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PATRU ANI DE LA CONGRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

ÎNFĂPTUIM NEABĂTUT PROGRAMUL
ÎNFLORIRII MULTILATERALE A PATRIEI

Congresul al X-lea a 
stabilit că țelul funda
mental al întregii noastre 
activități este extinderea 
si modernizarea bazei 
tehnico - materiale, per
fecționarea relațiilor so
cialiste de producție, 
făurirea societății socia
liste multilateral dez
voltate.

NICOLAE CEAUȘESCU

In istoria contemporană a României, cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. rămine înscris ca un 
moment hotăritor pentru destinele patriei noas
tre, pentru viața întregului popor. în aceste 
zile, cînd aniversăm patru ani de la desfășu
rarea importantului forum, facem de fapt bi
lanțul celei mai rodnice perioade din întreaga 
epocă de făurire a socialismului in România : 
patru ani de adinei prefaceri revoluționare, 
patru ani în care hotăririle Congresului au in
fluențat puternic progresul tuturor domeniilor 
de activitate, tuturor județelor, orașelor și sa
telor țării, determinind importante succese în 
dezvoltarea economico-socială a patriei noastre.

Adoptind programul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. a deschis în fața poporului 
mărețe perspective. Noua etapă istorică în care 
a pășit România cunoaște un proces de matu
rizare a societății noastre socialiste pe toate 
planurile : are loc impulsionarea dezvoltării 
forțelor de producție, sporirea și mai rapidă a 
avuției naționale, perfecționarea organizării so
cietății, creșterea nivelului de trai al întregului 
popor. Pornind de la analiza profund științifică 
a vieții economico-sociale a patriei noastre, 
Congresul a conturat coordonatele progresului 
țării în cursul cincinalului 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării in perspectivă a so
cietății românești. Acest insuflețitor program a 
fost perfecționat și îmbogățit la Conferința Na
țională a partidului din vara anului trecut, 
România pășind cu hotărîre intr-o etapă isto
rică de importanță decisivă pentru prezentul și 
viitorul său : etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria noastră.

Delegații la cel de-al X-lea Congres al P.C.R. 
au votat din toată inima și cu toată convinge

rea pentru propunerea, însușită de întregul 
popor, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să con
ducă mai departe, în fruntea partidului, desti
nele țării, ale națiunii noastre. Astăzi in con
știința întregului popor marile înfăptuiri pe 
calea trasată de partid la cel de-al X-lea Con
gres sint puternic legate de’ activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Toți oamenii muncii 
din patria noastră, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, in frunte cu comuniștii, 
intr-o frățească unitate, dau o înaltă apreciere 
înțelepciunii cu care partidul nostru, secretarul 
său general promovează o politică științifică, 
realistă, în deplină concordanță cu năzuințele 
și aspirațiile de progres și prosperitate ale po
porului.

Munca eroică desfășurată în acești ani de în
tregul nostru popor, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, stă la baza unui amplu proces de 
perfecționare a întregii vieți economice și so- 
cial-politice din România. In toate domeniile 
de activitate ale societății noastre socialiste, 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea 
traduc în viață hotărîrile Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, făcînd dovada unui 
profund patriotism, a unui înalt devotament co
munist. Răspunsul poporului nostru la chemarea 
partidului, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini cincinalul îna
inte de termen, s-a concretizat in multe schim
bări pozitive privind organizarea muncii și a 
producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al întregii activități economice. Oamenii muncii 
din întreaga țară fac totul pentru a da viață
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'Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, du
minică după-amiază, pe Moha
med Hafez Ismail, consilierul 
președintelui Republicii Arabe 
Egipt pentru problemele secu
rității naționale. Oaspetele a fost 
însoțit do Osman Assal, amba
sadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Cu prilejul întrevederii, oas
petele a transmis tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu un me
saj de caldă prietenie și 
cordiale felicitări din partea pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed Anwar El Sadat.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se tran
smită președintelui Mohamed 
Anwar El Sadat un cald salut 
prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări.

într-o atmosferă cordială, a a- 
vut loc, apoi, o convorbire pri
vind dezvoltarea relațiilor multi
laterale de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și une
le probleme actuale ale situației 
internaționale.

★
După întrevedere, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist

Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a oferit un dineu in 
onoarea lui Mohamed Hafez Is
mail, consilierul președintelui 
Republicii Arabe Egipt.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Vasile Vilcu, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, Nicolae A- 
gachi, ministrul industriei meta
lurgice.

Au luat parte, de asemenea, 
Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la Bucu
rești, precum și persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc pe oaspete 
în vizita in țara noastră.

în timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și consi
lierul Mohamed Hafez Ismail au 
rostit scurte toasturi.

ÎNÎNTlMPINAREA
ZILEI DE 23 AUGUST

FAPTE DE ONOARE
ÎN CRONICA ÎNTRECERII
SECERIȘUL 

S-A ÎNCHEIAT Șl IN 
JUDEȚUL VASLUI

Printr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
oamenii muncii din agricul
tura județului Vaslui, au ra
portat terminarea lucrărilor 
de recoltare a griului.

Paralel cu activitatea de 
recoltare a păioaselor comu
niștii, ceilalți oameni ai 
muncii de pe ogoarele vaslu- 
iene, se arată in telegramă, 
au acordat o importanță deo
sebită efectuării tuturor lu
crărilor solicitate de recenta 
campanie agricolă.

O dată cu mulțumirile 
noastre fierbinți adresate 
Comitetului Central al parti
dului, dumneavoastră perso
nal, tovarășe secretar gene
ral, pentru sprijinul neprecu
pețit ce îl acordați perma
nent dezvoltării și moderni
zării agriculturii, comuniștii, 
toți lucrătorii din acest im
portant domeniu al econo
miei, alăturîndu-se eforturi
lor întregii noastre națiuni, 
vă încredințează că vor de
pune in continuare pasiune 
și dăruire, muncind cu abne
gație pentru a da viață mă
rețelor obiective ale făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate in scumpa 
noastră patrie.

Pe șantierul noii filaturi 
din Cîmpulung Moldovenesc 

40 DE ZILE AVANS
Pe șantierul Filaturii de bumbac din Cîmpulung Moldovenesc, 

constructorii au înscris pină acum un avans de 40 de zile față 
de graficele de execuție, reușind să realizeze pină acum circa 
90 la sută din planul anual.

Ritm intens de lucru se înregistrează, în aceste zile și pe 
șantierul Fabricii de bere din Suceava, unde printr-o folosire 
rațională a forței dej muncă și prin adaptarea de soluții construc
tive eficiente au fost executate în plus lucrări in valoare de 
peste l,fi milioane lei, cu un avans de 20 de zile față de anga- 
iamentul asumat.

Se creează astfel premisele punerii in funcțiune a celor două 
noi unități economice cu mult înainte de termenul stabilit.

COMBUSTIBIL ECONOMISIT,
PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ

Energeticienii de la 
termocentralele Lu- 
duș-Iernut și Fintî- 
nele din județul Mu
reș, întîmpină ziua 
de 23 august cu reali
zări deosebite în în
deplinirea sarcinilor 
și angajamentelor pe 
acest an. Asigurind 
condiții de funcțio
nare a instalațiilor in 
suprasarcină, menți
nerea prelungită in 
funcțiune a acestora, 
prin scurtarea dura
tei reparațiilor și re

viziilor planificate, 
cit și supravegherii 
cu multă atenție a 
instalațiilor, energe
ticienii mureșeni au 
pus la dispoziția si
stemului național 
peste prevederi, în 
perioada trecută din 
acest an. Asigurînd 
ne kWh energie e- 
lectrică. Aceste ran
damente superioare 
înregistrate la toate 
instalațiile în funcți
une s-au realizat in

condițiile diminuării 
cu peste 2 000 tone a 
consumului de com
bustibil față de nor
mele prevăzute. S-a 
acționat susținut și 
pentru raționalizarea 
consumului intern de 
energie electrică unde 
s-au economisit o 
cantitate de energie 
electrică suficientă 
pentru funcționarea 
unei unități indus
triale de mărime mij
locie timp de circa 
un trimestru.

