. 5 2 1 2 3—11 5
A.S.A. Tg. Mureș 4 2 0 2 5— 3 4
Corvinul 5 1 2 2 7— 6 4
F. C. Bihor 5 2 0 3 4— 6 4
F.C.M. Reșița 3 111 6—8 3
Poli Iași 5113 4—63
F. c. Constanța 5 113 3—7 3
F.C.M. Galați 5 0 0 5 3—15 0

Etapa viitoare
(duminică 19 septembrie)

Steaua — Progresul, Dinamo
— Rapid, F.C. Bihor — Sportul 
studențesc. Politehnica Timi
șoara — Politehnica Iași. Cor
vinul Hunedoara — A.S.A. Tîrgu 
Mureș, F.C.M. Reșița — Univer
sitatea Craiova, F. C. Constanța
— S.C. Bacău. F.C. Argeș — 
Jiul si F.C.M. Galati — U.T.A.

DIVIZIA B
SERIA I. Prahova Ploiești — 

C.S.M. Suceava 0—0, Ceahlăul 
P. Neamț — Metalul Plopeni 
1—0. Gloria Buzău — Victoria 
Tecuci 2—0, Minerul Gura Hu
morului — Petrolul Ploiești 0—1, 
C.S.U. Galați — Olimpia Rm. 
Sărat 2—0, Oltul Sf. Gheorghe
— C.S.M. Borzești 1—0, F. C. 
Brăila — Relonul Săvinești 2—1, 
Unirea Focșani — Portul Con
stanta 0—0.

După 4 etape. Petrolul Ploiești 
conduce în clasament cu 8 
puncte.

SERIA A II-A. Metalul Bucu
rești — S. N. Oltenița 1—0, Me
talurgistul. Cugir — Chimia Rm. 
Vîlcea 3—0, Tractorul Brașov — 
Dinamo Slatina 2—1, Nitramo- 
nia Făgăraș — Tehnometal 
București 3—1. F.C.M. Giurgiu
— Steagul roșu 1—0, Unirea A- 
lexandria — Chimia Tr. Măgu
rele 1—0, Șoimii Sibiu — Chi
mica Tîrnăveni 1—2, Flacăra 
Moreni — Voința București 
1—2, Electroputere Craiova — 
C. S. Tîrgoviște 0—0.

Voința București conduce cu 7 
puncte,

SERIA A III-A, Minerul Cav- 
nic — Victoria Călan 0—1, Au
rul Brad — Dacia Orăștie 3—0, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Sticla 
Turda 0—0, Armătura Zalău — 
C.F.R. Timisoara 1—1, Rapid 
Arad — Gloria Bistrița 4—1, 
Mureșul Deva — Olimpia Satu 
Mare 0—3, Ind. sîrmei C. Turzii
— Minerul Lupeni 2—1. F. C. 
Baia Mare — „U" Cluj-Napoca 
0—1. U. M. Timișoara — C.I.L. 
Sighet 4—0.

Olimpia Satu Mare conduce cu 
7 puncte.



Zeci de mii de muncitori, țărani, militari, intelectuali, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din întreaga Chină, profund îndurerați, cu hotarîrea 

d- a acționa uniți pentru a spori șirul succeselor în construcția socialistă, aduc

UN ULTIM OMAGIU MARELUI CONDUCĂTOR
AL POPORULUI CHINEZ, PREȘEDINTELE 

MAO TZEDUN
Intensificarea acțiunilor 
muncitorești in Spania

A FOST CERUTĂ DESCHIDEREA UNEI ANCHETE 
PRIVIND UCIDEREA UNUI TÎNĂR

PEKIN 12 — Corespondentul 
Agerpres. Ilie Tecuțâ, transmi
te : Simbătă și duminică, 
r rotund îndurerați de moartea 
marelui și iubitului lor condu
ctor. președintele Mao Tzedun, 
zeci și zeci de mii de munci
tori. țărani, soldați, reprezen- 
:anți ai maselor de oameni ai 
muncii din Pekin și din cele 
mai îndepărtate provincii și re- 
giuni ale R.P. Chineze, au ve- 
r.it să aducă, la catafalcul 
strălucitului militant al mișcă- 
rii comuniste și muncitorești 
-.-.•«•naționale, omagiul poporu
lui chinez de multe sute de mi
lioane.

Lungul pelerinaj — care va 
dura o săptămână — a început 
simbătă, cu un ultim omagiu 
adus de conducătorii de partid 
și de stat ai R.P. Chineze, 
înainte de a face de gardă 
lingă catafalcul președintelui 
Mao Tzedun, Hua Kuo-fen, 
premierul Consiliului de Stat, 
prim-vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, alti conducători de 
partid si de stat, între care 
Cian Cin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
soția defunctului, au păstrat 
trei minute de reculegere in 
memoria marelui dispărut.

