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PREȘEDINTELE^REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘUL nTcOLAE CEAUȘESCI^ 

a inaugurat duminică marea sărbătoare a sportului, 
prieteniei și colaborării tineretului lumii,

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
DE VARĂ, EDIȚIA A Xl-A

Duminică, 19 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, a inaugurat ce-a 
de-a Xl-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară — „Universia
da ’81“ — ce se desfășoară în capitala 
patriei noastre. Această mare sărbă
toare a sportului, prieteniei și înțele
gerii intre tinerii universitari din în
treaga lume, ce se desfășoară sub 
înaltul patronaj al președintelui 
României socialiste, reunește la star
tul întrecerilor mii de studenți spor
tivi din numeroase țări de pe toate 
continentele, constituind, prin am
ploarea participării, o mărturie eloc
ventă a prestigiului și prețuirii de 
care se bucură in lume țara noastră, 
politica consecventă de pace, colabo
rare și prietenie intre toate popoarele 
promovată de România și președin
tele ei.

Interesul manifestat pentru actua
lele întreceri sportive de la Bucu
rești dovedește forța și capacitatea 
sportului universitar românesc, ale 
mișcării noastre sportive in general, 
rezultat nemijlocit al grijii statului 
socialist pentru crearea unor condi
ții de studiu și muncă, de viață ma
terială și spirituală dintre cele mai 
bune tinerei generații, menite să 
contribuie la progresul acestei im
portante activități sociale puse in 
slujba omului, a idealurilor sale 
nobile.

Așa cum se subliniază în Mesajul 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat participanților la 
Întrecerile sportive studențești, mesaj 
publicat in paginile ziarelor de 
simbătă și care a fost primit cu viu 
interes de toți studenții prezenți la 
București, „tineretul constituie — prin 
înseși idealurile și aspirațiile sale — 
o uriașă forță a păcii și progresului 
contemporan. Acționind unită, gene
rația tînără poate juca un rol 
determinant în afirmarea unui curs 
nou în viața internațională, poate 
asigura — împreună cu celelalte forțe 
înaintate ale lumii de azi — triumful 
politicii de pace și destindere, de în
țelegere și conlucrare fructuoasă între 
națiuni. Noi credem ferm în capa
citatea tineretului lumii de a-și 
asigura viitorul liber și fericit. Cre
dem in capacitatea lui de a găsi cele 
mai corespunzătoare forme și mijloa
ce de a acționa cu forțe unite pentru 
a-și realiza idealurile de pace și pro
gres ce-1 animă".

Aceste nobile idei au găsit un larg 
ecou in rîndul miilor de sportivi par- 
ticipanți, fiind primite cu deosebită 
satisfacție, cu deplină aprobare de 
reprezentanții tineretului studențesc 
prezenți la București, care sînt ho- 
tăriți ca, prin intermediul sportului, 
să-și afirme și mai nuternic dorința 
lor de colaborare, prietenie și pace.

Festivitatea de deschidere a „Uni
versiadei ’81“ — competiție organizată 
sub egida Federației Internaționale a 
Sportului Universitar și Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, care va transforma, timp 
de zece zile, capitala țării noastre 
într-o capitală a sportului studențesc 
mondial — a avut loc pe stadionul 
„23 August", cea mai mare arenă 
sportivă a țării noastre, cu numeroase 
dotări la nivelul celor mai moderne 
baze sportive din lume.

Mii de locuitori ai Capitalei au ln- 
tîmpinat, la sosirea la stadion, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu, cu multă 
Însuflețire, cu sentimente de profundă 
dragoste și stimă. Cei prezenți au 
ovaționat îndelung pe conducătorul 
partidului și statului nostru, scandind 
cu entuziasm „Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu — România !“, „Pacea și

In semn de înalt omagiu, tovarâșului Nicolae Ceaușescu, tovarâșel Elena Ceaușescu II se Inmîneazâ plachete cu 
emblema Universiadei

Cuvîntul președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc in primul rind să adresez tuturor partici- 
panților la Universiada — București ’81 un salut 
cordial, prietenesc și cele mai bune urări. (Aplauze).

Fie ca această competiție mondială a tineretului 
universitar să constituie o puternică manifestare 
a prieteniei, a solidarității studențimii, a tineretu
lui de pretutindeni, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, o lume a păcii, a independenței na
ționale a tuturor popoarelor. (Aplauze, ovații).

La această inaugurare hu putem să nu ne gîn-

dim că în aceste clipe cad bombe care omoară băr
bați, femei, tineri, copii.

Iată de ce această manifestare sportivă mondială 
trebuie să constituie o chemate la lupta pentru 
dezarmare, pentru a pune capăt războaielor, pentru 
ca tineretul de pretutindeni să trăiască în pace, să 
poată să învețe, să muncească, să trăiască liber. 
(Aplauze).

Cu aceste sentimente și gînduri declar deschise 
Jocurile Mondiale Universitare de vară — ediția 
a Xl-a — și urez deplin succes în întrecerile spor
tive tuturor participanților. (Aplauze, ovații).

Multă sănătate și fericire ! (Aplauze, urale).

prietenia !“, „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !“. ma- 
nifestîndu-și în acest mod inalta pre
țuire pentru neobosita activitate pe 
care președintele României o desfă
șoară pentru înfăptuirea aspirațiilor 
nobile ale poporului român de pace, 
progres, colaborare, prietenie și bună 
înțelegere cu toate națiunile lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceausescu sînt salutați 
cu multă stimă și respect, la intrarea 
în stadion, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R.. precum și de 
membri ai Comitetului național de 
organizare a Universiadei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați, de asemenea, 
de dr. Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpic, de Primo Nebiolo. președin
tele Federației Internaționale a Spor
tului Universitar, de membrii Comi
tetului executiv al F.I.S.U., care au 
ținut să exprime conducătorului sta
tului român cele mai vii mulțumiri 
pentru organizarea „Universiadei ’81“

la București, pentru atenția pe care o 
acordă acestei mari competiții sporti
ve ce se desfășoară sub înaltul său 
patronaj.

Grupuri de pionieri șl tineri au 
oferit frumoase buchete de flori. Mul
tipla campioană olimpică și mondială 
Nadia Comăneci și cunoscutul luptă
tor Ion Draica au înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, ca semn al stimei și 
dragostei ce le-o poartă toți ti-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni dimineață, 
pe Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpic, și pe Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, aflați în țara 
noastră cu prilejul desfășurării „Uni
versiadei ’81 “.

La primire au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, Ion Coman, Cornelia Fi- 
lipaș, Ștefan Andrei, precum și Emil 
Drăgănescu, ministrul turismului și 
sportului, Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Tudor Mohora, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.C.R., 
vicepreședinți ai Comitetului națio
nal de organizare a Universiadei.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat președintelui 
Comitetului Internațional Olimpic, 
Juan Anțonio Samaranch, și pre
ședintelui Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, Primo Ne
biolo, ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I, conferit prin decret prezi
dențial, pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea mișcării sportive inter
naționale, a sportului mondial uni
versitar, la promovarea prieteniei și 
înțelegerii dintre tinerii din toate 
țările, în spiritul păcii și colaborării 
internaționale, cu prilejul celei de-a 
Xl-a ediții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară — București 1981.

Inminînd înaltele distincții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că acordarea acestora, reprezintă o 
apreciere a activității desfășurate de 
președintele C.I.O. șl președintele 
F.I.S.U. în domeniul mișcării spor
tive. Noi considerăm mișcarea spor
tivă — a arătat președintele Româ
niei — un domeniu ai prieteniei în

tre popoare, care servește cauzei 
destinderii, păcii și independenței. 
Sper că această distincție, care poar
tă numele unui erou al luptei po
porului român pentru independență, 
să vă amintească continuu de Româ
nia și de politica sa de prietenie și 
de pace.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată, președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, a spus : „Pen
tru mine este o mare onoare să pri
mesc această decorație, care o să ne 
amintească nu numai de țara dum
neavoastră, ci și de actul de neuitat 
desfășurat duminică — deschiderea 
Jocurilor Mondiale Universitare — 
eveniment patronat de Excelența Sa 
domnul președinte al Republicii So
cialiste România".

La rîndul său, președintele F.I.S.U., 
Primo Nebiolo, a spus : „Doresc să 
vă mulțumesc, domnule președinte, 
pentru înalta onoare pe care ne-ați 
făcut-o astăzi prin acordarea acestei 
decorații, care, de fapt, îmbrățișează 
pe toți membrii Comitetului execu
tiv al F.I.S.U. ce s-au întrunit aici 
cu ocazia Universiadei. Profit de 
această ocazie pentru a vă adresa, 
încă o dată, mulțumirea mea profundă 
dumneavoastră, domnule președinte, 
pentru înaltul patronaj pe care 
l-ați acceptat, pentru sprijinul 
hotăritor pe care l-ați dat Jocurilor, 
precum și pentru invitația adresată 
celor cinci mii de studenți care s-au 
întrunit aici și care vă sînt foarte 
recunoscători. Pentru toți studenții 
care se află aici, această mare săr
bătoare este o sărbătoare a sportu
lui și prieteniei, -așa cum ați subli
niat dumneavoastră în cuvintarea 
rostită la deschiderea Universiadei".

După înmfnarea înaltelor distincții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
o convorbire cu oaspeții.

Președintele C.I.O. și președintele

F.I.S.U. au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru găzduirea la București a „Uni
versiadei ’81“ de vară, sub înaltul său 
patronaj, și au exprimat gratitudinea 
pentru condițiile dintre cele mai bune 
care au fost asigurate tuturor parti
cipanților la această grandioasă com
petiție sportivă a studenților.

Oaspeții au dat o înaltă apreciere 
mișcării sportive din România, con
tribuției acesteia la dezvoltarea spor
tului mondial și universitar.

A fost relevat, de asemenea, rolul 
care revine Comitetului Internațio
nal Olimpic și Federației Internațio
nale a Sportului Universitar, sportu
lui în general, în cultivarea valorilor 
umane, în educarea sănătoasă a ti
nerei generații, în întărirea priete
niei și colaborării dintre toți tinerii 
din lume, dintre toate popoarele.

In timpul convorbirii a fost expri
mată ' convingerea că această mare 
manifestare a tineretului universitar 
va constitui un real succes, cu efecte 
dintre cele mai pozitive atît în do
meniul sportului, cit și pentru întă
rirea sentimentelor de prietenie din
tre tinerii din întreaga lume, a luptei 
lor pentru înfăptuirea năzuințelor lor 
de a trăi într-o lume a păcii, înțele
gerii și colaborării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea României de a-și 
aduce și pe viitor o contribuție ac
tivă la acțiunile organizate de C.I.O. 
și F.I.S.U. și a adresat celor două 
foruri sportive urarea de noi succese 
în realizarea misiunii lor de întărire 
a prieteniei între studenții din În
treaga lume, între toți tinerii.

La sfîrșitul convorbirii, oaspeții au 
înmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în semn de profund oma
giu, emblemele C.I.O. și F.I.S.U.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, cordială.

FUU-UAKW 
univEăMAOdTn

că, judecind după gran
diosul și emoționantul 
moment solemn ce l-a 
reprezentat ziua deschide
rii, Universiada de la 
București are create pre
misele de a constitui, pe 
tot parcursul și in toate 
semnificațiile, un presti

tul de pretutindeni să 
trăiască în pace, să poată 
să învețe, să muncească, 
să trăiască liber“. In cea 
mai mare arenă sportivă 
a țării, devenită un tem
plu al sportului, păcii, ti
nereții și prieteniei, aces
te nobile îndemnuri au

Așadar, incepind de du
minică, 19 iulie, capitala 
României socialiste este, 
pentru douăsprezece zile, 
și capitala sportului uni
versitar din întreaga lume. 
Fii ai „Almei mater" de 
pe toate continentele au 
venit și au început să se 
întreacă prietenește pe 
terenul de sport, să se 
cunoască mai bine, să lege 
prietenii tinerești prin in
termediul sportului. Ei au 
fost primiți cu brațele 
deschise de un popor a 
cărui ospitalitate tradițio
nală a devenit vocație cu
noscută și recunoscută in 
lume ; ei au găsit condi
ții, posibilități și prile
juri excelente (aprecierea 
le aparține!) pentru a se 
simți bine, pentru a par
ticipa la o manifestare 
sportivă și tinerească in
tr-adevăr de neuitat.

Dacă, așa cum spune cu 
înțelepciune poporul nos
tru, ziua bună se cunoaște 
de dimineață — înseamnă

GENEROASELE
A OSPICII

gios succes pe multiple 
planuri.