SPORT • SPORT • SPORT;
j STRĂLUCIT SUCCES AL TENISMENILOR NOȘTRI IN „CUPA DAVIS" j î ROMÂNIA — U. R. S. S. 3-2 |
' ...
| Tn cea de a treia zi victorii categorice : "
ț ILIE NĂSTASE — ALEX. METREVELI 6—0, 6—2, 6—4
\ TOMA OVICI — T. KAKULIA 6—3, 6—3, 6—1

• O performantă de prestigiu a atletismului feminin : 
CALIFICAREA ÎN FINALA CUPEI EUROPEI

Sărbătorirea
Zilei Marinei

Ca în fiecare an prima dumi
nică a lunii august a fost de
dicată tradiționalei Zile a Mari
nei — sărbătoarea celor ce 
muncesc și trăiesc pe întinsul 
apelor, a harnicilor constructori 
de nave care, alături de întregul 
nostru popor, îșî aduc aportul 
lor la înflorirea continuă a 
României socialiste. Zi de bilanț 
al activității marinarilor sărbă
toarea a prilejuit, prin manifes
tările care au avut loc in toate 
porturile maritime și fluviale, o 
puternică demonstrație a ata
șamentului și dragostei nețărmu
rite față de patria noastră, față 
de partid și secretarul său gene
ral,. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a hotărîrii ferme a navigatori
lor și constructorilor de vase de 
a-și spori contribuția la Înfăp
tuirea . programului Congresului 
al X-lea și al Conferinței Na
ționale ale P.C.R. de ridicare a 
României socialiste pe noi trep
te ale progresului, a angaja
mentului marinarilor militari de 
a-și ridica neîncetat nivelul pre
gătirii de luptă și politice, pen
tru a fi oricind gata să apere 
independența și suveranitatea 
patriei, cuceririle revoluționare 
ale națiunii noastre socialiste.

Manifestările centrale consa
crate zilei marinei s-au desfă
șurat, potrivit tradiției, in por
tul Mangalia. Navele militare și 
civile, aliniate in avanport. au 
arborat marele pavoaz, iar pe 
catarguri au fost ridicate mii de 
stegulețe multicolore. Pe punțile 
vaselor, ca și pe cheu, îmbrăcați

în uniforme albe de paradă, s-au 
aliniat marinarii noștri militari. 
Pe străzile orașului, ghirlande 
multicolore, drapele, întregesc 
atmosfera sărbătorească. Mii de

localnici și turiști români și 
străini aflați la odihnă, au im- 
pînzit arterele care dau spre
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Vizita în țara noastră 
a secretarului general al OJ.U.

Kurt Waldheim
Secretarul general al Organi

zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a sosit duminică 
după-amiază la București, în
tr-o vizită oficială, la invitația 
guvernului român.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întimpinat de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Datcu, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar, repre
zentant permanent al României 
la O.N.U., Valentin Lipâtti, am
basador, Gheorghe Săulescu, di
rector în M.A.E., funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au fost prezenți Sayed Ab
bas Chedi.d, directorul Centru
lui de informare al O.N.U., Man
fred Ribbing, directorul Cen
trului european U.N.E.S.C.O. 
pentru învățămintul superior, 
și Fuad Muhammed, reprezen
tantul ad-interim al Programu- 
lui Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare la București.

Au fost, de asemenea, de față 
Werner Sautter, ambasadorul 
Austriei, și Borislav Konstanti
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare 
Bulgaria in țara noastră.

La sosirea la București, secre
tarul general al O.N.U. a decla
rat reprezentanților presei :

Sint foarte fericit că mă aflu 
în România și doresc să mă fo
losesc de acest prilej pentru a 
exprima președintelui .Nicolae 
Ceaușescu și guvernului român 
sincera mea gratitudine pentru 
invitația pe care mi-au adresa
t-o de a face această primă vi
zită oficială în România în ca
litate de secretar general.

România joacă un rol foarte 
activ în cadrul Națiunilor Uni
te. Inițiativele sale, binevenite 
și rodnice, întreprinse în ve
derea depășirii dificultăților șl 
soluționării problemelor, se bu
cură de înalta apreciere a sta
telor membre.

Aștept cu deosebit interes și 
plăcere să am un amplu schimb 
de vederi cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și cu alte personalități 
din această țară.

Doresc să mă folosesc de a- 
cest prilej pentru a adresa cele 
mai calde urări guvernului și 
poporului României.

(Agerpres)

ÎNALT LEGĂMÎNT FAȚĂ
DE PATRIA SOCIALISTĂ

Simbătă dimineața unitățile 
aparținînd Ministerului Apără
rii Naționale și Ministerului de 
Interne au trăit o atmosferă so
lemnă, înălțătoare — cei mai ti
neri ostași ai României au de
pus jurămîntul militar, marele 
legămint al tuturor contingente
lor cu țara, cu ființa poporului 
nostru harnic și talentat.

Peste cazărmile inundate în 
luminile acestui început de au
gust au răsunat cuvinte ce con
densează o mare forță morală, 
o aleasă demnitate ostășească și 
civică :

„Pentru îndeplinirea datoriei 
sacre de apărare a patriei în
scrisă in Constituție, eu... cetă
țean al Republicii Socialiste 
România, intrînd în rindurile 
forțelor armate, jur credință ne
strămutată poporului român și 
patriei mele socialiste.

Jur să respect legile țării, să 
execut intocmai ordinele coman
dantului suprem, cerințele regu
lamentelor militare și ordinele 
comandanților și șefilor mei, atît

in timp de pace, cit și în timp de 
război.

Jur să nu-mi precupețesc sîn- 
gele și viața pentru a apăra pă- 
mintul strămoșesc, independența 
și suveranitatea patriei, cauza 
socialismului...

Legămint sacru față de patrie 
și partid, față de poporul ai că
rui fii sîntem.

îl rostesc astăzi, soldați ca Gh. 
Gîrbea si Amad Koraksony, din 
plutonul comandat de locotenen
tul Florea Sturzea, subunitate 
deținătoare a titlului de frunte, 
D Olteanu, A. Ursan și C. So- 
colov. din plutonul locotenentu
lui Nicolae Mihăilescu. L-au 
rostit, cu aceeași vigoare in 
glas, in toate plutoanele. com
paniile, regimentele, toți tinerii 
care de curind au schimbat al
bastrul de salopetă cu kakiul os
tășesc. Și poate imaginea care

Locotenent-colonel 
MIHAI NEGURA

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎNFĂPTUIM neabătut prog
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hotăririlor partidului, pentru a îndeplini in bune condiții înda
toririle ce le revin in colectivele in care lucrează pentru înfăp
tuirea inainte de termen a actualului plan cincinal. O contri
buție importantă la înfăptuirea programului partidului o aduce 
generația tînără a patriei, ale cărei idealuri sint legate determi
nant de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Programul elaborat de Congresul al X-lea și imbogățit la 
Conferința Națională asigura progresai multilateral al patriei 
noastre. In cei patru ani care au trecut de la 'îongres S-a înre
gistrai un puternic avint al forțelor de producție pe baza știin
ței și tehnicii moderne ; totodată, transpunerea in viață a pro
gramului partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate a determinat perfecționarea continuă a relațiilor de 
producție și a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de 
trai, de cunoaștere și cultură a tuturor celor ce muncesc, adin- 
Cirea democrației socialiste, participarea întregului popor la 
conducerea țării, afirmarea plenară a personalității umane, 
satisfacerea tot mai deplină a necesităților materiale și spiri
tuale ale tuturor cetățenilor. In această perioadă s-au înregistrat 
creșteri însemnate ale avuției naționale, fapt care a determinat 
o substanțială creștere a veniturilor tuturor familiilor și în
deosebi ale celor cu mulți copii. Țelul fundamental al politicii 
partidului — ridicarea patriei noastre la un înalt nivel de civi
lizație și bunăstare, astfel incit intr-o perioadă istorică relativ 
scurtă să reușim să depășim stadiul de țară in curs de dezvol
tare. in care se găsește acum România, și să ne situăm la 
nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, asigu- 
rind un ridicat standard de viată populației — însuflețește 
munca și viata Întregii noastre națiuni.