In întreaga zonă în care se 
află impresionantul palat al 
Adunării Naționale, domnește 
atmosfera solemnă. Pe frontis
piciul acestei istorice _ clădiri 
sint înscrie cuvintele-imbold» 
..Să continuăm cauza lăsată de 
președintele Mao și să ducem 
pină la capăt cauza revoluției 
proletare

Aici. în cea mai mare sală, 
așezat pe un catafalc se află 
corpul neînsuflețit al președin
telui Mao Tzedun, acoperit de 
drapelul național. Catafalcul, 
înconjurat de flori, este vegheat 
permanent de o gardă militară.

Fundalul sălii este dominat de 
un mare portret al președinte
lui, sub care stă scris : „Cele 
mai profunde regrete pentru 
marele conducător și învățător, 
președintele Mao“. Și cum e- 
ternă va rămâne în ^amintirea 
întregului popor memoria ma
relui conducător, tineri și bă- 
trîni. femei, studenți au. împle
tit din ramuri de chiparos și 
pin, care simbolizează eterni
tatea. zeci si zeci de coroane 
ce mărginesc apum, pe trei 
rinduri, pereții sălii»

Printre cei care au venit să 
aducă omagiul lor celui, dispă
rut se numără veterani ai ar
matei și ai partidului, cei care 
au fost alături de ilustrul con
ducător al poporului m „mare
le marș" și in cursul multor 
episoade eroice ale luptei revo
luționare din China.

In aceeași zi, peste 50 000 de 
muncitori, țărani, militari, inte
lectuali, alti oameni ai muncii, 
au trecut în șiruri interminabile
— în acordurile marșurilor fu
nebre și ale Internaționalei — 
prin fața catafalcului marelui 
conducător iubit —• Președinte
le Mao. Ei pling ; mai cu sea
mă femeile. Dar plîng și vete
rani luptători. Trecînd prin fața 
catafalcului. „Președintele Mao
— spun ei ~~~ va trăi veșnic în 
memoria noastră41. Afară. în 
imensa piață Tien An-men. 
lungile șiruri ale altor mu și 
mii de delegați, sosiți încă din 
zorii zilei, așteaptă să intre xn 
sală. Sint printre ei mineri în 
uniforme de lucru, cu durerea 
adine brăzdată pe chipuri, ti
nere fote caro nu-$i pot infnna 
tristețea și pling. oameni m 
virată, susținuți de nepoți, cu 
fetele cufundate în albul batis
telor, și care au ținut să aduca 
un ultim omagiu marelui dis
părut. Toate acestea — tablou 
al tristeții si durerii unui po
por care își plinge conducăto

„O grea pierdere pentru poporul chinez, pentru 
cauza luptei revoluționare in intreaga lume" 

MESAJE, TELEGRAME, DECLARAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A PREȘEDINTELUI MAO TZEDUN
Profunda întristare produsă în întreaga lume de încetarea din 

viață a președintelui Mao Tzedun continuă să-și afle exprimarea 
în mesajele de compasiune șî condoleanțe adresate conducerii de 
partid și de stat a R. P.Chineze, precum și în numeroase decla
rații făcute de personalități ale vieții internaționale, care evocă 
pe marele dispărut, eminent conducător al marelui popor chinez, 
strălucit militant al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, luptător neînfricat pentru triumful cauzei libertății și 
independenței popoarelor.

în mesajul de condoleanțe al 
Comitetului Central al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R.S. Viet
nam și Guvernului R.S. Vietnam 
6e arată : „Numele lui Mao 
Tzedun este legat indiscutabil 
de lupta curajoasă și glorioasă a 
P.C. Chinez pentru victoria re
voluției chineze și pentru crearea 
Republicii Populare Chineze, e- 
veniment de mare însemnătate 
istorică, care a reprezentat o 
înfringere a imperialismului și a 
contribuit la înclinarea rapor
tului de forțe în favoarea cau
zei revoluționare a popoare
lor". După ce se menționează 
contribuția președintelui Mao 
Tzedun la transformarea Chinei 
într-o țară cu o industrie și a- 
gricultură moderne, cu o știință 
și tehnică avansate, precum și 
sprijinul însemnat acordat de 
R. P. Chineză, sub conducerea 
președintelui Mao. luptei pentru 
eliberare a poporului vietna
mez, în mesaj se exprimă con
vingerea că P. C. Chinez și în
tregul popor al Chinei vor 
transforma durerea în putere, 
vor obține noi progrese și vic
torii în construirea socialistă.

Moartea președintelui Mao 
Tzedun — se spune în mesajul 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, al Prezidiului Adunării 
Populare și al guvernului alba
nez — reprezintă o mare pier
dere pentru poporul chinez, 
pentru cauza luptei revoluțio
nare, anti imperialiste din în

rul cel mai iubit Dar, în aces
te momente de intensă du
rere, evocînd personalitatea 
marelui dispărut, ei afirmă con
vingerea că, întotdeauna, gîn- 
direa sa va călăuzi mereu dru
mul victorios al poporului 
chinez.