Miile de oaspeți tineri 
ce-au împodobit gazonul 
verde al stadionului „2.3 
August", zecile de mii de 
spectatori din tribune au 
ascultat cu viu interes și 
au ovaționat cu puternic 
entuziasm vibrantul cuvint 
de deschidere rostit de 
cățre președintele țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sub al cărui 
înalt patronaj se desfă
șoară „Universiada ’81“ : 
„Această manifestare spor
tivă mondială trebuie să 
constituie o chemare la 
lupta pentru dezarmare, 
pentru a pune capăt răz
boaielor, pentru ca tinere

răsunat ca o strălucită în
cununare contemporană a 
acelui milenar îndemn 
olimpic pe care tinerii și 
sportivii planetei Pămint 
îl știu prea bine : „Certu
rile voastre să conteneas
că, armele să tacă. Liberi 
să se îndrepte pelerinii, 
pe toate cărările de pe 
uscat și de pe apă, spre 
Olimpia!".

Splendidul spectacol al

ideii, al culorii și al tine
reții — care a început, 
sugestiv, in acordurile atit 
de dragi nouă din Rapso
dia intii a muzicianului 
nepereche și s-a încheiat, 
la fel de sugestiv, în su
netele imnului studențesc 
al F.I.S.U. intitulat, după 
cum se știe, „Să ne bucu
răm, deci!“ — a întregit 
fericit și emoționant mo
mentul ceremonial al 
deschiderii.

...A doua zi, luni, la 
Palatul sporturilor și cul
turii, in complexul „23 
August" și la bazinul „Di
namo", la „Progresul", la 
„Floreasca" și in toate 
celelalte săli pe care 
Bucureștiul le-a pus cu 
generozitate la dispoziția 
„Universiadei" au inceput 
întrecerile sportive. Timp 
de zece zile, tinerii stu
denți se intrec la zece 
discipline sportive, sub 
simbolurile afirmate și 
ilustrate in ziua deschi
derii.

Gheorghe MITROI

Un excepțional succes al gimnaștilor 
noștri :

Două medalii de aur pentru România
Relatări în pagina a 11-a
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Județele Călărași, 

Giurgiu și Ialomița 

au încheiat recoltarea

griului

M

w
-■

o mare competiție sportivă,

® Pînă la începutul acestei săptâmîni, grîul a fost 
strîns de pe 1 462 000 hectare — adică 70 la sută din 
suprafața culfvată.

• în 11 județe, precum și în Sectorul agricol Ilfov s-a 
încheiat recoltarea grîului.

® Acum secerișul se desfășoară în toate județele 
situate în jumătatea de nord a țării.

TULCEA: O recoltă se adună,
se pregătește

în cîmpiile scăldate de 
brațe ale Dunării, pe platourile Mă- 
cinului sau Babadagului, la Casimcea 
și Topolog, combinele string acum 
recolta de grîu de pe ultimele hectare 
din cele aproape 65 000 hectare culti
vate în județul Tulcea în acest an.

Secerișul s-a prelungit cu multe 
zile peste termenul stabilit. în ciuda 
eforturilor și măsurilor de ordin or
ganizatoric și tehnic care aveau drept 
scop de a realiza în acest an cea mai 
scurtă campanie de seceriș. In plină 
perioadă de recoltare însă. 8 zile la 
rînd combinele au fost nevoite să 
aștepte la capătul lanurilor din cauza 
ploilor care au afectat tot nordul Do- 
brogei. Este adevărat că ele au în
semnat o adevărată binefacere pen
tru culturile de toamnă, dar griului 
i-a dăunat, pentru că odată cu în
dreptarea vremii multe lanuri au in
trat repede în starea de supracoacere. 
în această situație se cerea lucrat deci 
cu cea mai mare grijă pentru evitarea 
oricărei risipe, dar și foarte repede 
pentru a se mai recupera din 
timpul pierdut. Că s-a reușit în cea 
mai mare măsură o dovedesc și vi
tezele zilnice realizate în ultima săp- 
tămînă, care^s-au situat de repulă 
foarte aproape' de capacitatea reală 
de recoltare a combinelor, 
5 400 hectare. Joia trecută, 
piu, au fost recoltate Chiar 
tare. Ritmul s-a menținut 
simbătă și duminică, cînd 
mai ales pe bază de întrajutorare în
tre unitățile agricole vecine. De luni 
dimineața acțiunea de redistribuire a 
mijloacelor mecanice a căpătat o ex
tindere și mai mare, toate combinele 
și mijloacele de transport aflate în 
stare normală de funcționare fiind 
concentrate în unitățile agricole ră
mase în urmă, și cu deosebire în cele 
din consiliile agroindustriale Casim
cea. Mihai Kogălniceanu și Topolog.

Prezenți la acest sfîrșit de seceriș 
pe ogoarele Tulcei, am străbătut un 
itinerar lung, de la Baia — Rahma- 
nu — Dăieni pînă la Măcin — Isaccea 
și Tulcea. Se aflau la lucru zeci de 
formații de mecanizatori. Impresio
nează modul in care s-au organizat

cele trei

respectiv 
de exem- 
5 750 hec- 
ridicat și 

s-a lucrat

oamenii pentru a culege recolta de 
vară și a întoarce repede brazde noi 
pentru a face ca pămîntul să mai 
rodească pînă Ia toamnă. Pe această 
cale vor fi puse să rodească a doua 
oară aproape 50 000 hectare, din care 
în multe din cele 38 000 hectare însă- 
mîntate pînă acum cultivatoarele au 
Si început lucrarea de întreținere.

La cooperativa agricolă din Dăieni. 
19 combine înaintau în lanul bogat 
într-o ordine ce se poate prea bine 
asemui cu zborul unui stol de cocori. 
Cu fiecare întoarcere a combinelor, 
lanul se subtia văzînd cu ochii. Cei 
mai grăbiți păreau a fi fruntașii de 
pînă acum — Petrache Ionită, Gheor- 
ghe Vrînceanu și Ștefan Crăciun — 
care s-au detașat cu cîte 10—14 bun- 
căre de cei 6 mecanizatori ce for
mează „plutonul urmăritor". Descăr
carea combinelor nu se făcea chiar 
din mers, dar această operație se rea
liza totuși fără pierdere de timp. 
Undeva mai departe lucrau presele, 
care abia se zăreau de după nu
meroasele grămezi de baloți.

Pînă simbătă dimineața, la C.A.P. 
Rahmanu a recoltat doar o forma
ție de 9 combine. In 8 zile bune de 
lucru, grîul a foșț strîns aici de pe 
610 hectare, ceea ce înseamnă peste 
8 hectare în medie pe zi de fiecare 
mașină. Cu toate acestea mai rămî- 
neau de strîns aproape 500 hectare. 
Mult prea mult pentru a fi lăsati să 
se descurce cu forțe proprii. în spri
jinul lor au sosit 9 dintre cei mai 
harnici combineri de la secția de me
canizare din Agighiol. Rezultatul ? în 
cele trei zile cît au lucrat împreună, 
ei âu strîns, la C.A.P. Rahmanu, 
aproape 400 hectare cu grîu. Restul 
de 100 hectare vor fi adunate în 
cursul zilei de azi, cînd, după obiceiul 
locului, vor cinsti izbînda nu numai 
cu pîine rumenă și proaspătă. La fel 
ca ei o vor face toți cei care au pus 
umărul la strinsul piinii celei noi. toți 
cei ce tși vor aduna forțele pentru a 
încheia cît mai repede celelalte lucrări 
agricole pe meleagurile tulcene.

>

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

COLECTIVE
pe

întrecerea socialistă se desfășoară cu succes în între
prinderile industriale, pe șantierele de construcții, in 
transporturi și agricultură. în unitățile din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, în cen
tralele industriale și în institutele de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică și de proiectare. Ampla 
emulație, care angajează milioane de oameni ai mun
cii. este menită să stimuleze tot mai puternic partici
parea fiecărui colectiv la îndeplinirea și depășirea pla
nului national unic de dezvoltare economico-socială a

ÎN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Bărbăteni, Județul Hunedoara, cu 
529 ptmete.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10.2 la sută la 
producția netă. 8,1 la sută la pro
ducția fizică. 20.8 la sută. Ia pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată ; 
volumul de pregătiri miniere a fost 
depășit cu 4,2 la sută : consumurile 
normate, la materialele de bază, au 
fost reduse cu 8,6 Ia sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Lupeui. județul Hunedoara :

Locul III : Mina Șotînga. județul 
Dîmbovița.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : întreprinderea Lamino

rul de tablă Galați, cu 594,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,3 la sută la
producția netă. 2.3 la sută la pro
ducția fizică. 4.4 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 4,1 la 
sută la export, iar productivitatea 
muncii a fost depășită cu 6 6 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de fler 
— Vlăhita. județul Harghita ;

Locul III : Combinatul de oteluri 
speciale — Tîrgoviște.
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE 
DE UTILAJ ENERGETIC. PETRO
LIER ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE ȘI ALTE 

RAMURI
Locul I : întreprinderea „Meta

lurgica" — Bacău, cu 599 puncte ;

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție și beneficiile sint 
calculați pe cinci luni.

în telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, alte județe au anunțat 
încheierea recoltării griului.

în telegrama Comitetului județean 
de partid Călărași, după ce se ra
portează că secerișul de pe cele 
73 550 hectare s-a efectuat în zece 
zile bune de lucru, se exprimă ho- 
tărîrea oamenilor muncii din agri
cultura județului de a executa 
exemplar toate lucrările agricole din 
această campanie. în prezent — se 
arată în telegramă — acționăm cu 
toate forțele umane și mecanice 
pentru eliberarea în cel mai scurt 
timp a suprafețelor de paie, execu
tarea arăturilor de vară. încheierea 
însămînțării culturilor duble, recol
tarea și valorificarea legumelor, 
strîngerea și conservarea furajelor, 
înfăptuirea programului de irigații, 
precum și pentru pregătirea temei
nică a campaniei de însămînțare a 
cerealelor de toamnă, punînd astfel 
baze solide producției anului viitor. 
Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, comuniștii, toți lu
crătorii ogoarelor noului județ sînt 
hotărîți să nu-și precupețească nici 
un efort pentru a-și îndeplini an
gajamentul luat ca, încă în acest 
an, județul Călărași să se situeze 
la nivelul județelor fruntașe în 
agricultură.

Au raportat încheierea recoltării 
celor 56 630 hectare cu grîu și între
prinderile agricole de stat si coope
rativele agricole din județul Giurgiu, 
în telegrama comitetului județean 
de partid, subliniindu-se că mecani
zatorii, cooperatorii, inginerii și teh
nicienii, toți cei ce muncesc în uni
tățile agricole din județ au satis
facția de a fi realizat cea mai scurtă 
campanie de recoltare a păioaselor, 
se arată : „Cu convingerea, cu ho- 
tărîrea de a face totul pentru înde
plinirea sarcinilor mobilizatoare ce 
le revin, oamenii muncii din agri
cultura județului Giurgiu, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, își concentrează acum 
eforturile pentru urgentarea livrări
lor de grîu către fondul de stat, la 
recoltarea și livrarea zilnică a legu
melor și fructelor, executarea arătu
rilor, strîngerea și depozitarea unor 
cantități cît mai mari de furaje. Fo
losind experiența dobîndită tn 
această perioadă, vom lua cele mai 
potrivite măsuri pentru buna des
fășurare a campaniei de toamnă și. 

recoltarea la timp 
porumbului, cul- 

i însemnată în ju-

în special, pentru : 
și fără pierderi a 
tură cu o pondere 
dețul nostru".

Comuniștii, toți 
de pe ogoarele mănoasei cîmpii a 
Bărăganului ialomițean raportează 
încheierea recoltării griului pe în
treaga suprafață de 74 000 hectare, 
în telegrama adresată conducerii 
partidului de către Comitetul jude
țean Ialomița al PÎC.R. și consiliyl 
popular - județean se arată : înțele- 
gînd pe deplin cerințele și sarcini
le calitativ superioare Că ne reiviri 
în înfăptuirea noii revoluții agra
re, ne-am concentrat eforturile 
pentru eliberarea terenului de pro
ducția secundară, depozitarea paie
lor, însămîntarea culturilor duble 
și a legumelor. în aceste zile, sîn- 
tem puternic mobilizați pentru e- 
fectuarea 
și Irigare 
strîngerea 
recoltarea 
lor și fructelor în scopul asigurării 
unor cantități tot mai mari de pro
duse destinate fondului central al 
Statului, aprovizionării mai bune a 
populației".

oamenii muncii

lucrărilor de întreținere 
a culturilor prășitoare. 
și depozitarea furajelor, 
și valorificarea legume-

FRUNTAȘE
primul semestru

tării, tn condiții de maximă eficientă, la aplicarea 
fermă*a noului mecanism economico-financiar. întări
rea autogestiunil și autoconducerii muncitorești și rea
lizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate.