Odată cu măsuri ferme pentru perfecționarea conducerii În
tregii activități economico-sociale, pentru creșterea rolului con
ducător al partidului în toate domeniile de activitate, pentru 
adincirea democrației socialiste, partidul a acționat stăruitor în 
ăcesti patru ani pentru aplicarea în viață a principiilor eticii și 
echității! socialiste, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor. Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1971, Conferința Na
țională a partidului, activitatea de zi cu zi desfășurată de par
tid după cel de-al X-lea Congres dovedesc o maximă preocupare

pentru făurirea omului înaintat, inarmat cu cele mai noi cuce
riri ale științei și culturii, capabil să înțeleagă, să interpreteze 
și să folosească just legile dezvoltării sociale, să acționeze cu 
fermitate revoluționară pentru progresul multilateral al patriei.

Bogata activitate internațională desfășurată în acești patru ani 
de partidul și statul nostru, puternica afirmare a României in 
lume, au adus o deplină confirmare aprecierilor Congresului al 
X-lea asupra problemelor majore ale vieții internaționale. Prac
tica a dovedit justețea politicii internaționale a partidului, faptul 
că ea corespunde pe deplin intereselor naționale ale poporului 
nostru și ale cauzei generale a păcii și socialismului in lume și 
că promotorul acestei politiei, dinamizatorul ei este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Datorită politicii sale principiale. România 
are relații bune, de trainică prietenie, cu toate țările socialiste, 
în centrul preocupărilor sale stind dezvoltarea colaborării și coo
perării politice, economice, științifice și culturale cu aceste țări 
in toate domeniile de activitate. Țară socialistă, ea însăși in curs 
de dezvoltare. România împărtășește preocupările noilor state 
suverane de a-și făuri o economie de sine stătătoare și consi
deră o datorie a sa internaționalistă să sprijine eforturile lor 
pentru valorificarea resurselor naturale, pentru propășirea mate
rială și spirituală, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru apă
rarea independenței economice și politice, in lupta împotriva im
perialismului. colonialismului și a necolonialismului. Totodată, 
acționind, in spiritul principiilor coexistenței pașnice, pentru dez
voltarea cooperării cu toate statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, țara noastră se afirmă ca un factor activ al vieții 
internaționale contemporane : militind pentru stingerea focarelor 
de tensiune și conflict, pentru înfăptuirea securității în Europa, 
pentru asigurarea unei păci trainice România și-a atras simpatia 5 
popoarelor de pe toate meridianele globului. 0

Pentru comuniști, pentru toți muncitorii, țăranii și intelectualii 
din patria noastră, pentru tinăra generație, chezășia mersului as- fl 
cendent al României pe drumul progresului și civilizației stă in u 
infăptuirea neabătută a programului elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională privind făurirea societății socia- H 
liste multilateral dezvoltate, pentru care ne dăruim și ne vom ■ 
dărui cu tot mai multă ardoare întreaga capacitate și energie S 
creatoare.

PÎINII NU S-A ÎNCHEIAT l

mu /i lamri-
DIN ZORI PM-N SFARA

Pe diagrama secerișului s-a 
trecut la partea descenden
tă a curbei. Aceasta doar in 
ceea ce privește cuantumul su
prafeței rămase incă nerecolta
te, in mai multe județe cu pon
dere principală in asigurarea 
Cu grîu a cămărilor ță
rii lucrătorii raportînd cu 
justificată satisfacție reali
zarea finalului la acest capi
tol important al calendarului o- 
ricărui an agricol. Pentru în
cadrarea in perioada optimă, 
unde este cazul (lanuri im- 
buruienate sau căzute din 
cauza ploii) trebuie intervenit 
energic, cu toate forțele, recol- 
tindu-se cu secerile și coasele. 
Ca și pînă acum, tinerii satelor 
sint datori să-și alăture efortu
lui general necesar sprijinul lor 
dovedit și pînă acum ca deose
bit de eficient și solicitat. Să nu 
uităm că ei sint chemați nu 
numai pe combine, sau cu se
cerile in lanurile de griu, ci și 
la eliberarea operativă a tere
nurilor pentru a crea front de 
lucru brăzdarelor plugurilor. 
Nici un tirtăr nu trebuie să ră- 
mină deoparte de acest ultim e- 
fort general pe care satul îl 
face pe ogoare. Iată in continua
re secvențe din munca tinerilor 
din județele Neamț. Alba și Ma
ramureș. județele unde suprafe
țele nevămuite de rod sint incă 
mari.

NEAMȚ : 15 000 de tineri pe 
combine sau cu secerile și 

coasele in mînâ

„La noi secerișul a început 
mai tirziu. corespunzător condi
țiilor geografice și pedo-clima- 
tice. și de aceea procentul de 
realizare este mai mic in peisa
jul țării — ne spunea tovarășul 
loan Leuștean, prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al 
U.T.C. Asta nu înseamnă că 
la noi nu s-a lucrat conform pla
nului operativ de campanie di
nainte stabilit. Raportat la nu
mărul de zile in care s-a efec
tuat secerișul, ritmul zilnic este 
chiar superior celui planificat. 
La aceasta iși aduc din plin con
tribuția și cei peste 15 000 de ti
neri cooperatori, mecanizatori, 
elevi din cele 82 de localități 
unde există cooperative agricole 
de producție. Pentru ca partici
parea lor să fie cit mai organi
zată și eficientă, la fiecare co
mitet comunal, unde suprafețele 
de griu sint mai mari, a fost 
feoartizat cite un activist al co
mitetului județean U.T.C.

Cei mai vrednici s-au dovedit

(Urmare din pag. I)

port, faleza și digul avanportu- 
lui.

La festivități au participat to
varășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean al P.C.R. Con
stanța. general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șeful Marelui Stat Major, gene- 
ral-colonel Sterian Țircă. ad
junct al ministrului apărării na
ționale. reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți V. I. Drozden
ko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, B. E. Iamkovoi, șef 
de Stat Major al Flotei U.R.S.S. 
în Marea Neagră, comandantul 
detașamentului de nave militare 
sovietice care face o vizită de 
prietenie în portul Constanța, 
membri ai echipajelor navelor 
sovietice.

Era de față, de asemenea, ge
neral maior Ferdinand Hanzal, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, 
care se află la odihnă in țara 

cooperatorii din reușești care 
și-au înscris primii numele pe 
lista celor care au încheiat bi
lanțul griului. Echipe de tineri, 
asemănătoare celor de aici, gră
besc treburile verii și Ia Ave- 
rești, Ion Creangă. Girov, Oni- 
ceni. în zonele de deal, unde 
recoltatul mecanizat nu Se poa
te face, tinerii au luat în mină 
uneltele tradiționale : secerile și 
coasele. Așa cum se întîmplă 
la Bozieni, Poenari, Oniceni, 
Pîncești.

ALBA : Aniversare pe arie, 
în mijlocul spicelor

Cooperatorilor din Sintimbru 
li s-au alăturat în această vâră 
23 de flăcăi voinici, elevi ai 
Liceului industrial de construcții 
din Alba-Iulia. După orele pe 
care le prestează pe șantierele 
municipiului, unde s-au angajat 
să lucreze tot timpul verii, merg 
la Sintimbru pentru a-i ajuta pe 
oamenii de acolo la seceratul 
griului, la transportul rodului, 
la eliberarea terenului de ba- 
loți. Dorin Iepure, conducătorul 
grupului, Mircea Crișan, Ga
briel Toma, Tiberiu Popa și cei
lalți au realizat pînă acum eli
berarea a peste 30 de hectare 
de miriște precum și transpor
tul a 50 de tone de fin. Intr-una 
din zilele trecute a avut loc și 
un eveniment aparte : unul din
tre coechipieri, Tiberiu Petraș- 
cu, și-a sărbătorit in mijlocul 
spicelor pe arie, împlinirea ma
joratului. S-a toastat cu ulcioa
re de apă rece și cu boabe de 
grîu din spicele frecate in pal
me. Frumoasă aniversare ! Ală
turăm acum și felicitările noas
tre.