Cei veniți să-și ia un ultim 
rămas bun își asumă angaja
mentul de a transforma durerea 
maselor în forță, de a duce mai 
departe măreața operă începută 
de președintele Mao, de a spori 
șirul succeselor dobîndite în re
voluția și construcția socialistă, 
în aceste clipe solemne, ei se 
angajează să-și însușească în 
profunzime operele președinte
lui Mao Tzedun, să îndeplineas
că cu fermitate linia trasată de 
marele conducător și să se 
unească și mai strîns în jurul 
Comitetului Central al’Partidu
lui Comunist Chinez.

Dealtfel, presa relatează că, 
în aceste zile, în industrie, în 
agricultură, în toate ramurile

Momente de profundă durere, în aceste zile, în fața Monumentului Eroilor Poporului din Pekin

Voință fermă de a transforma durerea in forță
Presa din Republica Populară 

Chineză isi consacră in între
gime paginile reflectării imen
sei dureri pe care întregul po
por chinez de 800 milioane de 
oameni o încearcă la moartea 
marelui său conducător, pre
ședintele Mao Tzedun, „Jen- 
minjibao“. organ al C.C. al P.C. 
Chinez și celelalte ziare care 
apar în capitala R.P. Chineze 
au publicat pe prima pagină 
portretul îndoliat al președinte
lui Mao Tzedun, * deasupra că
ruia erau scrise. în chenar ne
gru, cuvintele: „Glorie eternă 
marelui nostru conducător și 
învățător. Mao Tzedun". Tot
odată. presa publică lozincile 
care în aceste zile de profundă 
tristețe mobilizează întregul 
popor în jurul partidului: 
..Trăiască gîndirea marxist-le- 
ninistă invincibilă a lui Mao 
Tzedun !“ : ..Trăiască marele, 
gloriosul și dreptul Partid Co
munist Chinez !“.

Sub titlul „Glorie veșnică 
marelui nostru conducător și 
învățător", ziarele centrale pu
blică ample relatări asupra 
modului în care întregul partid, 
armata și poporul de toate na
ționalitățile din întreaga Chină 
aduc. în aceste zile, omagiul lor 
fierbinte .memoriei marelui 
conducător dispărut. își expri
mă durerea adincă in legătură 

treaga lume. „Tovarășul Mao 
Tzedun a fost un gânditor și un 
teoretician remarcabil al mar- 
xism-leninismului, care are ma
rele merit de a fi elaborat, 
apărat și aplicat linia generală a 
P. C. Chinez in revoluția si In 
construcția socialistă".

Erich Honecker, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, și 
C.C. al P.S.U.G. au adresat Co
mitetului Central al P. C. Chi
nez o telegramă în care se a- 
rată : „Cu prilejul încetării din 
viața a președintelui Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Chinez. Mao Tzedun. vă 
transmitem adinca noastră com
pasiune".

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Bulgar — se a- 
rată in telegrama adresată C.C. 
al P. C. Chinez — iși exprimă 
compasiunea in legătură cu în
cetarea din viață a președinte
lui C.C. al P. C. Chinez. Mao 
Tzedun. și roagă să se transmită 
compasiunea sa și familiei pre
ședintelui defunct.

„Am aflat cu profund regret 
și mare tristețe de moartea pre
ședintelui Mao Tzedun, care 
și-a închinat întreaga viață e- 
dificării unei Chine noi" — se 
spune în mesajul secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, adresat premierului Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze. „Curajiil și fermitatea cu 
care el a luprat pentru cauza sa 

de activitate, oamenii muncii 
dau viață, cu abnegație și dă
ruire. cuvântului de ordine al 
partidului: „Să transformăm 
durerea în forță și. reunindu-ne 
pe locurile de muncă, în uzine, 
scoli, pe ogoare, să sporim pro
ducția". Succesele dobîndite în 
diferite domenii, angajamente
le asumate de oamenii muncii, 
elevi, soldați, oameni de cul
tură. reflectă realitatea acestor 
hotărîri ale colectivelor de 
muncă.

în același timp, pe adresa Co
mitetului Central al partidului, 
a Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a reprezen
tanților populari a R.P. Chine
ze, a Consiliului de Stat și a 
Comisiei Militare a C.C. al P.C. 
Chinez au continuat să sosească 
mesaje de condoleanțe din 
partea comitetelor de partid și 
revoluționare, din partea co
mandamentelor și a marilor 
unități militare din Hunan, 
Hebei, Shansi, Shensi, Kansu, 

cu inestimabila pierdere și, 
totodată, dau glas voinței ne
strămutate de a munci fără 
preget pentru continuarea o- 
perei căreia președintele Mao 
i-a dăruit întreaga sa viață de 
patriot și revoluționar. Oame
nii muncii de Ia orașe și sate 
răspund, totodată, apelului ’ C.C. 
al P.C. Chinez de a obține noi 
succese în producție. „de a 
transforma durerea în forță".

Revista presei 
chineze

pusă în slujba edificării socia
lismului. își iau angajamentul 
solemn de a păstra mereu vii 
memoria. învățătura și exem
plul președintelui Mao Tzedun.