Ca urmare a rezultatelor obținute pe primul semes
tru al anului 1981 și a punctajului general, stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzuti in criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii iunie*) pe primele 
locuri se situează :

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 1,5 la sută la pro
ducția netă, 1,9 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 2,3 la 
sută la export, 8,2 la sută la bene
ficii ; consumurile normate la ma
terii prime și materiale de bază au 
fost reduse cu 5,3 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 3,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Metali
ca" — București ;

Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj tehnologic Moreni, 
județul Dîmbovița.
ÎN rafinării și petrochimie

Rafinări» Ploiești, cu
indicatori 

cu 27.4
de plan au 
la sută la

Locul I: 
2 032 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
producția netă. 24,1 la sută la pro
ducția fizică, 20,8 la sută la produc- 
ția-marfă vindutâ și încasată. 27.2 
la sută la productivitatea muncii, 
42 la sută la beneficii.

Locul II : Rafinăria „Crișana" 
Locul III : Rafinăria Cîmpina.
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 

ȘI A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Medgidia, județul Con
stanța, cu 1 593,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la pro
ducția fizică, 0,6 la sută la produc
ția netă și productivitatea muncii, 
13,6 la sută la export, 74,9 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile normate de mate
rii prime și materiale de bază au 
fost reduse cu 1,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse din ceramică fină pentru con
strucții din Cluj-Napoca.

i

Locul III : întreprinderea 
produse ceramice din Zalău.

de

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Locul I : Trustul de montaj uti
laj chimic București, cu 606 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,1 la sută la pro
ducția netă, cu 7,8 la sută la pro
ductivitatea muncii, 2,2 la sută la 
beneficii ; punerea in funcțiune a 
obiectivelor s-a realizat in devans 
cu 36 la sută ; cheltuielile materiale 
la 1 000 lei producție de construc- 
ții-montaj au fost reduse cu 4,3 la 
sută, iar consumul de ciment cu 5 
la sută.

Locul II : Trustul de construcții 
industriale și agrozootehnice Bucu
rești.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(Bumbac)

Locul I : întreprinderea „Texti
la" Pitești, cu 558,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 15 la sută la export, 1,5 la sută 
la beneficii ; consumurile normate 
de energie electrică și combustibil 
au fost reduse cu 6,8 la sută, i

Locul II : întreprinderea „Tex
tila" Timișoara.

Locul III : întreprinderea Fila
tura românească de bumbac Bucu
rești.

INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT. 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de mo
rarii șt panificație Covasna, cu 
1350,4 puncte.

o mare manifestare a păcii
și prieteniei dintre studenții lumii

Un excepțional succes al gimnaștilor noștri

DOUĂ MEDALII DE AUR PENTRU ROMÂNIA

A-elcta

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului: Kurt Szilier (indivi
dual absolut) și echipa de gimnastică masculină a României 

Foto : S. Cristian

lerl, la Palatul sporturilor șl culturii, în 
fața unui public entuziasmat de evoluția 
excepțională a gimnaștilor noștri, echipa 
României și Kurt Szilier au cucerit două 
medalii de aur, două titluri de campioni 
mondiali, primele care s-au decernat la 
Universiada ’81 I

lată că o echipă română relativ foarte 
tinără, în care numai Kurt Szilier e „ve
teran", la 26 de ani, a obținut cea mai 
de preț performanță din istoria gimnasticii 
masculine românești, apropiind, pentru 
intîia oară, formația băieților noștri de 
culmile sportive glorioase pe care le a- 
tinsese formația feminină a țării. Ti
nerii noștri au concurat de la egal 
la egal cu valoroșii lor adversari, spor
tivii sovietici, pe care pină la urmă i-au 
și întrecut I Clasamentul pe echipe : 
1. România - 173,50 p: 2. U.R.S.S. - 
172,95 p ; 3. R. P. Chineză - 171,70 p.

Deci, alături de Kurt Szilier, cine au 
fost acești formidabili performeri români 
ai Universiadei '81? Se numesc Dan O- 
dorhean din Bistrița-Năsăud, Emilian Ni
cula, de la clubul „Triumf" București, și 
Romulus Bucuroiu, coleg la Dinamo Bucu
rești cu Szilier.

Să notăm și clasamentul pozițiilor cu 
medalii la individual absolut : locurile 1-2, 
la egalitate de puncte, 57,95 Kurt Szilier 
(România) și Iuri Korolev (U.R.S.S.), pe Io-

cui al treilea Akopean (U.R.S.S.) -57,85 p. 
Au fost însă, se cuvine să-i remarcăm, și 
alți sportivi cu execuții admirabile la di
ferite aparate. Li Yuejin și Li Ning (R.P. 
Chineză), Yamawaki și Sotomura (Japo
nia), Guczoghy (Ungaria) și mulți alții. 
Printre ei, să subliniem și numele lui E- 
milian Nicula, care a realizat la bară 9,90 
— cea mai mare notă din întiegul con
curs masculin, dovedindu-se un tînăr gim
nast deosebit de promițător.

In încheiere, două scurte declarații :
SCHINDLER GERNDT (Austria), 

zentantul F.I.S.U. și președintele 
siei tehnice pentru gimnastică : 
concurs a fost o reușită, grație 
torilor români. Deși universitar, 
a avut o înaltă ținută tehnică, 
sportivi și antrenori I".

FAYEZ KATIB (Siria), reprezentantul Fe
derației internaționale de gimnastică 
(F.I.G.) la turneul Universiadei : „Concur
sul și-a atins din plin scopul. Diferențele 
mici de note intre echipele fruntașe au 
avut o înrîurire favorabilă asupra calității 
tehnice a întrecerii, care a atins un nivel 
superior. Apreciez arbitrajele drept corec
te. Ele pu răsplătit pe sportivi pentru 
uriașa lor strădanie. România a meritat 
locul I și felicit această echipă".

repre- 
subcomi- 
„Intregul 

organiza- 
concursul 
Felicit pe

Valeriu MIRONESCU

PANORAMIC
Programul sportiv al „Universiadei 

’81“ s-a deschis ieri chiar din prima 
zi pe un front larg, de nu mai puțin 
7 discipline ca volei, baschet, polo, 
gimnastica, luptele, scrima, sărituri
le de pe trambuline.

Competiția masculină de floretă a 
început; încă de la 9 dimineața, in 
sala „23 August", cu întrecerile isto
vitoare fizic și psihic ale celor trei tu
ruri preliminare, la care au luat parte 
62 de mușchetari moderni, in echipa
ment complet alb, ce nu se pătează 
la împunsături cu roșu. Un floretist 
cu tehnică fină s-a arătat ieri repre
zentantul nostru Petru Kuki, foarte 
recentul campion mondial, care, prin
tre alte isprăvi, In turul al treilea l-a 
învins pe campionul mondial Vladi
mir Smirnov (U.R.S.S.) cu 5—3. Dar, 
pentrv ea-: disputa să rămină intere
santă) pttid'la urmă Kuki a pierdut 
la rindu-i in fața altui protagonist al 
campionatelor mondiale, ambițiosul 
italian Angelo Scuri, și astfel toți cei 
trei medaliați la întrecerile lumii s-au 
calificat in faza eliminatoriilor direc
te In care au mai rămas numai 16 
dintre cei 62 concurenți inițiali.

Întrecerile la lupte greco-romane 
au dat satisfacții din plin numeroșilor 
spectatori din hala patinoarului 
artificial „23 August". Au fost 
meciuri frumoase și cu ținută 
tehnică, mai dinamice, după unele 
noi prevederi ale regulamentului in-

ZIUA I
temațtonal. Intr-adevăr, pentru pri
ma oară la o competiție mondială, 
meciurile au numai două reprize cu 
cite 3 minute, ceea ce provoacă in
tensificarea considerabilă a luptei, in 
plus, crește interesul concurenților 
pentru dobindirea punctelor, acestea 
transformîndu-se din negative, „rele" 
cum li se spuneau, in pozitive. Lup
tătorii noștri, cunoscuți prin forța lor 
la stilul greco-roman, au dobindit 
succese in serie, instalindu-se drept 
candidați la diferitele medalii ale 
celor cinci categorii programate ieri : 
48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 kg. 
O impresie deosebită au produs suc
cesele lui Ștefan Rusu (68 kg), cu 
4—0 in meciul contra americanului 
Scott Bliss (succes prin superiorita- 
,te,,(elinică, deoarece campionul nos- 

"ffirvVținuse o diferență mai mare de 
12 puncte tehnice !), al lui Constantin 
Alexandru (48 kg) prin tuș, impo- 
triva altui nord-american, Mark Ful
ler) și'al lui Vasile Andrei (100 kg) 
— stegarul delegației noastre la fes
tivitatea de deschidere a Universia
dei — care ieri l-a întrecut cu 3—0 
(descalificare) pe puternicul luptător 
bulgar Radislav Sabev. In meciurile 
de pină acum s-au mai distins japo
nezul Okawa (48 kg), bulgarul Dimov 
(68 kg) și sovieticul Saladze (100 kg).

M. VALERIU

Deschiderea lucrărilor Conferinței C.E.S.U.
învătămîntul superior, cercetători 
științifici, precum și alți specialiști 
din domeniul sportului, reprezen
tanți ai organizațiilor sportive mem
bre ale F.I.S.U.

Luni s-au deschis la București 
lucrările Conferinței Comisiei pen
tru studiul sportului universitar 
(C.E.S.U.).

La conferință participă cadre din

ÎN ÎNTRECERE
al anului

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 34,5 la sută la 
producția netă, 33,6 la sută la pro
ducția fizică, 33,1 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
17,7 la sută la productivitatea mun
cii. 23,5 ' ...................... '
sută ia

Locul 
rărit și

Locul 
rărit și

la sută la beneficii, 37.5 la 
livrări la fondul pieței.
II : întreprinderea de mo- 
panificație Teleorman.
III : întreprinderea de mo- 
panificație Neamț.

ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto — Gorj, cu 575,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15 la sută la pro
ducția netă, 5,8 la sută la volumul 
mărfurilor transportate, 16,8 la sută 
la productivitatea muncii, 16.5 la 
sută la veniturile brute din activi
tatea de transport ; consumul 
carburanți a fost redus cu 5,1 
sută.

Locul II : întreprinderea
transporturi auto Caraș-Severin.

Locul III : întreprindere*
transporturi auto Alba.

de 
la
de
de

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR - ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru produse ali
mentare Tîrgoviște, cu 582 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
5.2 la sută la volumul desfacerilor 
de mărfuri pe un lucrător, 28.4 la 
sută la beneficii ; cheltuielile de 
circulație la 1 000 lei desfacere au 
fost reduse cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat 
țul Iași.

Locul III : 
cială de stat 
Hunedoara.

mixtă Pașcani, jude-

întreprinderea comer- 
mixtă Călan, județul

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană__ . _ __ . a
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna, cu 526,7 puncte.

indicatori de plan au 
Cu : 2,9 la sută la pro- 
5.3 la sută la produc- 
prestări de servicii, 43

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă, 
ția-marfă și 
la sută la prestările de servicii in 
unități fizice, 4,4 la sută la livrări 
de mărfuri către fondul pieței.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești — 
Neamț.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești — 
Constanța.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : Întreprindere* județea

nă de transport local — Sibiu, cu 
1 052,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20.2 ia sută la 
producția netă, 13,3 la sută la ve
nituri brute din activitatea de 
transport, 26.7 la sută la producti
vitatea muncii, 11,1 la sută la be
neficii: cheltuielile totale planifica
te la 1 000 lei venituri brute s-au 
redus cu 1.9 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local — Arad

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local — Galați.

*
ÎN INSTITUTELE 

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
de cercetări 

cu 1 590,8
Locul I : Institutul 

chimice — București, 
puncte.

Principalii Indicatori 
fost depășiți cu : 37,9 la sută la vo
lumul total al activității de cerce
tare științifică și dezvoltare tehno
logică pe bază de contracte de cer
cetare, 5 la sută la valoarea micro- 
producției, 10,8 la sută la beneficii: 
s-au realizat însemnate economii 
prin înlocuirea importurilor de 
produse sau licențe ; institutul a 
elaborat și omologat peste plan 5 
tehnologii noi și 9 produse noi.

Locul II : Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică — 
București.