în județul Alba acționează în 
aceste zile peste 150 de echipe 
ale tinerilor, care deservesc 
combinele și mijloacele de tran
sport. Dacă unitățile cooperatis
te din Cenad, Jidvei, Doștad, 
Pian, sint avansate la recoltat, 
este și meritul uteciștilor care 
au semnat în fiecare zi in con
dica de prezență a ariei.

MARAMUREȘ : Navetiștii dau 
ajutor la recoltat

Mai bine de 1 000 tineri na
vetiști, răspunzind apelului or
ganizațiilor U.T.C. din comu
nele unde domiciliază, sint pre- 
zenți, în orele libere, in lanu
rile de griu. pe combine sau 
minuind secerile și coasele, pen
tru a-i ajuta pe consăteni la 
grăbirea recoltării griului. La 
Ardusat, Sarasău, Lăpușul Ro

noastră la invitația Ministerului 
Apărării Naționale.

Pe punțile navelor se aflau 
atașați militari, aero și navali, 
acreditați în țara noastră.

...Ora 10.00. Contraamiralul Se
bastian Ulmeanu primește ra
portul și felicită echipajele na
velor militare cu ocazia Zilei 
Marinei.

ZIUA MARINEI
Urmează momentul solemn al 

intonării Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România. în 
timp ce în văzduh răsună 21 de 
salve de artilerie.

...începe serbarea marinăreas
că. O suită de atractive demon
strații nautice este urmată de 
defilarea navelor alegorice — 
prilej de evocare a unor episoa
de semnificative din istoria na
vigației românești și a luptelor 
purtate de marinarii acestor me
leaguri pentru libertatea și in
dependența patriei .

De la toate aceste mărturisiri 
ale trecutului glorios al marinei 
noastre și pînă la modernele 

mânesc, Ocoliș, Căuaș, Mireșu 
Mare, pot fi văzuți zilnic 50—60 
de tineri cooperatori, elevi, 
muncitori navetiști pe arii. Al
ții ajută la recoltatul și depozi
tatul finului, la culesul fructe
lor de sezon. Pe tractoare, 450 
de tineri mecanizatori raportea
ză zilnic achitarea integrală a 
sarcinilor ce le revin. Drept ur
mare a acestei participări, în 
multe cooperative agricole se 
estimează încheierea secerișului 
cu 2—3 zile mai devreme decit 
termenul planificat.

OCTAVIAN MILEA

TABĂRA NAȚIONALĂ DE ODIHNĂ

SI INSTRUIRE PENTRU ELEVI
La Galați, pe malul Dunării 

în impunătoarea și eleganta clă
dire a liceului industrial pentru 
construcții de mașini, 355 de 
elevi membri ai societăților și 
cercurilor științifice din țară vor 
petrece împreună în cadrul ta
berei de odihnă și instruire or
ganizate de C.C. al U.T.C. și 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului două săptămîni de va- 
vanță, caracterizate prin odihnă 
activă.

Atmosfera care domnește în 
tabără este puțin deosebită de 
aceea a taberelor obișnuite, aici 
programul, in afară de odihna 
binemeritată, de bucuriile oferi
te de cadrul natural, copleșitor 
prin prezența Dunării, de emo
ția celor trei zile petrecute in 
Deltă, elevii vor avea prilejul 
să facă un bogat schimb de pă
reri împărtășindu-și experiența 
cîștigată în munca dusă in tim
pul anului școlar în cadrul so
cietăților și cercurilor științif’Ce 
și literare din școli.

Evenimentul cel mai impor
tant insă al acestor 14 zile de 
tabără îl constituie desfășurarea 
lucrărilor celei, de-a 2-a sesiun'

nave ancorate acum în portul 
Mangaliei, al Constanței, sau 
cele care brăzdează acum mările 
și oceanele lumii, purtînd pavi
lionul românesp pe cele mai în
depărtate meleaguri, construcția 
navală în țara noastră a parcurs 
un drum lung și glorios. în tot 
mai amplu schimb de valori 
materiale cu lumea, România so

cialistă dispune în prezent de o 
flotă fluvială și maritimă in 
continuă dezvoltare. în actualul 
cincinal, alte nave vor spori 
spectaculos capacitatea de trans
port a flotei noastre, șantierului 
naval din Constanța revenindu-i 
cinstea să construiască, așa cum 
a indicat recent secretarul gene
ral al partidului, nave de 
60 000 tdw și să treacă la con
struirea unei nave gigant de 
150 000 tdw.

Continuatori ai unor bogate 
tradiții de muncă și luptă, lucră
torii flotei noastre se Prezintă 
acum la această sărbătoare si 
cu alte bogate realizări. Astfel,

Foto : S. SPIREA

naționale de referate și comu
nicări a elevilor. Structurată ca 
o adevărată sesiune științifică, 
activitatea se desfășoară pe sec
țiuni de limbă și literatură ro
mână, istorie, științe sociale.

LA GALAȚI

matematică, fizică, chimie, pre- 
zentindu-se un număr de 103 re
ferate și comunicări. Cele 6 
secții au ca vicepreședinți, doc
tori, conferențiari, profesori u- 
niversitari, profesori emeriți iar 
președinte de onoare este rec
torul Institutului politehnic Ga
lați, profesorul inginer Iosif 
Egri.

Programul cuprinde dezbateri 
și discuții metodice pe margi
nea lucrărilor prezentate, o zi 
de muncă patriotică la punctul 
faleză-turn, întîlniri cu acade
micieni, doctori, conferențiari, 
cu Marin StOian etc. Elevii vor 
face propuneri pentru elabora

iri acest an, flota noastră va 
transporta numeroase mărfuri 
peste prevederi iar traficul 
portuar maritim va crește, ca 
urmare a noilor capacități de 
producție și a noilor dotări, la 
in milioane tone. Prin dezvol
tarea continuă a industriei na
vale se va ajunge ca, la sfirșitul 
actualului cincinal, flota noastră

să transporte 42—50 la sută din 
totalitatea mărfurilor destinate 
traficului maritim.

Hotărirea C.C. al P.C.R. cu 
privire la realizarea complexu
lui hidroenergetic și de trans
port Dunărea-Marea Neagră și 
examinarea în cadrul recentei 
vizite de lucru a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a probleme
lor privind infăptuirea acestui 
important obiectiv al programu
lui de dezvoltare a societății 
noastre socialiste, construirea 
unui puternic șantier naval și, 
in perspectivă, a portului mari
tim Mangalia dau noi dimen

ALBA IULIA

ANGAJAMENTELE
Duminică după-amiază, a pă

răsit Capitala președintele Se
natului francez, Alain Poher, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale. a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Șerban Țițeica, deputat, 
Mircea Rebreanu, deputat, 
membru al Comisiei de politică 
externă a M.A.N.

Au fost de față Francis 
Levasseur, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai am
basadei.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macoves.cu, a tri
mis ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Bolivia, Mario 
Gutierrez Gutierrez, o telegra
mă de felicitare cu ocazia zilei 
naționale a acestei țări.

Copii din peste 20 de țări ale 
lumii, Algeria, Marea Britanie, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Italia, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia. Suedia. Un
garia, U.R.S.S., R. D. Vietnam 
și altele își petrec o parte din 
vacanță pe malul însorit al Mă
rii Negre în tabăra internațio
nală de la Năvodari. Programul 
le oferă, in continuare, micilor 
oaspeți, posibilitatea de a cu
noaște Capitala, monumentele 
cultural-istorice și salba de 
lacuri din împrejurimi, precum 
și să participe — prin reprezen
tanți — la cel de-al doilea Fo- 

rea unui statut al societăților și 
cercurilor științifice. In jurnalul 
intim ei vor nota impresii de la 
campionatele sportive, din ex
cursia de trei zile în Deltă, de 
la vizitele pe care le vor face 
la muzee, șantiere naționale, 
Combinatul Siderurgic, Institutul 
Politehnic. Nu lipsesc din pro
gram concursurile de muzică 
ușoară, populară, creația litera
ră, dansul, momentele vesele. 
Primul concurs a și avut loc.