Pe prima pagină a ziarului 
„Jenminjibao" au fost publica
te integral unele mesaje de 
compasiune sosite pe adresa 
conducerii de partid și de stat 
a R.P. Chineze, intre care, la 
loc de frunte, este reprodusă 
telegrama adresată de tovară- 
șul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al P.C.R.. președintele 
Republicii Socialiste România.

Totodată, în cuprinsul lor. zia
rele inserează mesajele adre
sate C.C. aJ P. C. Chinez, Co

vor continua să inspire genera
țiile viitoare și ii vor asigura un 
loc unic in istoria poporului său. 
Calitățile de conducător pe care 
le-a manifesta: cu devotament 
timp de o jumătate de secol i-au 
atras dragostea poporului său și 
respectul întregii lom:. Eforturi
le sale neobosite pentru explora
rea și ameliorarea înțelegerii 
internaționale și a păcii mondi
ale vor rămir.e întotdeauna in 
memoria noastră. Sub conduce
rea sa, R. P- Chineză, in cadrul 
O-N.U-. a participa: la efortu
rile pentru crearea unei lumi 
mai bune pentru tori- In urmă
rirea acestui obiectiv, omenirea 
este. în prezent. lipsită de ma
rea înțelepciune și experiență 
ale președintelui Mao".

Fostul președintele al S.U^V, 
Richard Nixon, a dat publicită
ții. la Sar. Clemente, o declara
ție in care arată că ..Președin
tele Mao Tzedun a fost o perso
nalitate unică intr-o generație 
de mari conducători revoluțio
nari". ..Am fost puternic impre
sionat de profunda sa înțelegere 
nu numai a urobiemelor po
porului său. ci și a realîtâttilor 
obiective ale situației mondiale. 
Noile relații dintre China și 
S.U-A sint un omagiu adus 
acestor vederi largi ale sale".

..Viața Iui Mao Tzedun — cel 
mai ilustru dintre chinezi — se 
menționează in mesajul pre
ședintelui Tunisiei. Habib 
Bourguiba, — a marcat destinul 
națiunii chineze, posedând vi
talitatea și cinstea unui luptă
tor. el a avut, totodată, curajul 
și înțelepciunea unui conducă
tor politic, a reușit să conducă 
națiunea chineză la cîștigarea 
uneia dintre cele mai mărețe 
victorii și la restabilirea poziției 
sale legitime in lume".

„Președintele Mao Tzedun 
este unul dintre cei mai mari 

NingsL Tziangsu, Getziang. 
Guandun, Guansi și Tibet. Dind 
glas celor mai profunde senti
mente de stimă și prețuire pen
tru parele conducător dispărut, 
mesajele evocă activitatea revo
luționară desfășurată, de-a lun
gul anilor, de președintele Mao 
Tzedun în aceste provincii cu 
nume de rezonanță în eroica is
torie ‘a poporului chinez, pre
cum și acțiunile sale puse in 

- slujba înfloririi Chinei și a eli
berării popoarelor din întreaga 
lume. în mesaje se afirmă, tot
odată, hotărârea fermă a comu
niștilor, a activului de partid, 
de stat și militar și a populației 
de diferite naționalități de a 
răspunde cu abnegație chemării 
Partidului Comunist Chinez 
pentru strînsa unire în jurul 
Comitetului Central și pentru 
continuarea drumului deschis de 
președintele Mao Tzedun în 
opera de edificare a socialismu
lui în China.

mitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze. Con
siliului de Stat al R.P. Chmeze 
și Comisiei Militare a C.C. al 
P.C. Chinez, de Comitetul mu
nicipal de partid din Pekin, de 
comitetele de partid din provin
cii și regiuni autonome, din ma
rile orașe ale Chinei, din uni
tățile Armatei Populare Chineza 
de Eliberare. Ideea centrală a 
acestor mesaje o constituie ex
primarea fermă, in aceste mo
mente. a voinței și hotărârii co
muniștilor. ale întregului popor 
chinez de a stringe și mai mult 
rindurile in jurul C.C. al P. C. 
Chinez, de a urma cu fidelitate 
si a transpune integral in viată 
linia partidului.

Ziarele reproduc un mare nu
măr de fotografii ale președin
telui Mao Tzedun. care înfăți
șează momentele cele mai sem
nificative ale activității sale re
voluționare. Fotografiile il pre
zintă pe președintele Mao 
Tzedun in focul luptei revolu
ționare. in mijlocul oamenilor 
simpli, pentru a căror emanci
pare si libertate nu si-a precu
pețit niciodată eforturile, și sint 
însoțite de un titlu sugestiv, 
care exprimă recunoștința po
porului chinez : ..Marele condu
cător. președintele Mao. va trăi 
de-a pururi in inimile noastre".

conducători din istoria omenirii 
— se arată in mesajul de 
compasiune adresa: de primul 
ministru al Republicii Sri Law- 
ka. Sirimavo Bandaranaike. 
Contribuția sa monumentală la 
cauza progresului umanității va 
zamine in memoria generațiilor 
viitoare nu numai in China, ci 
in întreaga lume. El a fost ar
hitectul Chinei modeme, a fost, 
totodată, un apărător profund 
angajat al speranțelor zi aspira
țiilor popoarelor din țările in 
curs de dezvoltare. Moartea sa 
este o pierdere inestimabilă 
pentru China și întreaga ome
nire".