Locul III : Institutul de cercetări 
textile — București.

de plan au

„Aici, la București, s-a realizat o frumoasă 
unitate a mișcării sportive internaționale" 
- a declarat președintele Comitetului Olimpic 

Internațional -
„Cea de-a Xl-a ediție a Jocurilor 

Mondiale Universitare de la Bucu
rești a obținut, chiar din ziua inau
gurării sale, un mare succes : aici, 
în capitala României, s-a realizat o 
frumoasă unitate a mișcării sportive 
din întreaga lume. Am fost fericiți 
să vedem din nou toate marile 
echipe sportive din iume, reunite la 
București, participind la ceremonia 
de deschidere a acestor jocuri. De 
aceea, pentru mine și pentru în
treaga mișcare sportivă, Universia
da de Ia București are o importanță 
și o semnificație 
acest mare suc
ces mondial tre
buie să mulțu
mim organiza
torilor români, 
precum și prie
tenilor noștri de 
la F.I.S.U. Cu
noașteți proble
mele parcurse 
mișcarea noastră 
după succesul realizat în capitala 
României, sîntem și mai încreză
tori că la viitorul Congres al C.I.O. 
de la Baden-Baden, toate comite
tele olimpice vor fi din nou îm
preună" — a declarat dr. Juan An
tonio Samaranch, președintele Co
mitetului Olimpic Internațional, la 
conferința de presă de luni.

„Am avut deosebita onoare, îm
preună cu dr. Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Internationale 
a Sportului Universitar, să fim pri
miți de șeful statului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, și 
chiar să fim decorați de Domnia Sa 
cu Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I — a continuat dr. Juan 
Antonio Samaranch. A fost o în
trevedere cordială, în cadrul căreia 
s-a discutat despre problemele 
sportului universitar și, în special, 
despre importanta sportului ca un 
mijloc de apropiere și înțelegere 
între tineri și popoare". La rîndul 
său, dr. Primo Nebiolo a declarat : 
„Primirea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și înalta decora
ție acordată reprezintă pentru noi

deosebite. Pentru

DIN IMPRESIILE
OASPEȚILOR NOȘTRI

anul trecut de 
olimpică. Acum,

o deosebită onoare. Prin organi- 
zarea Universiadei. Bucureștiul a 
devenit locul de intîlnire al sporti
vilor din toată lumea. Aceasta are 
o semnificație care o depășește pe 
aceea de principal eveniment sportiv 
al anului. Am mulțumit, președinte
lui Ceaușescu pentru cuvintele rosti
te la festivitatea de inaugurare a 
Jocurilor noastre. Considerăm ca 
toarte semnificativ faptul că in con
dițiile de încordare, exiStente astăzi 
în lume, mii și mii de sportivi din 
țări cu orînduiri sociale diferite 
sint prezenți' la • Bucdrâști. demon- ' 

"Strihd că tine
rii. popoarele 
pot trăi în în
țelegere. în li
niște și în pace".

Răspunzînd la 
o întrebare, pre
ședintele C.I.O. 
a spus : „Jocu

rile Mondiale Universitare de la 
București reprezintă evenimentul 
nr. 1 al sportului mondial. Aici se, 
vor întîlni mari sportivi din În
treaga lume. Pentru aceasta, vreau 
să mulțumesc din nou 
român, autorităților 
F.I.S.U. De asemenea, 
că sint fericit să mă 
în România, pentru a 
ultimii doi ani, invitat de autori
tățile sportive românești și de pre
ședintele F.I.S.U. pentru a parti
cipa la deschiderea Universiadei de 
la București".

Președintele C.I.O. a vorbit apoi 
de pregătirile pentru Jocurile 
Olimpice din 1984 — cele de iarnă 
la Sarajevo și cele de vară la Los 
Angeles — menționînd că autorită
țile din cele două orașe depun efor
turi ca viitoarea Olimpiadă să se 
desfășoare în cele mai bune con
diții.

în încheiere, J. A. Samaranch 
s-a referit la o serie de probleme 
ale mișcării olimpice și ale mișcării 
sportive internaționale.

poporului 
române și 

vreau sâ arăt 
aflu din nou 
treia oară în

N. PLOPEANU

W
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Rezultate de ieri
GIMNASTICA (masculin) — clasa

ment general la Individual compus : 
1—2 Kurt Szilier (România) și Iuri 
Korolev (U.R.S.S.) 57,95 puncte : 3. 
Artur Akopian (U.R.S.S.) 57,85 p ; 
clasamentul general pe echipe : 1. 
România ; 2. U.R.S.S. ; 3. R.P. Chi
neză.

VOLEI — feminin : Bulgaria — Ca
nada 3—2, Mexic — Turcia 3—0, 
R.P. Chineză — Belgia 3—0. Cuba — 
Elveția 3—0. Brazilia — Danemarca 
3—0 Japonia — Liban 3—0 ; mascu
lin : România — Irak 3—0. Bulgaria
— Belgia 3—0, Polonia — Grecia 3—1, 
Spania — Liban 3—,0, Cehoslovacia — 
Sudan 3—0. R.P. Chineză — Egipt 
3—0, Turcia — Venezuela* 3—0, Ja
ponia — Siria 3—0.

BASCHET — feminin : România
— Spania 84—46. U.R.S.S: — Ungaria 
99—71, R.P. Chineză - Polonia 94—59. 
Cuba — Franța 80—54, Iugoslavia — 
Mexic 79—66 ; masculin : România
— Libia 118—39,

POLO : România — Canada 10—5, 
Ungaria — Spania 7—5. Iugoslavia
— R.P. Chineză 13—13. S.U.A. — Me
xic 10—6, U.R.S.S. — Japonia 15—3.

SCRIMA : Totl marii favoriti ai 
probei de floretă s-au calificat în 
„primii 16“ care-șl vor disputa mai 
departe medaliile J.M.U. între aceș
tia : ..........
nate 
nov, 
A. 
P. Omnes, 
nezul Diaz etc.

LUPTE : Toți cel cinci sportivi ro
mâni : Constantin Alexandru (48 kg). 
Nicolae Zamfir (57 kg). Ștefan Rusu 
(68 kg). Ion Draica (82 kg) și Vasile 
Andrei (100 kg) au obținut victorii 
calificîndu-se In turul următor al 
turneului.

SĂRITURI ÎN APĂ : Printre cele 
12 sportive calificate în finala probei 
feminine de trambulină se numătă și 
concurentele românce Ruxandra Ho- 
ciotă și Felicia Cîrstea.

medaliații recentelor campio- 
mondiale (sovieticul V. Smir- 
românul P. Kuki. 

Scurl), francezii F.
polonezul Robak, cuba-

italianul 
Pezzini,

Programul de azi
• Atletism — stadionul „23 

August". De la ora 10 : probe în ca
drul heptatlonului. Finale la arunca
rea greutății bărbați (18,30) și la 
10 000 m (20,40). Semifinale, de la 
ora 19 : 1 500 m (bărbați și femei), 
400 m garduri și 100 m plat (bărbați 
și femei).

• Baschet — sala Giulești. ora 18 : 
România — Mexic (f) : ora 20: 
România — Olanda (m).
• Gimnastică — Palatul sporturi

lor : concursul feminin individual și 
pe echipe (de la ora 16).
• Lupte greco-romane — Patinoa

rul ..23 August" : intilniri la toate 
categoriile de greutate (10—12,30 șl 
17,30—20).
• Polo — bazinul ,.Dinamo" : Ca

nada — Spania (ora 10). România — 
Japonia (ora 11,15). 
Mexic (17), U.R.S.S. 
(18.15). S.U.A. — Cuba
• Sărituri în apă —

neretului" : “
(femei), de la ora 17.
• Scrimă — sala de atletism ..23 

August" : finalele la floretă masculin 
individual (19—21). De la 9 la 17. eli
minatorii la floretă feminin indivi
dual.

® Tenis — terenurile 
turul II la simplu femei 
bărbați (9—12 și 14—19).

• Volei masculin —
reasca : Siria — Grecia (10.30), Irak 

România —. Spania 
Dinamo : Mexic — 

Cuba — Cehoslovacia 
— Franța (16,30) ;

..23

Iugoslavia — 
— Ungaria 

(19,30).
ștrandul „Ti- 

finalele la trambulină

— Liban (15). 
(16,30) ; sala 
Congo (10.30), 
(15), U.R.S.S.

Progresul, 
și simplu

sala Flo-
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ri-
nc,
e-

nerii din patria noastră, plachete cu 
emblema ediției a Xl-a a Universia
dei, adresînd mulțumiri în numele 
studenților pentru condițiile minunate 
de muncă și viață create tinerei gene
rații.

Apariția la tribuna oficială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutată cu deosebită căldură de toți cei 
prezenți, cu nesfirșite aplauze și pu
ternice urale.

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului nostru, în tribuna ofi
cială au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Constantin Dâs- 
călescu, Janos Fazekas, Cornelia Fi- 
lipaș, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Andrei, Emilian Dobrescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, 
Ana Mureșan, Constantin Olteanu, 
Cornel Onescu, Richard Winter, Ilie 
Radulescu.

Sint prezenți Emil Drăgănescu, mi
nistrul turismului și sportului, ț’ante- 
limon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Tudor Mo
hora, secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.C.R., vicepreședinți 
ai Comitetului național de organizare 
a Universiadei, alți membri ai comi
tetului.

In tribune se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Juan Antonio Samaranch, pre- 
edintele Comitetului Internațional 
limpic, Primo Nebiolo, președintele 
ederației Internaționale a Sportului 

Jniversitar, alți membri ai conduce
rilor celor două foruri sportive inter
naționale, personalități ale vieții spor
tive mondiale.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic, cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București, precum și peste 300 de 
trimiși speciali ai unor ziare, reviste, 
posturi de radio și televiziune de pes
te hotare.

Festivitatea de deschidere a „Uni
versiadei ’81“ a început cu solemnita
tea aducerii drapelului Republicii So
cialiste România. In acordurile im
nului „E scris pe tricolor unire“, un 
grup de 8 sportivi poartă prin fața 
tribunelor, în pas cadențat, drapelul 
de stat al țării nbastre.

Urmează momentul emoționant In 
care tricolorul românesc este înălțat 
pe catargul stadionului, unde va flu
tura pe tot timpul desfășurării Jocu
rilor Mondiale Universitare.

întreaga asistență, în picioare, 
urmărește înălțarea drapelului româ
nesc, în timp ce se intonează Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

In aplauzele celor prezenți începe 
defilarea delegațiilor de sportivi stu- 
denți participanți la Universiada de 
vară de la București. La trecerea prin 

- fața tribunei oficiale, delegațiile au 
salutat cu căldură și stimij pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Rind pe rînd, reprezentanții fie
cărei țări participante la această 
prestigioasă manifestare aduc, în a- 
celași timp, omagiul lor tineresc pu
blicului spectator, țării organizatoare, 
care i-a primit cu tradiționala ospi
talitate românească.

în momentul intrării pe stadion șl 
in tot timpul defilării delegației stu- 

. denților sportivi din România, spec
tatorii aplaudă și ovaționează În
delung. fn rîndul celor 300 de sportivi 
ce vor reprezenta țara noastră la ac
tualele jocuri universitare se află 
campionul olimpic la lupte greco- 
romane Ștefan Rusu, dubla campioa
nă mondială universitară la ediția pre
cedentă a Universiadei înotătoarea 
Carmen Bunaciu, vicecampionul mon
dial floretistul Petru Kuki, gimnas
tele noastre de aur în frunte cu Na
dia Comaneci, care au cucerit aplauze 
și laurii sportivi pe toate meridianele 
globului, luptătorii Constantin Ale
xandru și Ion Draica, atletele Florența 
Crăciunescu, Vali Ionescu și Anișoa- 
ra Cușmir, voleibaliștii Nicu Stoian, 
Gunther Enescu și Dan Gîrleanu, 
poloiștii Adrian Schervan și Doru 
Spinu, alți performeri ai sportului 
românfesc.

Alături de aceștia, au trecut prin 
fața tribunelor delegațiile sportive 
ale celorlalte țări participante, din 
rîndul cărora fac parte numeroși cam
pioni olimpici, mondiali, continen
tali, recordmani ai lumii, printre care 
atleții Willie Banks și Jeff Philips 
(S.U.A.), Zhu Jianhua (R.P. Chineză), 
gimnaștii Maria Filatova și Stella 
Zaharova (U.R.S.S.), Li Yuejin (R.P. 
Chineză), Guczogy Gyorgy (Unga
ria), luptătorii Hideaki Tomyama (Ja
ponia), Dave Schultz (S.U.A.), scri- 
merii Alexandr Romankov, Valenti
na Sidorova (U.R.S.S.), Pasquale 
Trinquet (Franța), Johan Harmen- 
ber (Suedia), Jan Kubista (Cehoslo
vacia), Francois Ligon (Elveția), 
voleibalista cubaneză Imiles Tellez și 
multe, multe alte vedete ale sportu
lui mondial, ce vor asigura întreceri
lor de la București o calitate dintre 
cele mai înalte.