Ziua de ieri, duminică, a de
butat cu o masă rotundă la care 
s-au dezbătut probleme legate 
de cercetarea teoretică și apli
carea practică. 30 de elevi pe
trec în tabără 14 zile de odihnă 
activă. La baza activității lor se 
află îndemnul secretarului ge
neral al partidului nostru „și ti- 
nărul din liceu și cel din uni
versitate, trebuie să fie in stare 
Să execute o muncă concretă în 
societatea socialistă".

VERA BlRLĂDEANU 
LIDIA POPESCU

siuni dezvoltării continue a 
construcției navale, a marinei 
Republicii Socialiste România și 
stimulează forța creatoare, pa
siunea tuturor celor care mun
cesc și trăiesc legați de mare.

în pas cu dezvoltarea științei 
și tehnicii de luptă, flota noas
tră militară a marcat și ea o 
evoluție calitativă, dovedindu-se 
scut de nădejde la hotarele de 
apă ale patriei socialiste. Iată, 
sintetic redate, pe o platformă 
alegorică, cîteva din specialită
țile de bază navale, dotarea cu 
tehnică modernă a marinei 
noastre militare, precum șl gra
dul înalt al pregătirii marinari
lor noștri.

în încheierea serbării marină
rești. pe o platformă care se 
apropie de nava-comandant, e- 
chipa artistică „Albatros", for
mație cu o bogată tradiție ar
tistică, prezintă un scurt spec
tacol inspirat din activitatea 
marinarilor.

★

Seara, Mangalia, celelalte sta
țiuni ale litoralului, precum și 
toate porturile românești au trăit 
feeria unor serbări și spectacole 
inspirate din viața și munca ma
rinarilor noștri.

(Agerpres) 

rum Național al Organizației 
Pionierilor din România, care se 
va desfășura, cu incepere de la 
8 august. în comuna Livada din 
județul Satu Mare.

La Cîmpulung Moldovenesc 
s-a încheiat duminică cea de-a 
cincea ediție a Festivalului na
țional al cinecluburilor pionie
rești. în cadrul acestei manife
stări au fost prezentate peste 
100 de producții cinematografice 
ale micuților cineaști amatori, 
înfățișînd aspecte din viața și 
activitatea școlarilor, din univer
sul copilăriei fericite al aces
tora, frumusețile patriei.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI 
DE 23 AUGUST. Manea Mă- 
nescu : Planul național unic 
de dezvoltare economico-so- 
cială a României (II) ; Mir
cea Moarcăș : Conferința eu
ropeană pentru securitate și 
cooperare ; Valentin I. Pri- 
sacaru : Calitatea produselor 
— o cerință prioritară ; 
Nicolae Pantilie : Organizare 
și eficiență în concentrarea 
producției; Ion ____
Exigențe ale activității poli- 
tico-ideologice ; Roman Mol
dovan : Informarea și propa
ganda în comerțul exterior ; 
Eugen Bantea : Insurecția 
națională din august 1944 — 
moment culminant al luptei 
antifasciste din România.

OPINII. Ștefan Voicu : Re
zonanța actuală a unei teze 
privind trecutul îndepărtat.

ȘTIINȚA—ÎNVAȚAMÎNT. 
Victor Calcan : Prognoza 
dezvoltării științifice și im
plicațiile sale economico-so
ciale.

PAGINI DE ISTORIE. Va
sile C. Nechita : Dimitrie 
Cantemir și începuturile gîn- 
dirii economice românești.

DIN MIȘCAREA COMUNIS
TA ȘI MUNCITOREASCA 
MONDIALA. Constantin Flo- 
rea : Un glorios drum de 
luptă ; Stane Dolanț : Obiec
tive primordiale în dezvol
tarea societății socialiste iu
goslave.

VIAȚA INTERNAȚIONA
LA. Augustin Bumbac : în
chegarea națiunilor africane.

CĂRȚI ȘI IDEI : Ileana 
Răceanu : Pentru un dialog 
eficient al omului cu lumea ; 
Gheorghe Boldur : Modelarea 
situațiilor conflictuale cu trei 
participanți ; S. Stănescn : 
Universitatea ca mediu so
cial ; O. Luțaș : Franțois 
Mitterrand despre opțiunile 
Socialiștilor francezi.

REVISTA REVISTELOR. 
| CUVÎNTUL CITITORILOR.
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Se spune că primind scri
sori de reproș din întreaga 
lume pentru tragicul sfirșit 
pe care i l-a rezervat Kare- 
ninei, Lev Tolstoi ar fi răs
puns ridicînd neputincios din 
umeri : „Dar nu eu am onio- 
rît-o ! Ea s-a aruncat îna
intea trenului 1“ Iată o ex
clamație mult mai profundă 
și mai puțin anecdotică de
cit pare la prima vedere, 
Tolstoi definea aici cu o ab
solută precizie valabilitatea 
destinului unui erou; tul
burătoarea — și aparenta — 
„scăpare de sub control" a 
personajului, atit de puternic, 
atit de închis in destinul 
său, incit și-l petrece pină 
la capăt, liber față de scrii
tor, el însuși, scriitorul, tirît 
de forța acestui destin căru
ia i-a dat viață, incapabil de 
a mai interveni în evoluția 
sau sfirșitul acestuia. Sigur, 
asta ca să facem literatură 
pe marginea literaturii. In 
fapt, autorul este lucid pînă 
la capăt, Tolstoi făcea acolo 
o metaforă. O metaforă su
perbă — în trufia ei — ge
nialul autor definea el în
suși teribilul adevăr al ope
rei sale, diagnosticând viața 
Kareninei, viața sa literară, 
ca fiind nemuritoare, ca 
orice viață literară adevă
rată. Cînd eroii mor, sufle
tul cititorului este zguduit 
ca de o moarte reală, petre
cută in plan real și nu noi, 
aici, în cîteva rînduri, o să 
descifrăm magia oricum ne
descifrată nici in uriașe to
muri, a marii literaturi.

Eroii intr-o operă mor din 
diferite pricini. Cea mai au
torizată fiind aceea că ei nu 
mai aveau cum să trăiască, 
că moartea lor era implaca
bilă, fie pentru că oricum 
erau sfirșiți, fie că splen
doarea lor morală cerea sa
crificiul suprem, ca pe o 
jertfă. .

Am să vă reamintesc aici 
un erou care moare, cu toa
te că noi vorbim de „destine 
posibile". Un erou de o fru
musețe, zic eu, rară, singu
lar in felul lui în literatura 
și filmul românesc. Nu vă 
propun să-i ignorăm moar
tea, imaginind un destin 
pentru el, pentru că mi s-ar 
părea o impietate pentru 
scriitor, ca și pentru erou. 
Nici măcar nu știu cit își 
iubește el, scriitorul. acest 
erou, ce loc îi acordă în bi
bliografia creației. Eu cred 
insă că este unul dintre cei 
mai puternici eroi ai litera
turii contemporane. Scriito
rul este Eugen Barbu, iar

BRIGADIERILOR
Cu prilejul unui sfert de 

veac de ia crearea primelor 
șantiere naționale ale tineretu
lui a avut loc o adunare a re
prezentanților brigadierilor din 
județul Alba.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire participanții și-au ex
primat adeziunea deplină la po
litica internă și externă promo
vată de partidul și statul nostru, 
încrederea în prezentul și viito
rul patriei, în cauza socialismului 
și comunismului.

în telegrama adresată Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se raportea
ză că prin forțele proprii ale ti
neretului constituit în brigăzi 
de muncă patriotică, au fost 
realizate în acest an lucrări a 
căror valoare se cifrează la pes
te 20 milioane lei, iar pînă la

ÎNALT IK1V1IM
(Urmare din pag. I) 

imprima dimineții de legămint 
nota aceea gravă, maiestuoasă, 
era acel moment cînd ostașii, în 
grupuri compacte, monolitice, 
rosteau textul legii legilor vie
ții militare avînd un braț strîns 
pe armă iar altul pe lancea Dra
pelului, cind faldurile Tricolo
rului păreau a mîngiia inimile 
lor tinere, spre a le spori atit 
mindria față de gloria înainta
șilor, de măreția prezentului so
cialist, de viitorul de aur al pa
triei noastre dragi, cit și înțele
gerea clară a marilor îndatoriri 
ce le revin, de aici înainte, ca 
apărători ai țării.