In mesajul său. președintele 
Indiei. Fakhruddin Aii Ahmed, 
a arăta: că ..președintele Mao 
Tzedun a fost un mare condu
cător al poporului chinez, iar 
moartea sa este o mare pier
dere”.

Primul ministru al Suediei, 
Oiof Palme, l-a definit pe pre
ședintele Mao Tzedun „unul 
dintre cei mai mari conducă
tori din isteria lumii. Importan
ța operei lui Mao Tzedun nu 
se limitează la China — a subli
nia* el — ideile sale despre ca
pacitatea voinței omului de a 
schimba condițiile existente au 
inspirat popoarele din intreaga

..Președintele Mao Tzedun — 
arate primul ministru al Portu
galiei, Mario Soares, in tele
grama sa de condoleanțe — a 
fost una dintre personalitățile 
care au marcat istoria acestui 
secol". „Călăuză a poporului 
chinez în marele marș către eli
berarea sa. constructor al unei 
noi societăți in inima Asiei, 
interpret intransigent al lupte
lor împotriva imperialismului, 
președintele Mao Tzedun și-a 
cucerit un binemeritat respect 
internațional".

Peste 50 000 persoane au par
ticipat simbătă, în localitatea 
San Baudillo, din apropiere de 
Barcelona, la o demonstrație or
ganizată de ansamblul forma
țiunilor politice de opoziție din 
provincia Catalonia. Participan
ții purtau lozinci pe care erau 
înscrise cuvintele ..Libertate", 
„Amnistie". Totodată, a fost 
păstrat un moment de reculege
re in memoria unui tînăr mun
citor ucis recent cu focuri de 
armă de polițiștii veniți să îm
prăștie o demonstrație antigu
vernamentală.

Cu prilejul mitingului ce a 
avut Ioc in piața centrală a 
orașului, mai mulți vorbitori au 
subliniat că această acțiune este 
rezultatul consensului realizat 
intre acele forțe politice care 
sint de acord că obiectivul ime
diat este lupta împotriva opre
siunii.

Relatind despre această de
monstrație, corespondentul a- 
genției Reuter remarcă faptul 
că in ultimul timp in Spania 
s-a constatat o intensificare a 
acțiunilor muncitorești. îndeo
sebi după acordul intervenit in
tre marile centrale sindicale, 
declarate ilegale de autorități, 
de a-și coordona campaniile re
vendicative pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață, crea; 
rea de noi locuri de muncă și 
pentru acordarea de drepturi și 
libertăți democratice.

SAN SEBASTIAN — Inaugu
rarea ediției din acest an a tra
diționalului festival cinemato
grafic de la San Sebastian a 
fost marcată de violente inci
dente între manifestanții pentru 
libertăți democratice în Spania 
și poliție, care a intervenit uti- 
lizind, ca și în alte cazuri, ga
zele lacrimogene și gloanțe spe
ciale de cauciuc pentru disper
sarea participant lor.

Manifestanții. ce se reuniseră 
chiar în fața principalei săli de 
spectacole, unde au loc proiec
țiile din cadrul festivalului, au 
protestat, de asemenea, împotri
va uciderii de către poliție a 
unui tînăr basc, in cursul unor 
demonstrații antiguvernamen
tale.

Comitetul de organizare a 
festivalului a hotărât să declare

Declarație a
P. C. Portughez

Partidul Comunist Portughez 
a dat publicității o declarație in 
care se relevă că măsurile pre
conizate de guvernul condus de 
Mario Soares pot duce la «în
răutățirea condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii și la îngrădi
rea libertăților lor”. O aseme
nea politică a guvernului, se 
spune in declarație, „poate de
veni un factor periculos de 
perturbare a stabilității politice 
din țară, dorit de reacțiune".

P.C. Portughez cheamă la 
unirea eforturilor tuturor celor 
care doresc să rezolve proble
mele economiei portugheze in 
interesul oamenilor muncii, 
menținind cuceririle revoluțio
nare și perspectivele de dezvol
tare socialistă proclamate de 
constituție.

Intersmdicala portugheză afir
mă. intr-un comunicat. că 
expunerea primului ministru nu 
conține nimic despre „denun; 
tarea sabotajului și boicotului 
organizat de marele capital îm
potriva tinerei democrații por
tugheze" și că „este departe de 
a corespunde așteptărilor mun
citorilor*.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția Taniug. însărcina tul cu 
afaceri a.i. al ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la Washington a in- 
minat la Departamentul de 
Stat al S.U.A. un protest in le
gătură cu activitatea antiiu- 
goslavâ a unui grup de teroriști 
fasciști emigranți în S.U.A. în- 
minarea protestului intervine 
ca urmare a deturnării unui 
avior. Boeing-727 al companiei 
americane T.W.A. de către un 
grup de teroriști ustași.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• PREȘEDINTELE ales al 
lexicului. Jose Lopez Portillo.