După alinierea delegațiilor pe ga
zonul stadionului este adus drapelul 
Federației Internaționale a Sportului 
Universitar? In timp ce fanfara into
nează „Oda bucuriei", drapelul 
F.I.S.U. este purtat prin fața tribu-

sentimente de stimă și prețuire pentru conducătorul partidului și statului nostru i
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nelor de 8 sportivi tmbrăcați în alb. 
înălțarea steagului pe catarg are ca 
fundal muzical cunoscutele acorduri 
ale vechiului cîntec studențesc „Gau- 
deamus", imnul oficial al Univer
siadei.

Urmează un moment așteptat cu in
teres de cei prezenți : intră pe pista 
stadionului ultimul schimb al ștafetei 
flăcării Universiadei — adusă de at
letul Horia Toboc — care a fost aprin
să încă de dimineață in centrul Bucu- 
reștiului șl purtată de-a lungul tra
seului de sportivi cunoscuți. Cinstea 
de a aprinde flacăra Universiadei in 
imensa cupă aflată deasupra tribunei 
a Il-a i-a revenit celei mal mari 
și apreciate sportive românce, cam
pioană îndrăgită a gimnasticii mon
diale, Nadia Comăneci. Momentul 
solemn al aprinderii flăcării a fost 
marcat de vil și indelungi aplauze și 
urale.

Tovarășa Cornelia Fillpaș, vice- 
prim-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, președinte al 
Comitetului național de organizare a 
Universiadei, salutind pe participants 
a spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Republicii 
Socialiste România, președinte de 
onoare al Universiadei,

Onorați reprezentanți ai forurilor 
sportive internaționale șl naționale.

Dragi participanți la Jocurile Mon
diale Universitare de vară. Bucu
rești 1981,

Permiteți-mi ca, In numele Comite
tului național de organizare, să adre
sez tuturor participanților sportivi și 
oficiali, la cea de-a Xl-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară de la București — un călduros 
„Bun venit" pe ospitalierul pămint 
românesc.

Ne exprimăm convingerea că acest 
eveniment — cea mai importantă ma
nifestare internațională polisportivă a 
anului 1981 — organizat împreună cu 
Federația Internațională a Sportului 
Universitar, se va înscrie în istoria 
mondială a sportului atît prin per
formanțe valoroase, cit și prin afir
marea idealurilor de pace, prietenie 
și înțelegere între studenții, tineretul 
și popoarele din întreaga lume.

Desfășurarea sub înaltul patronaj al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a acestei prestigioase ma
nifestări sportive constituie o nouă 
expresie a preocupării constante a în
tregii noastre societăți, a președinte
lui țării noastre de a crea tineretului 
cele mai bune condiții de împlinire a 
personalității și de afirmare sociali, 
un stimulent și un sprijin inestimabil 
al inițiativelor tinerei generații în va
lorificarea bogatelor tradiții sportive 
naționale, cit și a celor de organizare 
in România a unor mari competiții 
internaționale.

Participarea dumneavoastră, tineri 
sportivi de peste hotare, intr-un nu
măr impresionant la Jocurile Mon
diale Universitare de la București vă 
va oferi prilejul de a cunoaște ma
rile realizări ale României de azi. po
porul ei harnic și generos, caracteri
zat dintotdeauna prin vocația crea
ției, prieteniei șl păcii.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc 
acest prilej pentru a adresa — în 
numele Comitetului național de orga
nizare — cele mai calde mulțumiri 
președintelui de onoare al Universia
dei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru inalta atenție pe care o acordă 

acestei ample manifestări sportive 
studențești, expresie a prețuirii pe 
care o acordă tineretului lumii, a în
crederii în capacitatea acestuia de a 
contribui la realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Nutrind speranța că veți beneficia 
din plin de condițiile create pentru 
buna desfășurare a competițiilor, vă 
dorim, tuturor, mult succes in obți
nerea unor performanțe sportive de 
valoare, in participarea la celelalte 
activități organizate in cadrul Uni
versiadei. să vă bucurați de o ședere 
cit mai plăcută in România 1“

..................
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La rîndul său, președintele Federa
ției Internaționale a Sportului Uni
versitar, Primo Nebiolo, a rostit in 
limba română, în semn de omagiu 
pentru poporul român și țara noastră, 
următoarea alocuțiune :

„Domnule președinte al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnelor șl domnilor,
Reprezentanți ai autorităților ro

mâne,
Tineri studențl,
Ne-am reunit aici astăzi pentru a 

celebra inaugurarea oficială a Uni
versiadei — București 1981.

Studențl, conducători, sportivi, 
autoritățile civile și politice, organele 
de Informare au depus eforturi in
tense, de lungă durată, pentru succe
sul acestei manifestări.

Această Universiadă, organizată In 
frumosul și nobilul municipiu Bucu
rești, reprezintă, desigur, una dintre 
cele mai grandioase manifestări spor
tive universitare organizate in istoria 
noastră.

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România,

Pentru noi este o mare onoare că 
ați acceptat înaltul patronaj al Uni
versiadei. Prezența domniei voastre 
astăzi la ceremonia de inaugurare a 
Jocurilor Mondiale demonstrează, din 
nou, marea și nobila dumneavoastră 
preocupare pentru cauza și bună
starea tinerilor din toată lumea.

In numele meu și al Federației In
ternaționale a Sportului Universitar, 
urez un cordial bun venit tuturor ti
nerilor studenți din toate țările, fără 
diferență de rasă sau convingere so
cială. reuniți aici, astăzi. Le urez să 
concureze cu loialitate și disciplină 

pentru onoarea patriei lor. pentru 
gloria sportului universitar !

Adresez un salut cordial și o vie 
gratitudine președintelui Comitetului 
Olimpic Internațional, domnul Juan 
Antonio Samaranch, care a binevoit 
să onoreze cu prezența sa inaugurarea 
Jocurilor Mondiale Universitare de la 
București.

Doamnelor si domnilor,
Am plăcerea și onoarea să invit pe 

președintele Republicii Socialiste 
România, domnul Nicolae Ceaușescu, 
să declare deschisă oficial Universia
da — București 1981 1“

In acest moment solemn a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România.

Vibrantele cuvinte adresate de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia au fost primite cu vii și indelungi 
aplauze, cu urale puternice.

Zecile de mii de participant! aclamă 
îndelung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd entuziast depli
na aprobare față de ideile generoase, 
profund umaniste cuprinse în cuvin
tul șefului statului român, vibrantă 

chemare pentru pace, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, pentru în
țelegere și prietenie intre popoare, in
tre tinerii de pretutindeni.

Este momentul final al ceremonia
lului deschiderii Jocurilor, în care, din 
tribune, sute de porumbei albi iși iau 
zborul spre înaltul cerului, vestind 
parcă, faptul că Jocurile Mondiale 
Universitare de vară 1981 au început.

De luni, pe bazele sportive ale 
Bucureștiului, miile de sportivi stu
denți de pe toate continentele lumii 
se întrec la cele 19 ramuri de sport 
din program : atletism, gimnastică.

Universiadei Foto: Agerprei

înot, baschet, volei, tenis, polo pe 
apă, sărituri în apă, scrimă și lupte.

★
După ceremonia deschiderii oficia

le a celei de-a Xl-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară a ur
mat un grandios spectacol cultural- 
sportiv.

Manifestarea, la reușita căreia și-au 
dat concursul mii de studenți, tineri 
sportivi și artiști amatori și profesio
niști din intreaga țară, șoimi ai pa
triei, pionieri si elevi, s-a constituit 
într-un emoționant omagiu pe care 
tineretul României îl aduce acestui 
eveniment major al vieții sportive in
ternaționale, tuturor oaspeților dragi 
prezenți la Universiadă.

Intr-o entuziastă revărsare de ta
lent interpretativ, prin cîntec și dans, 
prin alegorii coregrafice și inspirate 
reprize sportive, participanții au dat 
expresie idealurilor de pace, libertate 
și prietenie care animă tineretul nos
tru, întregul popor român. Avînd, 
pe tot parcursul desfășurării sale, un 
predominant caracter umanist, spec
tacolul a jalonat reperele luminoase

Nadia Comăneci aprinde flacăra „Universiadei’81" Foto: Agerpres

ale spiritului olimpic, de profundă 
loialitate și amiciție, menit să însu
flețească incă de la debut întrecerile 
Universiadei, cristal izindu-se intr-o 
frescă vie a sentimentelor cu care ti
neretul român întimpină aceste între
ceri, a speranțelor sale într-o lume 
mai bună și mai dreaptă. Evidențiind 
rolul deosebit care revine mișcării 
sportive internaționale in înfăptuirea 
aspirațiilor legitime ale popoarelor 
planetei de progres și bunăstare, sub 
semnul cărora se desfășoară Univer
siada de Ia București, spectacolul a 
conținut un semnificativ mesaj, adre
sat tinerei generații din intreaga lume, 
de a contribui prin eforturi comune 
la consolidarea destinderii și păcii, 
la întărirea prieteniei și conlucrării 
dintre tineri. dintFe toate popoarele.

Le-a revenit echipelor de gimnas
tică artistică și ritmică cinstea de a 
inaugura spectacolul. Ele dau viață, 
pe fondul muzical al rapsodiilor lui 
George Enescu, unor tablouri repre- 
zentirțd îmbinarea armonioasă a rrfdn- 

. Cil.șl spoitului.. Aceste.thomente. sus- 
• ținute vizual de apariția pe tribuna 
a doua a unor imagini mozalcate din, 
lumea sportului, marchează, încă de 
la început, atmosfera de bună dis
poziție și emoție artistică in care se 
va desfășura spectacolul. Rind pe rind 
evoluează șoimii patriei și pionie
rii, într-o succesiune de mișcări, dan
suri și jocuri cu mingi, eșarfe, um
breluțe și flori, care sugerează copi
lăria fericită, condițiile admirabile de 
învățătură șl joacă, pregătirea pen
tru muncă și viață a copiilor Româ
niei.

Este acum rîndul studenților aflați 
sub drapel, precum și al studenților 
de la Institutul de educație fizică și 
sport, care fac și ei dovada robuste- 
țli, încrederii in viață șî optimismu
lui tineretului român, a remarcabile
lor sale calități fizice și etice. Prin 
mișcări perfect sincronizate, prin 
exerciții complexe și acrobații spec
taculoase, protagoniștii transformă 
marea arenă a stadionului într-un 
basorelief însuflețit, de o reală fru
musețe cromatică, conferind acestui 
spectacol caratele unei autentice săr
bători care incintă privirile și auzul 
tuturor celor prezenți.

Ca un moment de apoteoză, tinerii 
Înscriu pe gazon, cu trupurile lor, 
cuvintul „Pace".

Evoluează, în continuare, ceilalți 
slujitori ai științei și culturii, care, 
prin dansuri, grupuri statuare și ale
gorii. elogiază cum se cuvine această 
mare sărbătoare, care este, in primul 
rind, a lor, dind expresie voinței tine
retului român de a identifica noi șl 
eficiente mijloace pentru mai buna 
cunoaștere și înțelegere dintre toți 
tinerii lumii, indiferent de culoarea 
pielii și de orientările lor politice. 
Continuator al unor bogate tradiții 
progresiste de luptă pentru pace, 
prietenie, colaborare și înțelegere, 
care au animat poporul nostru din
totdeauna. tineretul român adresează 
acum, prin reprezentanții săi, solia 
celor mai legitime aspirații către o 
lume fără arme, din care spectrul 
unui nou și pustiitor război să dis
pară de-a pururi, llustrind prin su
gestive simboluri răspindirea culturii 
în întreaga lume — făclia, cartea des
chisă și meridianele globului pămin- 
tesc — cei prezenți pe gazon fac do
vada că. prin virtuțile sale pacifice, 
sportul poate și trebuie să fie un fac
tor catalizator, de prim rang, în saly- 

gardarea intereselor vitale ale uma
nității.

Este acum rîndul dansurilor popu
lare românești și ale naționalităților 
conlocuitoare. Expresie a geniului ar
tistic al poporului nostru — care a 
dat civilizației universale veritabile 
tezaure de valori ale spiritului — 
horele, sîrbele și învirtitele noastre 
străvechi, cai și zestrea de frumuseți 
inegalabile a portului popular din toa
te zonele etnografice ale României 
au avut darul să entuziasmeze în
treaga asistență. într-un șuvoi elec
trizant, perechile și grupurile masive 
de dansatori, aparținînd unor presti
gioase ansambluri, fac cunoscute oas
peților de peste hotare și, prin in
termediul transmisiilor de televiziu
ne, întregii omeniri virtuțile profund 
umaniste ale artei tradiționale româ
nești, înfrățirea prin muncă și cultu
ră a tuturor cetățenilor României, 
fără deosebire de limba maternă și 
naționalitatea lor.