Pentru că jurămintul împli
nește o vibrantă menire secu
lară. în mintea celor chemați 
sub drapel, el menține mereu 
vie amintirea biruințelor repur
tate de bunii și străbunii noștri 
în lupta pentru neatirnare, pen
tru libertate națională și socială, 
pilda de jertfă și dăruire a eroi
cei noastre clase muncitoare, a 
comuniștilor, a tuturor celor ca
re au făurit eliberarea patriei 
si asigură urcușul ei neîntrerupt 
pe treptele progresului și civi
lizației socialiste. Și ei, cei mai 
tineri ostași ai țării, încotporînd 
în ființa lor incandescența șar
jelor de oțel, aroma griului in
trat în hambare, efervescența 
muncii cu cartea, și-au asumat, 
prin puterea de nestrămutat a 
jurămîntului, obligația de a do
vedi prin fapte că sint demni 
continuatori ai virtuților stră
moșești, reazem de nădejde al 
noilor noastre destine.

Ei, ostașii chemați sub drapel 
In vara mănoasă a lui 1973, ros
tind marele legâmînt cu țara, 
cu poporul și partidul, s-au an
gajat ferm să dea împlinire în- 
suflețitoarelor sarcini puse în 
fața oștirii de comandantul nos
tru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la întilnirea du acti
vul de partid al armatei din luna 
mai a.c. Marea majoritate a a- 
cestor ostași o constituie tinerii 

eroul Matei, din „Facerea 
lumii". Matei arde în per
manență, ca o flacără, viața 
sa este dureros de luminoa
să și, in planul creației re
prezintă un adevărat tur de 
forță pentru autorul lui. în
deobște, un personaj nu poa
te fi dus cu atita precipitare, 
aproape sufocantă, de la un 
capăt la altul al cărții. Au
torii obosesc, sau se tem să 
nu fie crezuți, pun astfel de

timpurilor 
noastre

personaje să „respire". să 
se poarte rezonabil. Măcar 
un capitol. Matei nu respiră 
insă deloc și nu se poartă 
nici o clipă rezonabil. Viața 
sa este un vis patetic și el 
„calcă-n străchini" sublim, 
merge sigur spre epuizare 
cu o mirare copilărească în 
fața lumii, a acestei lumi 
pe care și el „o face" și 
participarea directa la cea 
mai spectaculoasă facere a 
lumii ii dă o iluminară atit 
de profundă incit bietul sAu 
destin personal, îngrijirea 
sănătății și alte fleacuri nu 
numai că ic neglijează, dar 
le și ignoră complet, cu ace
eași mirare copilărească in 
momentul cind i se amintește 
de ele. Febrilitatea lui Malei 
este febra creației și autorul 
sugerează magistral aceasta. 
Autorului nu-i pasă că nu 
va fi crezut, că se va spune 
că Matei este „făcut", pen
tru că astfel nu poale trăi 
nimeni. Eroare. Trăiesc ast
fel și au murit astfel mulți 
oameni. Ei sint atit de ».de- 
vărați incit transfigurarea 
lor artistică este dificilă 

finele anului se vor realiza 
economii de peste 31 milioane 
lei, cu 11 milioane lei mai mult 
față de planul inițial, materiali
zate in colectarea și predarea a 
peste 4 000 tone deșeuri metalice, 
realizarea unei suprafețe de 150 
hectare împăduriri, a 650 hecta
re desecări, irigații și combate
rea eroziunii soiului, organizarea 
a peste 600 brigăzi și echipe în 
agricultură pentru stringerea, 
transportul, depozitarea cerea
lelor și furajelor.

Tinerii se angajează, totoda
tă. să participe în același timp, 
prin organizarea a 40 șantiere și 
tabere locale de muncă patrio
tică a tineretului, la darea in fo
losință înainte de termen a o- 
biectivelor economice și soci al - 
eulturale prevăzute a se realiza 
in acest an în județul Alba.

care sint membri al Uniunii Ti
neretului Comunist. Sub îndru
marea comandanților, urmind 
pilda comuniștilor, la școala vie
ții ostășești își vor însuși și per
fecționa continuu măiestria mi
litară, vor învăța minuirea te
meinică a armamentului și teh
nicii de luptă din înzestrarea 
subunităților și unităților. Prin 
activitatea în sălile de speciali
tate, la cimpul de instrucție, in 
poligoanele automatizate. in 
tancodroame, pe ăerodroame sau 
pe terenurile de aplicație, ei vor 
acumula zi de zi cunoștințele și 
deprinderile necesare bunilor lu
ptători.

Dar perioada stagiului militar 
va constitui, totodată, și o inaltă 
școală politică. Devotamentul ne
țărmurit față de patrie, popor și 
partid, de cauza socialismului, 
convingerile politice și eticb-mo- 
rale însușite in familie, pe băn
cile liceelor, la școala muncii in 
uzine, pe șantiere sau pe ogoa
rele înfrățite vor fi amplificate 
și consolidate. în zilele noastre, 
viața Ostășească conferă cadrul 
prielnic formării și afirmării 
plenare a curajului, dirzeniei. a 
atitudinii înaintate față de mun
că și îndatoriri. Multe din tră
săturile ce definesc profilul os
tășesc și civic ăl militarilor de 
azi se vor manifesta, la tinerii 
noului contingent incorporat, și 
în ipostaza de constructori en
tuziaști în uniformă kaki pe șan
tiere ale economiei naționale, la 
irigații sau la recoltatul aurului 
holdelor. Armata noastră popu
lară este participantă activă la 
opera de edificare a socialismu
lui multilateral dezvoltat pe pă- 
mintul românesc.

Odată cu depunerea jurămin- 
tului militar, tinerețea țării a 
intrat, cu încă un contingent, in 
bărbăție și maturitate. încă o 
generație a pornit pe drumul 
care se cheamă al înaltelor răs
punderi ostășești și cetățenești, 
al slujirii unui ideal mobil și 
sfînt : apărarea cuceririlor revo
luționare ale poporului,inde
pendenței și suveranității Româ
niei socialiste.

pentru că viața lor intreagă 
este transfigurare. Eugen 
Barbu nu s-a temut să scrie 
destinul unei purități in sta
rea ei cea mai patetică și re
zultatul este emoționant.

Veți întreba desigur — dar 
de ce vorbești dumneata 
despre carte, cind ar trebui 
să vorbești despre film ? 
Despre Matei așa cum apare 
și se mișcă in film ? Pentru 
că este tot una. Pentru că 
foarte rar am văzut pe ecran 
un personaj literar transpus 
cu atita violență, în datele 
sale totale, chiar fizice, așa 
cum o face marele actor 
Virgil Ogășeanu. Așa și nu 
altfel trebuie să fi arătat 
Matei. Așa se mișca el, așa 
se împiedica de pietre pe 
străzi perorind, așa zîmbea, 
stîngaci și pripit, asa erau 
miinile sale nervoase si ex
presive. Amintiți-vâ cum il 
asculta Eva, cum tăcea Eva 
lingă el. Așa cum nu *tie 
nimeni ca Irina Petrescu pe 
ecran, să tacă și să asculte, 
intre toate minunatele noas
tre actrițe. Entuziasmul ei 
timid, activizarea ei bruscă, 
Însuflețirea privirii, sugerau 
perfect fascinația pe care o 
exercita Matei, forța sa a- 
devărul credinței sale, idea
lul său. Matei trăia si in 
film ca o flacără. vorbea 
repezit, vorbele nu-i ajun
geau, se împiedica de ele ca 
de un balast, o frină in goa
na perpetuă a gindurilor. a 
planurilor și a generozității 
simțirii sale, le credea pu
ține și incapabile să-i dez
văluie freamătul intregii 
sale ființe. Freamătul crea
tor al intregii sale ființe.