va intrenrinde o vizită oficială 
in Venezuela, in intervalul 20—
22 septembrie, la invitația pre
ședintelui Carlos Andres Perez 
— s-a anunțat la Caracas. Cu 
acest prilej, cele două părți vor 
examina modalitățile menite să 
contribuie și in continpare la 
extinderea și diversificarea re
lațiilor bilaterale de cooperare 
in diverse domenii de activitate. 
Anterior. Jose Lopez Portillo 
va întreprinde o vizită similară 
in Costa Rica.
PENTRU RESTABILIREA PAC1I 

IN ULSTER
• PESTE 15 de persoane 

au participat la două manifesta
ții organizate simbătă de către 
Mișcarea femeilor irlandeze 
pentru pace, una in localitatea 
Antrim, situată la nord de ora
șul Belfast, iar cea de-a doua 
— la Omagh (ținutul Tyrone). 
La aceste manifestații, care au 
avut loc fără a se produce 
vreun incident, au luat parte 
membre atit ale comunității 
protestante, cit și ale celei cato
lice din Irlanda de Nord. Par
ticipantele Ia demonstrație au 
cerut restabilirea păcii in Ul
ster.

Situația în Ulster continuă să 
se mențină încordată. In loca
litatea Lurgan, aflată la 40 km 

două zile de doliu în legătură 
,cu moartea acestui tînăr. De 
asemenea, dineul de gală ce 
urma să fie oferit de municipa
litatea din San~F>ebastian a fost 
anulat, iar participanții, invitați 
să meargă la vizionarea primu
lui film al festivalului. „Inocen
tul". în regia lui Luchino Vis
conti.

Secretariatul „Coordonării Ge
nerale" a Comisiilor Muncito
rești (sindicatele ilegale din 
Spania) a cerut într-un comuni
cat publicat la Madrid deschi
derea unei anchete judiciare 
pentru stabilirea împrejurărilor 
în care și-a pierdut viata tînă- 
rul mțincitor Jesus Maria Za
bala. în timpul unei demonstra
ții organizate, la 8 septembrie, 
în localitatea Fuenterrabia. 
„Guvernul — se arată în docu
mentul citat — nu face decît 
declarații lipsite de conțindt 
asupra reformei politice, dar a- 
ccstea nu fac altceva decît să 
provoace noi victime și o gravă 
criză economică, fără a se în
registra nici măcar un singur 
pas înainte pe calea democra
ției".

ÎN TIMP CE SE ÎNCEARCĂ ÎNCHEIEREA UNUI NOU ACORD 
DE ÎNCETARE A FOCULUI

în Liban continuă
La Beirut și în alte zone 

ale Libanului au continuat 
să se desfășoare noi și vio
lente schimburi de focuri.

După cum apreciază agențiile 
de presă, sectorul cel mai fier
binte s-a dovedit a fi. simbătă 
noaptea spre duminică, regiunea 
Jezzine, din sudul țării, unde au 
fost semnalate cele mai puter
nice bombardamente. Situația 
din această zonă a cunoscut o 
bruscă degradare odată cu că
derea nopții, cînd au fost de
clanșate violente bombardamen
te de artilerie grea.

La Beirut, centrul orașului 
vechi a fost supus unor susținu
te tiruri de artilerie grea, in 
timp ce de-a lungul liniei de 
demarcație, care separă forțele

Franța: Obiective 
prioritare

„Sarcina prioritară a 
guvernului este combate
rea inflației și asigura
rea dezvoltării pe funda
lul stabilității monedei 
și preturilor" (FRANCE 
PRESSE).

biectivele noului 
guvern francez 
sint clare — redre
sarea situației eco
nomice și sociale. 
Analizele prezen

tate guvernului în prima sa
ședință de lucru, dezvăluie- si
tuații îngrijorătoare : producția
industrială stagnează de patru 
luni, francul are aceeași poziție 
șubredă ca și in 1974. spirala 
prețurilor crește continuu, ajun- 
gind la 6,2 in acest an. Experții 
prevăd, insă, o creștere globală 
de pină la 10 la sută în 1976. 
Institutul național de statistică, 
anunța in luna iulie, cu o lună 
inaintea schimbărilor de la Ma- 
tignon, un salt îngrijorător — 
18 la sută. Economiștii au sub
liniat in dosarele lor două capi- 

i tole ca agravate : deficitul co- 
j mercial de 14 miliarde de franci 
| înregistrat în primele șapte luni 

ale acestui an șî șubrezirea po
zițiilor francului francez. Aces
tor complicate probleme econo
mice li se mai adaugă una. ge
nerată de celelalte toate și care 
agravează și mai mult dimen

sud de Belfast, un grup de 
necunoscuți au deschis foc de 
arme asupra unui polițist.