„. .^.In ..finalul ,r?p“ezentație£^pe. fondul 
' sonoi; ăr'imhUluîr .stUaențimii de pre

tutindeni, „GaUtieamus". șl pe cel -vi
zual lai. unui imens glob pămintesc, 
plăsmuit pe tribuna a doua, studen
ții înscriu pe gazon litera „U“ — sim
bolul Universiadei, in timp ce în 
văzduh se înalță mii de baloane co
lorate, purtînd cu ele steagul alb al 
acestei prestigioase manifestări spor
tive internaționale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, tuturor celor care au con
tribuit la succesul manifestării le-a 
fost oferit un frumos coș cu fiori.

Spectacolul cultural-sportiv s-a în
cheiat in aplauzele celor prezenți, ră- 
minind, cu certitudine, in memoria 
tuturor ca mărturie a străvechii ospi
talități românești, a felului în care 
tineretul român, întregul nostru po
por au înțeles să găzduiască această 
ediție a Universiadei, pusă în slujba 
înnobilării omului prin sport, a trium
fului păcii și prieteniei pe planeta 
noastră.

La încheierea spectacolului, miile 
de participanți aplaudă cu însuflețire, 
ovaționează indelung, dind astfel glas 
sentimentelor de profundă mîndrie 
patriotică, de fierbinte dragoste și 
stimă față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, care, prin ac
tivitatea sa neobosită pusă în slujba 
păcii și înțelegerii în lume, a făcut ca 
România să se bucure de respect și 
prietenie pe arena internațională, de 
un puternic prestigiu in rindul tutu
ror popoarelor.

Vocația de pace a țării noastre a 
fost incă o dată și strălucit confirma
tă de organizarea acestei grandioase 
manifestări sportive internaționale, 
care se va înscrie cu litere de aur in 
istoria Jocurilor Mondiale Universi
tare.

Apeeașl însuflețită atmosferă a 
domnit și la plecarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de la stadionul 
„23 August". S-a scandat, minute 
în șir, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu-Pacel". Mii de bucu- 
reșteni au ovaționat pe conducătorul 
partidului și statului nostru, expri- 
mind profunda dragoste și prețuire 
pe care întregul popor o nutrește 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru grija permanentă pe care o 
poartă progresului neîntrerupt al 
României, creșterii prestigiului ei în 
ltțme.

........ ,,rr».iii» -TtmmrrrmJ

Unul din multele momente Impresionante de la festivitatea inaugurală Defilarea delegației române Florile țării, copiii, aduc omagiul lor marii întreceri Foto: S. Cristian
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Tovarășului STANISLAW KANIA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
Stimate tovarășe Kania,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră In înalta funcție de prim-secretar al 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, îmi este plăcut 
să vă adresez, In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
ți al meu personal, cele mai cordiale felicitări ți un cald salut prietenesc.

Vă doresc multă sănătate și putere de muncă In Îndeplinirea funcției de 
Înaltă răspundere încredințată de partid, Împreună cu urarea de succes adre
sată comuniștilor, Întregului popor polonez. In activitatea de Înfăptuire a ho- 
tăririlor celui de-al IX-lea Congres, extraordinar, al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, menite să asigure Înaintarea fermă a țării dumneavoastră pe 
calea socialismului, corespunzător intereselor supreme ale națiunii poloneze.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie ți colabo
rare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Po
lonă vor continua să se adîncească și în viitor, în interesul și spre binele po
porului român și poporului polonez, al cauzei păcii și socialismului, securității 
ți independenței naționale, înțelegerii șl colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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CONVORBIRI ROMANO - IRAKIENE
BAGDAD 20 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, care se află în Irak pen
tru a participa la festivitățile legate 
de cea de-a XIII-a aniversare a Re
voluției irakiene, a avut întrevederi 
cu Saadoun Ghardan, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, viceprim-ministru și ministrul 
transporturilor și comunicațiilor, cu 
Tayeh Abdul Karim, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, ministrul petrolului, precum și 
cu Taher Tawfik, ministrul industriei 
și mineralelor.

în cursul întrevederilor s-au con
statat cu satisfacție dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor româno-ira- 
kiene, a fost analizat stadiul princi
palelor acțiuni de cooperare econo
mică, precum și al schimburilor co
merciale dintre România și Irak, 
reafirmîndu-se, și cu acest prilej, ho- 
tărîrea guvernelor celor două țări de 
a adinei și lărgi ta continuare con
lucrarea economică bilaterală reci
proc avantajoasă.

Convorbirile s-au desfășurat tatr-o 
atmosferă cordială, in spiritul res
pectului intereselor și avantajului 
reciproc.

întîlnirea la nivel înalt încheierea lucrărilor celui de-al IX-lea

Cronica
La 20 iulie, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Sayed Isam El Din Hassan, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democratice Su
dan în Republica Socialistă România, 
în vederea apropiatei prezentări a 
scrisorilor de acreditare.

*
Delegația Comisiei deputaților din 

Congresul Statelor Unite Mexicane, 
condusă de Antonio Huitron Huitron, 
secretarul Comisiei pentru probleme 
interne și constituționale, care se 
află în tara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale, a făcut luni 
o vizită în județul Prahova. Oaspeții 
au avut o întrevedere cu Ion Cîr- 
cei, președintele Comitetului execu
tiv al consiliului popular județean, 
în cadrul căreia le-au fost înfățișate 
principalele coordonate ale dezvol
tării economice și social-culturale a

• | • zilei
județului în ultimii ani. Au fost vi
zitate. apoi, întreprinderea con
structoare de utilaj petrolier „1 Mai“ 
din Ploiești, Combinatul petrochi
mic de la Brazi, I.A.S. Valea Că
lugărească și Cooperativa agricolă 
de producție Bucov.

Cu prilejul vizitei delegației me
xicane în România, Moises Torres 
Serrano, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al acestei țări la București, a oferit, 
luni seara, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
loan Sălăjan. președintele Comisiei 
constitutionale și juridice a M.A.N., 
Magdalena Filipaș. vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, deputați, alte persoa
ne oficiale. (Agerpres)

Un rol mai activ tineretului in lupta pentru făurirea 
unei lumi a păcii și colaborării

Intervenția reprezentantului român in Consiliul Economic ți Social 
al O.N.U.

BACĂU: Prima fabrică de plăci de fosfogips
La Combinatul de îngrășăminte 

chimice din Bacău a început să 
producă ultima capacitate prevă
zută pentru actuala etapă de dez
voltare. Este vorba despre fabrica 
de plăci de fosfogips, prima unita
te de acest fel din țară. Realizată 
după o concepție proprie și înzes
trată cu utilaje moderne de înaltă 
tehnicitate, noua unitate valorifică 
superior materiile prime recupera

bile provenite din procesul de fa
bricare a acidului fosforic. Anual, 
aici se vor obține circa 100 000 de 
plăci de fosfogips, un material de 
construcție de calitate superioară, 
care, folosite în construcția de lo
cuințe, permite realizarea unui nu
măr de 16 000 de apartamente. A- 
ceasta înseamnă economisirea unei 
mari cantități de ciment. (Gh. 
Baltă).

GENEVA 20 (Agerpres). — Consi
liul Economic și Social al O.N.U., care 
își desfășoară lucrările la Geneva, a 
luat în dezbatere tema coordonării ac
tivității organizațiilor internaționale 
din sistemul Națiunilor Unite în pu
nerea in aplicare a unor programe 
majore economico-sociale, între care 
și acțiunile O.N.U. și ale instituțiilor 
sale specializate în problematica ti
neretului.

Luînd cuvîntul la acest punct, ta ca
litate de observator, reprezentantul 
român, Ovidiu Ionescu, a subliniat 
că România, alături de alte țări, este 
profund interesată în această proble
matică, fiind convinsă că tînăra ge
nerație are potențialul și dorința de 
a ocupa un loc important în defini
rea și înfăptuirea viitorului omenirii. 
El a amintit că la propunerea țării 
noastre O.N.U. a adoptat „Declarația 
cu privire la promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între po
poare" și a evidențiat că, tot ca ur
mare a unei initiative a României, 
O.N.U. a proclamat anul 1985 ca „An 
internațional al tineretului", avînd 
ca temă „participare, dezvoltare, 
pace". Pentru pregătirea acestui im
portant eveniment s-au desfășurat o 
serie de acțiuni, dintre care se deta
șează prima reuniune de la Viena a 
Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tinere

tului. Consiliul Economic și Social a 
adoptat, la rîndul său, anul acesta 
două rezoluții menite să dea o nouă 
dimensiune implicării O.N.U. ta a- 
ceastă acțiune, iar Comitetul pentru 
programe și coordonare al O.N.U. a 
analizat coordonarea între organiza
țiile internaționale din sistemul 
O.N.U. în aplicarea programelor pri
vind tineretul. Vorbitorul a apreciat 
pozitiv concluziile și recomandările 
Comitetului pentru programe și coor
donare și a subliniat necesitatea ca 
aceste acțiuni să continue și să ciștige 
în amploare pentru punerea în prac
tică a programelor stabilite, cu par
ticiparea plenară și directă a tine
retului.

O acțiune de primă Importanță, 
pentru care se pronunță România, ar 
constitui-o organizarea, sub auspicii
le O.N.U., a unei Conferințe mondiale 
a tineretului.

Problematica tinerei generații tre
buie să capete un caracter de perma
nență în sistemul O.N.U., care este 
necesar să-și adapteze politicile, me
canismele, programele pentru a găsi 
cele mai bune soluții menite să răs
pundă pe deplin aspirațiilor tinerei 
generații, să asigure participarea sa 
directă la instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, la crearea unei 
lumi mai bune și mai drepte, de pace 
și cooperare internațională.

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Universiada ’81. Transmisiuni di
recte alternative • Volei masculin 
• Lupte greco-romane

11,30 Film serial „Dallas" — reluarea 
episodului 15

12.20 Telex
14,13 Matineu de vacanță : „Albul Blm

— Ureche Neagră". Episodul 2
10.00 Universiada ’81. 'transmisiuni di

recte • Gimnastică feminină a Vo
lei masculin a Atletism a Sări
turi îifaiWr1' t

20,00 Telejurnal
20.20 Universiada *81 a Atletism. Trans

misiune directă
21,00 Actualitatea economică
21,15 Teatru TV : „Atenție la cotitură" 

de Mehes Gyorgy. Premieră TV. 
Traducere și adaptare pentru te
leviziune de Veronica Birlădeanu. 
In distribuție : Silviu Stănculescu,

Margareta Pogonat, Stefan Radof,
Rodica Mandache, Vlrgil Ogășa- 
nu, Vall voiculescu-Pepino, Ștefan 
Mlhăilescu-Brălla, Valentin Plătă- 
reanu, Ion Slminle, Rodica Popes
cu, Anca Pandrea, Ion Manolescu. 
Regla artistică : Dan Necșulea 

22,40 Telejurnal 
23,00 Universiada '81. Rezumatul între

cerilor zilei
PROGRAMUL I

16.50 Mozart șl... Salzburgul
17,10 Film serial pentru copii: „Pasărea 

albastră". Reluarea episodului 3
17.35 Clubul tineretului. Interprețl șl for

mații artlstlee de tineret laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României"

18.35 Concertul nr. 2 pentru plan șl or
chestră de Rahmanlnov, In Inter
pretarea lui Dan Grigore șl a or
chestrei simfonice a Radlotelevl- 
zlunil dirijată de Emanuel Elenes- 
cu

19,00 viața economică
19,25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
19.50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi bombardamente israeliene împotriva pozițiilor palestiniene 
din sudul Libanului • In zece zile de atacuri - 410 morți și 

1 126 răniți

de la Ottawa
OTTAWA 20 (Agerpres). — La 

castelul Montebello din localitatea 
canadiană cu același nume, situată la 
aproximativ 100 km est de Ottawa, 
s-a deschis, luni, reuniunea la nivel 
înalt a principalelor șapte țări occi
dentale industrializate. La această în
tîlnire, programată să dureze două 
zile, iau parte președinții Franței — 
Francois Mitterrand și Statelor Uni
te — Ronald Reagan, cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt și prim- 
miniștrii Canadei — Pierre Elliott 
Trudeau, Marii Britanii — Margaret 
Thatcher, Italiei — Giovanni Spado- 
lini și Japoniei — Zenko Suzuki.

Pe ordinea de zi figurează aceleași 
probleme care au reținut atenția și 
îa precedentele reuniuni ale „celor 
șapte" : recesiunea economică, cu im
plicațiile ei sociale (șomaj, inflație 
etc.), relațiile comerciale și financiar- 
valutare internaționale, criza ener
getică și a altor materii prime, „dia
logul Nord-Sud“ și chestiunea aju
torului acordat de țările industriali
zate celor in curs de dezvoltare.