Excelent gindită de către 
Gheorghe Vitahidis scena in 
care Eva, aflată la o marcată 
răscruce a vieții sale, află 
de moartea lui Matei. Schița 
de personaj memorabil rea
lizată de Papaiani. secreta
rul de U.T.C., in cîteva cu
vinte bilbiite. speriate, hir- 
tiile răsfoite fără roși, tra
gismul patetic al acestei dis
pariții. ultima, marea tă
cere a Evei. Se făcuse nn 
pustiu pe ecran și nimeni, 
niciodată in viața Evei nu 
l-a mai umplut.

Cu o dureroasă pietate se 
gindește ea și astăzi, cind 
poate este o celebră bale
rină. la Matei, omul care a 
ars ca o flacără și a pierit, 
orbit de propria sa lumină, 
de propria sa spiritualitate, 
erou, anonim ca âliția mari 
eroi...

SMARANDA JELESCU
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asupra echipei

finala „Cupei
Davis“

menii noștri se
califică în semi

U.R.S.S., tenis

Victorioși cu 3-2,

0 performanță remarcabilă I
IAtletele românceION SÂNTEIILIE NĂSTASE TOMA OVICI

IDin nou, la doi pași de „SALATIERA
A fost ziua cea mai grea și 

Dar și cea mai frumoasă. Am 
amiezi de emoții și clipe istovitoare, în 
nervii jucătorilor și nu mai puțin ai spectato
rilor și telespectatorilor au atins cotele maxime 
ale încordării. N-a fost in zadar, pentru că. 
iată, am ajuns să trăim, din nou. o mare și ine
galabilă satisfacție : cu un Năstase în formă 
obișnuită și cu un Ovici magnific, echipa Româ
niei învinge puternica reprezentativă a U.R.S.S. 
într-o dispută pasionantă cu 3—2 și se califică 
în semifinala interzonală a „Cupei Davis", pe 
care o va susține, în compania echipei S.U.A., in 
zilele de 17, 18 și 19 august, în deplasare, se 
pare la San Francisco. Din nou. echipa noastră 
se află doar la doi pași de trofeul cu pietre pre
țioase și sclipiri de argint numit „Salatieră". 
Tricolorii reușesc, astfel, o performanță remar
cabilă. Succesul lor este cu atît mai meritoriu 
cu cit. așa cum se știe, echipa noastră de „Cupa 
Davis" se află intr-o situație specială dictată de 
reconstrucția ei, de omogenizarea și perfecțio
nare intr-un proces laborios de muncă și efor
turi, de dăruire supremă. Această victorie, 
această calificare vine să confirme valoarea șco
lii românești de tenis, resursele ei, vine să ates
te, in același timp, prestigiul internațional de 
care se bucură dâvis-cup-manii tricolori în lu
mea de elită a tenisului mondial. Victoria se 
conturează cu atit mai frumoasă și prestigioasă 
cu cit echipa noastră tinără a avut in față ad
versari redutabili cu o mare experiență pe 
courts-urile de tenis, în frunte cu Alek Metre- 
veli, recentul finalist de la Wimbledon. Echipa 
Uniunii Sovietice înclină pentru a treia oară 
steagul in fața team-ului nostru și este tot 
pentru a treia oară cind davis-cup-manilor So
vietici nu le reușește tentativa de a trece de o 
finală a zonei europene.

Rememorind etapele construirii acestei victo
rii, trebuie să amintim că ne-am pus mari nă
dejdi in intilnirea de dublu, partidă, cum se 
știe, decisivă în meciurile de „Cupa Davis". 
Dar cuplul sovietic, Metreveli—Lihaciov, extrem 
de omogen și rodat — joacă împreună de un 
deceniu — a învins noul nostru tandem Năstase 
—Sântei aflat doar la a doua confruntare în 
cariera lui. Mai calmi și constanți în joc, mai 
tenaci și ambițioși chiar și cind situațiile păreau 
iremediabil pierdute, jucătorii sovietici au re
făcut terenul — conduceam cu două seturi la 
zero — și, profitînd de starea de nervozitate, 
de unele greșeli, mai dese decît în meciul cu 
neo-zeelandezii, ale dublului nostru, și-au ad
judecat jocul cu 3—2. Și astfel calificarea n-a 
vrut Să mai suridă vreuneia din echipe înainte 
de ultimile două partide. Sigur, nu aveam e- 
moțli pentru meciul Năstase—Metreveli. Marele 
nostru campion, etalindu-și din nou întreaga 
gamă a loviturilor și procedeelor sale tehnice 
de un ratinament și subtilitate inegalabile, care 
l-au făcut celebru și apreciat pe terenurile din 
întreaga lume, și-a învins adversarul de o ma
nieră impresionantă, în trei seturi :• 6—0, 6—2, 
6—4, realizind opt break-uri, și tot atiția „ași", 
și terminind opt ghemuri — ce simetrie a su
periorității totale — la zero. Egalind situația pe 
tabela de. marcaj, 2—2, victoria finală, inclusiv 
calificarea, stătea în racheta lui Toma Ovici.' Vă 
dați seama ce imensă răspundere. Se întîlneau 
jucătorii numărul doi al ambelor țări, de forțe

cea mai lungă... 
trăit trei după- 

care

sensibil egale, care lăsau deschisă posibilitatea 
oricărui rezultat. Ovici avea un munte în circă 
și crisparea de care părea marcat la începutul 
partidei este explicabilă. Dar el a știut să se 
învingă pe sine, s-a concentrat, a luptat cu un 
admirabil curaj și o fierbinte ambiție pentru 
fiecare minge, pentru fiecare punct, realizind 
un joc magistral și o victorie care ii aureolează 
cartea de vizită și-i consacră numele pe meri
dianele sportului alb. Explicația excelentei sale 
evoluții, a succesului, ■■ ■
în .dozarea metodică a efortului și resurselor, 
în stăpînirea de sine.
cind, in passing-shout-uri și in mingi stopate sau 
puse, stilul său, caracterizat printr-o tactică de 
așteptare, prin mingi lungi trimise spre linia 
de fund a terenului și alternate cu lovituri 
puternice l-a incomodat vizibil pe tenacele și 
ambițiosul Kakulia, jucător capabil de mari sur
prize. forțindu-1 pe acesta să riște, să greșească 
și să-i creeze situații de a puncta decisiv. Ovici, 
reușește să-și învingă adversarul mult mai ca
tegoric decît se așteptau chiar și cei mai opti
miști suporteri, in trei seturi (6—3, 6—3, 6—1) 
raportul de break-uri fiindu-i net favorabil : 
8—3. Poate că la acest succes categoric au con
tribuit. in bună măsură, și minutele de recule
gere și odihnă, cind din spatele său, do după 
gardul de sîrmă, ii veneau cele mai autorizate 
sfaturi și indicații tehnico-tactlce. de la unul 
care știe cel mai bine cum se făuresc marile 
victorii — Ilie Năstase, aflat aproape cu inima, 
cu emoția și ambiția de coechipierul său ! Pe 
lingă îndrumările antrenorului Cristea Caralu- 
lis, un bun pedagog și tehnician — ale cărui 
merite in făurirea noii echipe nu pot fi con
testate — cuvintele și îndemnurile lui Ilie 
Năstase, jucătorul numărul unu al lumii la 
această oră, erau ca un tonic care-i râvitaliza 
forțele și încrederea. Și Ovici ne demonstrează 
cum se cîștigă o mare bătălie, invățind in 
această luptă că în tenis nu trebuie să te re
laxezi și să ierți nimic adversarului. Primul 
care sosește să-l îmbrățișeze după înscrierea 
punctului finăl este Ilie Năstase. Gest semnifi
cativ care are o încărcătură morală. După ce 
l-am văzut pe Ilie cum îl dirija, cum îl încu
raja pe Sântei, cu cită inimă îi lăuda ispră
vile și cît de afectiv, l-a luat in brațe. în cî- 
teva rînduri în jocul de dublu, joc pe care l-au 
pierdut, mi-am dat seama că. dincolo de con
struirea unei echipe, se făurește — lucru foarte 
important — moralul unei echipe. Suporterii îl 
fură pe Ovici și-l poartă în triumf, de jur îm
prejurul terenului, apoi spre vestiar în acla
mațiile copleșitoare și 
spectatorilor. Magnifică 
sportului românesc !

rezidă in jocul său tactic,

El a fost mai bun ca ori-

SERGHEI ANDREEV, căpitanul 
nejucător al echipei U.R.S.S. : „Am 
venit aici convinși că vom învin
ge, dar Ovici, acest jucător care 
s-a dovedit a fi mult 
decît îl bănuiam, ne-a 
socotelile. Nu pot 
vă felicit pentru victorie, 
gînd că ați obținut-o pe merit. Ar
bitrajul a fost de bună calitate, 
unele discuții purtate asupra unor 
mingi contradictorii, fiind un as
pect cît se poate de firesc într-un 
meci de tenis, mai ales intr-unui 
cu o asemenea miză“.