• AUTORITĂȚILE de la San
tiago de Chile au hotărât să 
prelungească cu incă șase luni 
starea de asediu introdusă in 
urmă cu trei ani, s-a anunțat 
oficial in capitala chiliana.
DEZVOLTAREA INVAJAMINTU- 

LUI IN ALGERIA

• IN ȘCOLILE PRIMARE 
ȘI SECUNDARE DIN AL
GERIA invață anul acesta 
3 342 000 elevi, cu 532 000 mai 
mulți față de anul școlar 
precedent. Din noul an șco
lar s-a trecut la generali
zarea invățămintului ele
mentar de 9 ani pe intreg te
ritoriul Algeriei, asigurin- 
du-se astfel tuturor tinerilor 
o școlarizare pină Ia virsta 
de 16 ani. O altă caracteris
tică a noului an de invăță- 
mint algerian constă in 
închiderea școlilor particu
lare. statul preluând întregul 
invățămint pentru a-și pu
tea îndeplini in cele mai 
bune condiții sarcina priori
tară de formare a cadrelor 
in funcție de nevoile dezvol
tării multilaterale a întregii 
țări.

AMPLE DEMONSTRAȚII 
LA CAPETOWN ÎMPOTRIVA 

POLITICII DE APARTHEID
în Republica Sud-Al'ricană au continuat să se desfășoare ample 

manifestații de protest ale populației africane majoritare împo; 
triva politicii de discriminare rasială și apartheid a regimului 
minoritar condus de premierul Vorster.

După puternicele incidente 
semnalate simbătă în Transvaal, 
în centrele locuite de populația 
de culoare din apropierea Pre
toriei, noi ciocniri violente au 
avut loc în sudul țării, în zona 
orașului-port Capetown și în 
Peninsula Capului Bunei Spe
ranțe.

Astfel, după cum relatează a- 
gențiile de presă, doi metiși au 
fost uciși în timpul acțiunilor 
represive întreprinse de forțele 
polițienești împotriva partici- 
panților la demonstrațiile orga
nizate într-un cartier al Cape- 
townului și în localitatea Fran- 
schoek. De asemenea, numeroase 
persoane au fost rănite. La 
Pretoria, forțele polițienești au 
ucis un student negru și au rănit 
alți cinci participant! la o de
monstrație antisegregaționistă.

Efective înarmate ale po
liției patrulează pe străzile

luptele violente
aflate în conflict, au avut loc 
schimburi de focuri. în munți, 
sectoarele Metn și Chouf, de la 
est și, respectiv, sud de capita
lă, au cunoscut o noapte deose
bit de agitată cu intense bom
bardamente. O situație similară 
a fost semnalată și la Tripoli, 
in nordul țării.

Pe de altă parte, se fac în 
continuare eforturi pentru reali
zarea încetării focului. Din 
Beirut s-a anunțat oficial că 
Hassan Sabri El Kholi, repre
zentantul Ligii Arabe in Liban, 
va proceda la o nouă rundă de 
consultări separate cu liderii 
părților aflate în conflict. în ve
derea acceptării de către aces
tea a unui *nou acord de înce
tare a focului.

siunea socială a, diiicultăților 
— șomajul. Numărul cererilor 
de lucru nerezolvate s-a dublat, 
ajungînd în prezent la 1 mi
lion. Acestora Ii se vor aclăuga 
in curind tinerii absolvenți ai 
diferitelor institute de învătă- 
mînt și cei care se vor lăsa la 
vatră din actualul contingent 
militar.

„Lupta împotriva inflației 
(inamicul public nr. 1 al fran
cezilor, cum este denumită) 
presupune — sublinia în decla
rația sa președintele Giscard 
d'Estaing — o acțiune politică ce 
trebuie să fie globală, continuă 
și răbdătoare deoarece nu vom 
ieși de pe o zi pe alta din răul 
endemic de care suferă Franța" 
(FRANCE PRESSE).

Din Paris se anunță că gu
vernul pregătește deja un pro
iect de lege în domeniul finan
țelor și un complex de- măsuri 
pentru sprijinirea agricultorilor 
loviți de secetă. Fiindcă seceta 
(cu pagubele ei estimate la 
9 600 000 000 franci) a contribuit 
la slăbirea încrederii in viitorul 
francului.

Sint doar primele măsuri. 
Pentru rezolvarea celorlalte, 
noul premier, Raymond Barre, 
speră să găsească soluții favo
rabile prin consultările ce le va 
avea cu „factorii sociali". Sin
dicatele au afirmat deja că in
flația nu poate fi combătută

• MARȚI, 14 septembrie, cele 
patru comisii ale Conferinței a- 
supra cooperării economice in
ternaționale iși . vor relua lucră
rile ca urmare a acordului in
tervenit simbătă seara între re
prezentanții celor 27 de state 
participante. De la începutul săp- 
tăminii trecute, reprezentanții 
amintiți au dezbătut textul de 
compromis elaborat în cursul 
verii de cei doi vicepreședinți ai 
conferinței, ministrul de externe 
canadian, Allan MacEachen, din 
partea țărilor dezvoltate, și mi
nistrul venezuelean al afaceri
lor economice externe, Manuel 
Perez Guerrero, din partea ță
rilor in curs de dezvoltare.