Prima ședință plenară a reuniunii, 
deschisă oficial de premierul cana
dian, a fost consacrată examinării 
problemelor economice și în primul 
rînd a consecințelor pe care le are 
pentru partenerii occidentali ai S.U.A. 
nivelul foarte ridicat al dobînzilor 
practicate pe piața americană a cre
ditelor.

Ea a fost urmată de un dejun de 
lucru, care, potrivit agenției France 
Presse, a permis abordarea unor pro
bleme politice.

Agențiile internaționale de presă 
au informat că reuniunea a prilejuit 
și întilniri separate între partici- 
panti.

★
Referindu-se. într-un interviu a- 

cordat companiei americane de tele
viziune „ABC". la contextul în care 
se desfășoară actuala reuniune, can
celarul vest-german, Helmut Schmidt, 
a relevat că, în materie de politică 
economică, între S.U.A. și aliații lor 
occidentali există puncte de vedere 
deosebite și interese divergente. El a 
opinat că participantii ar trebui să 
apeleze la „arta compromisului", 
subliniind că numeroase țări au de 
suferit de pe urma dobînzilor ban
care ridicate din S.U.A., acestea fi
ind departe de a constitui un stimu
lent pentru activitățile economice din 
țările respective. „într-o măsură sau 
alta avem fiecare probleme cu șo
majul și nu avem interesul ca econo
miile noastre să constituie tinta unui 
atac și mai serios", a spus cancelarul 
R.F.G. El a adăugat că reuniunea ar 
trebui să contribuie la evitarea prac
ticilor protecționiste în relațiile co
merciale dintre țările participante.

Congres, extraordinar, al P.M.U.P.
Tovarășul Stanislaw Kania ales prim-secretar 

al C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA (Agerpres). — La Var

șovia au continuat lucrările Con
gresului al IX-lea, extraordinar, 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Simbătă noaptea, congresul 
l-a ales pe tovarășul Stanislaw Kania 
în funcția de prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Mulțumind pentru înalta în
credere și responsabilitate acordate 
prin alegerea sa în această funcție, 
S. Kania a spus că va acționa neabă
tut pentru consolidarea unității între
gului partid, pentru întărirea rolului 
său conducător în viața țării, pentru 
dezvoltarea și apărarea socialismului, 
pentru rezolvarea problemelor acute 
pe care le înfruntă în prezent Po
lonia.

Duminică, lucrările congresului 
s-au desfășurat în plen. în cadrul 
dezbaterilor generale, delegații au 
continuat discutarea problemelor 
principale ale vieții interne de partid 
și ale dezvoltării economice, politice 
și sociale a R.P. Polone. A luat cuvîn
tul, între alții, Wojciech Jaruzelski, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, care s-a referit pe 
larg Ia problemele economice și so
ciale ale țării.

Duminică seara s-a întrunit Comi
tetul Central pentru a alege pe mem
brii și membrii supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., precum și 
pe membrii Secretariatului C.C. Ală
turi de Stanislaw Kania, care prin 
alegerea sa de către congres în func
ția de prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. face parte în același timp 
din componența Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., membri ai Biroului 
Politic au fost aleși: Kazimierz Bar- 
cikowski, Tadeusz Czechowicz, Josef 
Czyrek, Zofia Grzyb, Wojciech Jarti- 
zelski, Hieronim Kubiak, Jan La- 
becki, Zbigniew Messner, Miroslaw 
Milewski, Stefan Olszowski, Stanis
law Opalko, Tadeusz Porebski, Jerzy 
Romanik, Albin Siwak, iar Jan 
Glowczyk și Wlodzimierz Mokrzysz-

czak — membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. Kazimierz 
Barcikowski, Jozef Czyrek, Hieronim 
Kubiak, Zbigniew Michalek, Miroslaw 
Milewski, Stefan Olszowski, Marian 
Wozniak au fost aleși secretari ai C.C. 
al P.M.U.P.

Plenara a confirmat, totodată, pe 
redactorii șefi ai organelor centrale 
de partid.

La 20 iulie, lucrările celui de-al 
IX-lea Congres, extraordinar, al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
au luat sfîrșit.

în ultima zi a lucrărilor, după 
dezbaterile în plen, delegații la con
gres au adoptat proiectul de statut 
al P.M.U.P. în hotărîrea congresului 
se arată că, după definitivarea de 
către C.C. al P.M.U.P. a noului 
statut, pe baza propunerilor și 
observațiilor delegaților, acesta va fi 
supus spre examinare și aprobare 
unei Conferințe naționale a delega
ților la actualul congres. Congresul 
a adoptat, de asemenea : Hotărîrea 
privind centenarul mișcării muncito
rești poloneze ; Hotărirea cu privire 
la constituirea Comisiei pentru 
elaborarea Programului de perspec
tivă al partidului ; Hotărîrea-pro- 
gramatică „Dezvoltarea democrației 
socialiste și consolidarea rolului con
ducător al P.M.U.P. in construcția 
socialistă și în stabilizarea social- 
economică a țării", Apelul congre
sului către poporul polonez.

La ședința de închidere a luci) 
lor, în sală se aflau delegația P.t 
condusă de tovarășul Iosif Ba. 
membru al Comitetului Politic Ex 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
cum și delegațiile altor partide co
muniste și muncitorești din țări so
cialiste.

în încheierea lucrărilor congresu
lui, tovarășul Stanislaw Kania, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit 
o cuvîntare.

întrevedere a primului secretar al C.C. al P.M.U.P. 

cu conducătorul delegației P.C.R.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 iulie. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale. îndeosebi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice și Izolat de grindină, mal frec
vente In nordul țării și în zonele de

deal șl de munte. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 șl 17 grade, iar 
cele maxime între 18 și 28 de grade, lo
cal mai ridicate în sudul țării. In Bucu
rești : Vremea va fl schimbătoare cu 
cerul temporar noros, favorabil ploii sub 
formă de aversă și descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse Intre 12 șl 
16 grade, iar cele maxime Intre 24 șl 28 
de grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

BEIRUT 20 (Agerpres). — Armata 
israeliană a efectuat în noaptea de 
duminică spre luni un raid împotriva 
pozițiilor palestiniene din sudul Li
banului.

Agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A., reluată de agențiile inter
naționale de presă, a anunțat că trei 
vedete rapide israeliene protejate de 
tirurile unei nave de război s-au a- 
propiat de coasta libaneză, dar ten
tativa de debarcare a fost respinsă. 
Potrivit aceleiași surse, o unitate 
israeliană de elicoptere a fost, de a- 
semenea, nevoită să se retragă, tn- 
registrînd pierderi grele. Aviația is
raeliană a bombardat, luni dimineață, 
castelul Beufort, situat la nord-est 
de fluviul Litani.

Potrivit unui purtător de cuvtnt al 
Forței Interimare O.N.U. în Liban 
(U.N.I.F.I.L), forțele armate israelie
ne au tras în cursul nopții aproxi

mativ 1 020 de obuze asupra poziții
lor palestiniene și 500 de proiectile 
de pe vedetele rapide împotriva lo
calităților aflate de-a lungul coastei 
libaneze.

Aviația israeliană a continuat, ta 
tot cursul zilei de luni, în mai multe 
rinduri, bombardarea unor localități 
din sudul Libanului. între orașele 
Saida și Nabatiyeh. Raidurile au fost 
confirmate de un purtător de cuvint 
militar israelian.

Autoritățile libaneze au anuntat, 
pe de altă parte, că bombardamen
tele artileriei și aviației Israelului 
împotriva unor obiective de pe teri
toriul Libanului, efectuate duminică, 
s-au soldat cu 17 morți șl 61 de 
răniți- Astfel, numărul victimelor în
registrate în Liban în decurs de 10 
zile de neîntrerupte atacuri israelie
ne a ajuns la 410 morți și 1126 
răniți.

REUNIUNEA
GENERA1-EUR0PEANĂ

DE IA MADRID

VARȘOVIA (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, Gheorghe Ciobanu, 
transmite: Duminică, 19 iulie, tova
rășul Stanislaw Kania, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a avut o întreve
dere cordială cu tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației P.C.R. la 
Congresul al IX-lea, extraordinar, al 
P.M.U.P.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Stanislaw Ka
nia calde felicitări cu prilejul ale
gerii sale de către congres în frun
tea partidului în calitate de prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., împreu

nă cu cele mai bune urări de sănăta
te și succes deplin în activitatea de 
transpunere în viață a hotărîrilor pe 
care le va adopta congresul, consa
crate asigurării înaintării Poloniei pe 
calea socialismului, corespunzător in
tereselor supreme ale națiunii polo
neze.

Mulțumind, tovarășul Stanislaw 
Kania a rugat, la rîndul său, să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de să
nătate, de noi succese în activitatea 
rodnică pe care o desfășoară în frun
tea partidului și statului pentru în
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
XÎI-lea Congres al P.C.R., spre bine
le și fericirea poporului român 
prieten.
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ALBA • Sîmbătă și duminică ta 
localitatea Avram Iancu și pe Mun
tele Găina s-a desfășurat tradițio
nala serbare a „Tîrgului de fete". 
Pe estrade special amenajate au 
evoluat ansambluri și formații ar
tistice din Alba Iulia, Cimpeni, 
Blaj, Aiud. Sebeș, Bistra. Cetatea 
de Baltă, la care s-au alăturat for
mații din județele Sibiu, Bihor și 
Arad. Pentru cei peste 20 000 de oa
meni ai muncii din toată tara pre
zent! la vestita serbare moțească 
s-au organizat expoziții de produse 
de artizanat cu vînzare. (St. Dinică).

ARGEȘ • Brigăzi științifice alcă
tuite din economiști, juriști și ca
dre didactice din municipiul Pitești 
au purtat discuții cu constructorii 
de pe șantierele hidroenergetice de 
la Rîușor și Capra pe teme legate 
de mecanismul economico-financiar 
și protecția muncii, legea organiză
rii și conducerii unităților socialiste 
de stat, rolul școlii și al familiei 
în pregătirea tineretului pentru fa
milie și viață • „Sub cetina bradu
lui" s-au intitulat manifestările cul- 
tural-artistice organizate în aer li
ber și dedicate muncitorilor fores
tieri de pe Văile Bratiei. Dîmbovi
ței, Vîlsanului și Argeșului. (Gh. 
Cirstea).

SALA] • La Muzeul de Istorie și 
artă din municipiul Zalău a fost 
vernisată o expoziție de pictură cu- 
prinzind peste 30 de tablouri (ulei 
și monotipie) ale binecunoscutilor 
pictori clujeni Alexandru Cristea și 
Dumitru Ivan. (Ion Mureșan).

MURES • Cu prilejul lansării 
volumului „Contribuții mureșene 
la marea unire din 1918“. în sala 
mică a Palatului culturii din Tg. 
Mureș a avut loc o întîlnire a citito
rilor cu istoricul loan Silviu Nistor, 
autorul cărții- Noua apariție edito
rială a fost prezentată cititorilor de 
lectorul universitar Vasile Dobres-

cu, președintele comitetului muni
cipal de cultură și educație socialis
tă. (Gh. Giurgiu).

MEHEDINȚI 9 în cadrul „Săptă- 
mînii educației și culturii orșovene", 
manifestare de amploare politico- 
ideologică și cultural-educativă, au. 
loc simpozioane, mese rotunde, dez
bateri, acțiuni cultural-sportive. 
Printre acestea semnalăm : expozi
ția „Orșova pe treptele cincinalului 
calității și eficientei", întîlnirea 
membrilor cenaclului literar „Efti- 
mie Murgu" cu iubitorii de litera
tură. festivalul interjudetean „Por
țile de Fier — porțile cîntecului 
popular și poeziei patriotice româ
nești". (Virgiliu Tătaru).

BOTOȘANI 9 în ansamblul de 
locuințe „Pacea" s-a deschis o nouă 
librărie. Aceasta este a 27-a unita
te de desfacere a cărții pe care 
centrul județean de librării o pune 
la dispoziția cumpărătorilor din mu
nicipiul Botoșani și orașul Dorohoi, 
față de numai 4 unități cite existau 
acum 10 ani. (S. Ailenei).

OLT • în sala „Artis" din muni
cipiul Slatina s-a inaugurat o expo
ziție de sculptură a artistului ama
tor Nicolae Nica din comuna Fă- 
gețelu, județul Olt. Sint expuse 
peste 70 de sculpturi, intarsii în os 
și corn, lucrări deosebit de valoroa
se și apreciate în actuala ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". (Emilian Rouă)

BACĂU • în pitoreasca localita
te Berzunți, de pe Valea Tazlăului, 
s-a deschis tradiționala tabără de 
creație a artiștilor plastici amatori 
din județ- Alături de cei mai buni 
pictori, graficieni și sculptori, multi 
dintre ei laureati ai actualei ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", participă și profesori de 
desen, care vor organiza apoi 
cercuri de creație plastică în comu
nele din județ. (Gheorghe Baltă).