Principalele deosebiri de ve
deri apărute in cursul preceden
telor negocieri se referă la ga
rantarea veniturilor provenite 
din exporturile de materii prime 
ale țârilor in curs de dezvoltare, 
precum și la reducerea sau a- 
nularea datoriilor statelor din 
lumea a treia.
PROIECT INDUSTRIAL IN PERU

• GUVERNUL PERUAN a 
autorizat contractarea unui îm
prumut în valoare de pină ia 
130 milioane dolari in vederea 
finanțării construirii unei rami
ficații a oleoducului care va 
asigura legătura intre zăcămin
tele petrolifere din pădurea 
amazoniană și litoralul țării. 
După cum s-a precizat, proiec

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

„Scînteia 
tineretului" 
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Capetownului și în toată regiu
nea înconjurătoare, unde auto
ritățile sud-africane au trimis 
numeroase întăriri.

Se apreciază că ciocnirile în
registrate in ultimele patru zile 
între poliție și populația de cu
loare din Capetown și împreju
rimi s-au soldat cu moartea a 
23 de negri și metiși. De ase
menea, bilanțul acțiunilor re
presive declanșate de forțele 
polițienești ale regimului de la 
Pretoria împotriva populației 
majoritare — de la 16 iunie și 
pînă în prezent — se ridică la 
cel puțin 325 de morți.

Consfătuire 
la U.’an Bator

• LA ULAN BATOR a avut 
Ioc consfătuirea miniștrilor cul
turii din țări socialiste, la care 
au participat delegații din Bul
garia, Cehoslovacia. Cuba. R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia. 
România, Ungaria, Uniunea So
vietică. R. S. Vietnam. Delega
ția română a fost condusă de 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

Participanții la consfătuire au 
făcut un larg schimb de păreri 
în probleme actuale alo dezvol
tării culturii și artei din țările 
lor. ale cooperării culturale. 
Schimbul de păreri a relevat 
specificul național al proceselor 
în sfera construcției culturale și, 
în același timp, a arătat că, cul
tura contemporană din țările 
socialiste devine o forță tot mai 
activă a progresului social. A 
fost exprimată, totodată, do
rința unanimă de a întări legă
turile cu oamenii de artă din 
lumea întreagă, care prin crea
ția lor luptă pentru pace, pen
tru principii democratice și 
umaniste.

i

fără lichidarea șomajului și 
inegalităților sociale, iar Con
federația Generală a Muncii 
cere o reducere a profiturilor 
marilor societăți capitaliste, 
paralel cu garantarea puterii de 
cumpărare a salariilor și acțiuni 
ferme în domeniul prețurilor. 
In ce privește formațiunile 
politice, cele participante la 
guvern, tendința, cel puțin de
clarată, este de a „armoniza 
pozițiile" pentru a găsi cele mai 
viabile posibilități de „revenire 
la normal". însă, nu fără con
diții. Uniunea Democraților 
pentru Republică (gruparea 
gaullistă) care are mai multi 
reprezentanți în guvern și dis- 
piine de cele mai multe man
date parlamentare în cadrul 
coaliției guvernamentale, (173 
din 490) și-a declarat sprijinul 
„în măsura în care guvernul va 
conduce © acțiune viguroasă în 
chestiunile stringente și, mai 
ales, împotriva inflației, în mă
sura în care e! nu va devia de 
la linia independenței naționale 
și de la o politică de adevărat 
progres social".

Dar, în primul rînd, și cele 
mai interesate în redresarea cît 
mai grabnică a economiei, în 
stabilizarea francului, sînt ma
sele largi de oameni ai muncii 
din Franța, al cărei buget este 
tot mai mult diminuat de fluc
tuațiile prețurilor.

G. SPRINȚEROIU

tatul sector colateral va asigura 
transportarea țițeiului descope
rit recent de firmele „Occi
dental" (S.U.A.) și „Petroperu" 
în zona rîului Corrientes, pînă 
la punctul inițial al oleoducu- 
lui principal de la San Jose de 
Saramuro. Ramificația, cu o 
lungime de 100 km, va asigura 
transportarea zilnică a 80 000 
barili. Oleoducul principal, lung 
de 852 km, urmează să intre 
în funcțiune la începutul anului 
viitor, potrivit unui anunț al 
ministrului energiei și minelor, 
Arturo la Torre di Tolla.

AFACEREA „LOCKHEED"

• CONSILIUL care asigură 
garanția acordată de guvernul 
american pentru împrumuturile 
bancare în valoare de 250 mili
oane dolari solicitate de firma 
„Lockheed" a anunțat, recent, 
că, în cazul in care această 
companie va continua să efec
tueze plăți ilicite, va pune ca
păt garanției federale.

• COTIDIANUL „Ta Nca“, 
organ al Partidului Socialist din 
Cipru (EDEK), apreciază că 
rezultatele alegerilor parlamen
tare greco-cipriote desfășurate 
recent, și care s-au soldat cu 
victoria forțelor democratice, au 
creat condițiile pentru ca Ciprul 
să continue mai hotărît politica 
sa de nealiniere.
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