Conferința de coordonare pentru 
dezvoltare a țârilor din sudul Africii
SALISBURY 20 (Agerpres). — La 

Salisbury au început luni lucrările 
celei de-a doua Conferințe de coordo
nare pentru dezvoltare a țărilor din 
sudul .Africii (S.A.D.C.C.), la care 
participă șefii de stat sau de guvern 
din Angola. Botswana, Lesotho. Ma
lawi, Mozambic, Swaziland, Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe. S.A.D.C.C. a 
fost constituit anul trecut, la Lusaka, 
pentru promovarea cooperării econo
mice între statele din sudul Africii 
și reducerea dependentei lor fată de 
Republica Sud-Africană.

Pe agenda reuniunii sînt înscrise 
probleme referitoare la extinderea 
relațiilor economice, asigurarea trans
porturilor și a legăturilor directe 
dintre țările participante, precum și 
cu alte țări.

Conferința a fost deschisă de primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, care, între altele, a 
arătat că Africa de Sud promovează 
o politică agresivă împotriva statelor 
vecine. El a menționat că trei state 
membre 'ale S.A.D.C.C. — Zambia, 
Mozambic și Angola — au fost victi
mele unor incursiuni ale forțelor ar
mate sud-africane. Politica rasială, 
segregaționistă, de apartheid a Re
publicii Sud-Africane, a spus vorbi
torul, constituie un fenomen pericu
los, care amenință securitatea, stabi
litatea și dezvoltarea țărilor din a- 
ceastă regiune. Robert Mugabe a cri
ticat refuzul țărilor occidentale in
dustrializate de a încuraja transferul 
masiv de tehnologie de care țările în 
curs de dezvoltare au nevoie ur
gentă.

MADRID 20 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Radu Adrian : Re
prezentanții celor 35 de state parti
cipante la reuniunea general-euro- 
peană de la Madrid au adoptat pro
gramul de lucru pentru săptămîna 
în curs. în grupul de redactare care 
se ocupă de preambulul documen
tului final au fost puse de acord 
ultimele două paragrafe din proiec
tul aflat în discuție, care se referă 
la însușirea de către forumul gene- 
ral-european a rapoartelor Întruniri
lor de experți ce au avut loc după 
reuniunea de la Belgrad și la exami
narea, In cadrul reuniunii de la 
Madrid, a propunerilor avansate de 
statele participante.

De asemenea, în grupul de redac
tare privind cooperarea în domeniul 
umanitar și în alte domenii, repre-
zentanții celor 35 de state partici
pante au convenit asupra părții in
troductive a capitolului respectiv, 
prin care se exprimă hotărîrea sta
telor participante de a continua să 
extindă cooperarea în aceste domenii 
și să asigure o folosire mai com
pletă a posibilităților oferite de 
Actul final în această privință.

CAPRICIILE VREMII
• Mari daune provocate de inundații in R.P. Chineză • Ploi 
torențiale în Cehoslovacia și Austria • Trecători din Alps 

de viscolblocate
Majoritatea persoanelor afectate 

de inundațiile din provincia Sichuan 
(R.P. Chineză) au fost salvate și 
mutate pe terenuri mai înalte — in
formează agenția China Nouă — a- 
dăugînd că nivelul apelor revărsate 
a început să scadă. Numărul celor 
care s-au înecat ori au rămas fără 
adăpost nu a putut fi încă stabilit. 
La acțiunea de salvare au partici
pat peste zece mii de soldați. Sta
tistici incomplete arată că au fost 
salvate peste 3 200 persoane, precum 
și mari cantități de cereale și alte 
materiale. In orașele și satele inun
date din centrul provinciei au fost 
distruse case, recoltele se află sub 
apă, legăturile feroviare și rutiere 
sint întrerupte, iar sistemele de iri
gații au fost deteriorate.

Pînă luni s-au înregistrat 60 de ore 
de ploaie puternică și continuă în 
unele zone ale Cehoslovaciei. Pre
cipitațiile abundente au început să 
perturbeze buna funcționare a unor 
întreprinderi. De pildă, In marile 
cariere pentru extracția cărbunelui 
din bazinul de lignit al Cehiei de 
Nord, apa este pompată din exploa
tări cu ajutorul pompierilor. Exca
vatoarele pot funcționa doar în une
le zone ale carierelor.

In pofida unei ușoare ameliorări 
In sudul tării, situația meteorologi
că rămîne nefavorabilă în Austria. 
In zonele muntoase, la peste 1000

de metri, a continuat luni să ningă, 
iar numeroase căi rutiere și trecă
tori alpine sînt închise traficului, 
în Austria inferioară, din cauza 
ploilor torențiale, apele Dunării au 
ieșit din matcă, provocînd inunda
ții. Traficul fluvial a fost întrerupt 
Pe anumite porțiuni ale Dunării. în 
ultimele 24 de ore, cantitatea de 
precipitații căzute in Austria a fost 
de 50—100 litri pe metru pătrat.

Ninsoarea, ploile și vîntul Mistral 
au surprins pe cei care se aflau în 
concediu în regiunea franceză situa
tă la sud de Loara, punind in difi
cultate pe alpiniști. In Alpii de 
nord, cinci tineri alpiniști sint blo- 
cați de vineri de un puternic viscol 
care s-a abătut asupra masivului 
Olan. în Alpii elvețieni, zece trecă
tori, printre care Gothard și Saint 
Bernard, au fost închise duminică 
dimineața, ca urmare a puternicelor 
ninsori. Stratul de zăpadă a atins 
aproximativ 1,50 metri. Duminică a 
nins, de asemenea, în Pirinei.

Ploile torențiale și viscolul s-au 
abătut, sîmbătă și duminică, asupra 
nordului și centrului Italiei, blocind 
trecătorile montane, inundind im
portante suprafețe de teren și dis- 
trugind mai multe case. Cel puțin 
două persoane și-au pierdut viata, 
iar alte trei au fost rănite. între 
trecătorile blocate se află și Bren
ner, cea care leagă Italia de Austria.

Întîlnire pri
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Luni 

după-amiază, în timpul unei întil
niri prietenești organizate de Comite
tul Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, la care au participat 
membri ai organelor de conducere ale 
partidului, alese de congres, și dele
gații partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste, partici
pante la forumul comuniștilor polo
nezi, tovarășul Stanislaw Kania, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a 
întreținut cordial cu tovarășul Iosif

etenească
Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației P.C.R. 
la Congresul al IX-lea, extraordinar, 
al P.M.U.P. S-a exprimat convingerea 
că bunele relații tradiționale de pri
etenie și colaborare multilaterală din
tre cele două partide, dintre Româ-- 
nia și Polonia se vor dezvolta în 
continuare, în interesul popoarelor 
român și polonez, al cauzei socia
lismului și păcii, independenței na
ționale și Înțelegerii internaționale.

PANMUNJON

Protest al R. P. D. Coreene
la ședința Comisiei militare de armistițiu din Coreea

PANMUNJON (Agerpres). — La 
Panmunjon s-a desfășurat o nouă 
ședință a Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea. După cum trans
mite agenția A.C.T.C., conducătorul 
delegației R.P.D. Coreene a expri
mat. cu acest prilej, un protest ener
gic fată de întărirea tot mai accen

tuată a capacității de luptă a trupe 
lor americane staționate pe teritorii 
Coreei de Sud și. îndeosebi, față d< 
hotărîrea luată recent de S.U.A. d 
a instala pe teritoriul sud-coreeai. 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune.

Condamnînd aceste acțiuni, vorbi
torul a arătat că asemenea acte re-
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e scurt
PATRIOȚ1I NAMIBIENI IN OFENSIVA. Armata populară de eliberare 

a Namibiei a distrus complexul militar de la Ruacana, din nordul țării, 
scoțind din luptă peste o sută de militari ai regimului rasist sud-african - 
se arată într-un comunicat dat publicității la Luanda de Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Complexul de la Ruacana, 
cuprinzind o bază aeriană, o tabără a trupelor de infanterie și servicii de 
transmisiuni, a fost atacat cu armament greu și nimicit - precizează 
comunicatul.

prezintă o violare gravă a acordului 
de armistițiu și periclitează pacea în 
Coreea. în întreaga lume. El a cerut 
să se pună imediat capăt introducerii 
în Coreea de Sud de armament mo
dern și de rachete nucleare și să fie 
retrase toate armele și trupele stră
ine, subliniind încă o dată necesita
tea înlocuirii acordului de armistițiu 
cu un acord de pace, așa cum a pro
pus R.P.D. Coreeană.

P. C. Tunisian autorizat 
să-și reia activitatea legală

ACTIVITATE LEGISLATIVA ÎN 
ANGOLA. La Luanda au luat sfîr
șit lucrările sesiunii Adunării Na
ționale a Poporului. Organul su
prem al puterii de stat din Angola 
a adoptat Legea muncii, Legea cu 
privire la organele puterii populare 
și Regulamentul privind activitatea 
organelor de lucru ale adunării.

PROCES LA ROMA. La Tribuna
lul din Roma a început, luni, pro
cesul intentat lui Mehmet 
Agca. care Ia 13 mai 1981 
tat la Flata papei loan 
II-lea. Atentatorul, relevă 
France Presse, este pasibil 
condamnat la închisoare pe

a arestat, în apropiere de Oxford. 
34 de membri ai unor organizații 
extremiste de dreapta din țară, cu 
acest prilej fiind confiscate și o 
serie de arme. Acțiunea poliției a 
survenit în contextul in care orga
nizația extremistă „Mișcarea brita
nică" a proiectat desfășurarea la 
Oxford a unei manifestații ce a 
fost interzisă 
Interne.

TUNIS (Agerpres). — După cum 
s-a anuntat oficial la Tunis. Partidul 
Comunist Tunisian a fost autorizat 
să-și reia activitatea legală, trans
mit agențiile T.A.S.S. și France 
Presse.

Ridicarea interdicției, ce datează 
din anul 1963, a fost hotărîtă de șe
ful statului tunisian, Habib Bour- 
guiba, care a avut simbătă o întreve
dere cu secretarul general al P.C. 
Tunisian. Mohamed Harmel.

de Ministerul de

AU 
a aten- 
Paul al 
agenția 
de a fi 
viată.

CONFERINȚA DE GERIATRIE. 
La Bratislava s-a deschis conferin
ța internațională pentru evaluarea 
progreselor realizate în geriatria 
preventivă, la care participă și o 
delegație din România. în cadrul 
ceremoniei de deschidere, acad, 
prof. dr. Ana Aslan, directorul ge
neral al Institutului național de 
gerontologie și geriatrie din Bucu
rești, i s-a decernat titlul de mem
bru de onoare al Societății de ge
rontologie din R. S. Cehoslovacă.

POPULAȚIA 
sfîrșitul anului 
persoane, în creștere cu 26 milioa
ne tată de acum un deceniu, arată 
cifrele ultimului recensămînt. în 
1872, cînd a avut Ioc primul recen
sămînt în această țară. Brazilia avea 
numai 9,9 milioane de locuitori, in 
1900. populația a sporit la 17,4 mi
lioane. în 1950 la 51.9 milioane, iar 
In 1970 la 93,1 milioane persoane.

BRAZILIEI era. la 
trecut, de 119 098 992

1 ARESTĂRI ÎN ANGLIA. La Lon-
|_ dra s-a anunțat că poliția britanică

ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„DRĂGAICA" din Comești-Dîmbo- 
vița a participat la cel de-al X-lea 
Festival international de muzică și 
dansuri populare desfășurat în loca
litatea olandeză Heijen. Ansamblul 
românesc a prezentat un bogat pro
gram de cintece și dansuri populare 
din toate regiunile tării, care 
bucurat de mult succes.
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J

Șomajul-cea mai serioasă 

problemă socială 
a Marii Britanii

LONDRA 20 (Agerpres). — Feno
mene negative ca inflația și tulbură
rile sociale din Irlanda de Nord trec 
acum pe planul doi în Marea Brita- 
nie față de problema considerată a 
fi cea mai gravă — șomajul. Aceasta 
este concluzia unui sondaj de opinie, 
ale cărui rezultate au fost publicate 
de presa londoneză, citată de agen
ția Associated Press.

Astfel. 70 la sută dintre persoanele 
chestionate au apreciat că șomajul 
este cea mai mare problemă socială 
cu care se confruntă Marea Britanie, 
tară in care sînt înregistrați oficial 
2,68 milioane de șomeri, ceea ce re
prezintă 11,1 la sută din totalul 
forței de muncă și cea mai mare 
cifră din ultimii 50 de ani.
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