CRISTEA CARALULIS, căpita
nul nejucător al echipei României : 
,.îndrăznesc, acum, un pronostic : 
nu sîntem chiar dinainte învinși 
în meciul cu echipa Statelor Uni
te. Ei au, desigur, prima șansă, 
dar și în tenis, nu numai în fot
bal, mingea e rotundă...".

TEMURIAZ KAKULIA : „Am in
trat pe teren cu o mare dorință 
să cîștig, dar în același timp cu 
mari emoții. îl văzusem pe Ovici 
jucind în meciul cu Metreveli și 
știam că am o sarcină foarte grea. 
Are un joc de O regularitate in
comodă pentru orice jucător“.

TOMA OVICI : „De acum
visul meu nu poate fi de- 
cit unul : o victorie la „numă
rul 2“ al echipei americane. Dacă 
o izbutesc, — cine știe ? — pot 
spune că am dreptul să încep să 
sper că nu âm intrat prea tîrziu 
în „lumea bună“ a tenisului in
ternațional".

ION SÂNTEI : 
mă pot număra, 
printre cei care

mai bun 
încurcat 

decît să 
adău-

finaliste în „Cupa

atletic,

Europei" I
I

• în ultima zi a concursului 
atletic din cadrul Festivalului 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Berlin, sportivul 
român Nicolae Onescu a obținut 
un frumos succes, cîștigind 
proba de 1 500 m cu timpul de 
3’ 50” 4/10. In proba de săritură 
in lungime, Marius Scoarță s-a 
situat pe locul 4 cu 7,30 m, iar 
Argentina Pavel și Paul Neagu 
au ocupat locurile 5 in probele 
de săritură in înălțime (1,65 m) 
și respectiv aruncarea greutății 
(15,38 m). Reprezentanții țării 
noastre au cucefit în competiția 
de atletism 4 medalii de aur și 
o medalie de bronz.

• Astăzi, in Sala sporturilor 
din Constanța, începe competi
ția internațională de volei 
„Trofeul Tomis", la care parti
cipă selecționatele masculine ale 
Japoniei, campioană olimpică, 
U.R.S.S., campioană europeană, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Mexi
cului și României.

• Pe terenurile „Olimpia" din 
Brașov, au luat sfirșit întrece
rile zonale ale competiției femi
nine de tenis „Cupa Principesa 
Sofia", pentru echipe de tineret 
(jucătoare sub 18 ani). în finală, 
echipa României a învins cu 
1—2 formația Cehoslovaciei și 
5-a calificat pentru turneul final 
al competiției, care se va desfă
șura in Spania.

în intilnirea nentru locurile 
3—4, formația Mexicului a în
trecut cu 3—2 echipa Elveției.

a Turneul international fe
minin de handbal „Cupa Bala- 
ion" a continuat cu partidele 
din etapa a 4-a. S-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ungaria- 
R.F. Germania 16—9 (9—3) ; Dl- 
nemarca-România 8—7 (5—3) ; 
R. D. Germană — selecționată 
orașului' Voszprem 16—7 (6—4).

• La Walcz (Polonia) s-au 
încheiat campionatele europene 
de caiac-cânoe pentru juniori. 
Sportivii români au cucerit două 
medalii de bronz, 
caiac 4 — 500 m 
500 m. în ambele 
ria a revenit 
U.R.S.S.

• Campionatul 
sah pentru juniori, 
la Thornaby 
s-a încheiat cu victoria tînăru- 
lui maestru sovietic Aleksandr 
Beliavski. care a totalizat 8.5 
puncte din 11 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat în 
ordine : Miles (Anelia) 8 puncte, 
Marianovici (Iugoslavia), Chris
tiansen (S.U.A.), Stean (Anglia) 
7.5 puncte. Bloch (R.S.A.), Leow 
(Singapore) 5 puncte. Diecks 
(Irlanda), Cooper (Anglia) 4.5 
puncte, Biries^u (România) 3.5 
nuncte. Momeni (Iran) 2,5 punc
te, Freile (Ecuador) 2 puncte.

• Peste 80 009 de spectatori 
au urmărit pe stadionul central 
din Pekin meciul international 
amical de fotbal dintre echinele 
R. P. Chineze și Guineei. Gaz
dele au obtinut victoria cu sco
rul de 5—2 (3—1).

• în finala zonei americane a 
..Cunei Davis", care opune la 
Little Rock (Arkansas), selecțio
natele Chile și S.U.A., dună 
primele două partide de simplu 
scorul este de 2—0 în favoarea 
tenismanilor americani. Stan 
Smith a cîștigat, cu 7—9. 6—2, 
8—6. 6—4 partida cu Patricio 
Cornejo, întrerunfă în prima zi 
din cauza întunericului.

<• Finala turneului internatli’- 
r’.I de tenis de la Louisville 
(Kentiwkv). va disputa între 
australianul John Newcombe si 
spaniolul Manuel Orantes. Tn 
semifinale. Newcombe l-a elimi
nat cu 6—3, 7—6. pe argentinia
nul Villas. în timn ce Orantes 
l-a învins cu 6—2. 6—2 pe 
Gerulaitis (S.U.A.). Iată șl re
zultatele semifinalelor probei de 
dublu bărbați : Orantes (Snania). 
Tiriac (Români»)—Ashe. Tanr»r 
(S.U.A.) 7—5. 6—3 : Newcombe
(Australia). Graebner (SJT.A.) — 
Gerul»iti«, Froehling (S.U.A;) 
7-6, 7—6.

• în cadrul turneului inter
național de fotbal de la Coruna 
(Snania), echipa Spartak Trnava 
a învins cu scorul de 5—3 (0—21 
cunoscuta formație olandeză 
Aiax Amsterdam, cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni".

în finala competiției, Sear+ak 
'f'rnava va întilni formația 
Atletico Madrid.

® La Moscova, în prezența a 
peste 75 000 de spectatori, s-a 
disputat intilnirea internațională 
amicală de fotbal dintre selec
ționatele U.R.S.S. și Suediei. 
Partida s-a incheiat la egalita- 

: 0—0.

tră feminină pe locul doi (54 p.) 
doar la o jumătate de punct de 
cea a Ungariei (53,50 p.) și i-a 
conferit dreptul de a participa 
la finala Cupei Europei care se 
va desfășura în Anglia la 9 
septembrie.

Cerem cuvenita iertare că am 
fost furați de întrecerea strînsă 
purtată de echipa noastră și am 
lăsat la urmă evidențierea exce
lentei evoluții a atletelor din 
R.D.G. care au cîștigat detașat 
această semifinală. Din cele 13 
probe disputate ele au pierdut 
numai două : Viscopoleanu — 
lungime și Argentina Menis care 
aruncind 65,96 m cu ușor vint 
defavorabil, arată că oricind este 
capabilă să aspire din nou 
recordul mondial al 
Campioanele olimpice 
Zehert și Aurelia Ehrhardt au 
cîștigat cu 51,8 sec. la 400 m și 
respectiv 12,7 sec. la 100 m. gar
duri, rezultate care le situează 
în capul listei mondiale de per
formere pe acest an. Nu ne este 
îngăduit să omitem asemenea 
performanțe. Campioana olim
pică, Renate Stecher a realizat 
11,4 sec. la 100 m., cu vînt po
trivnic. Ruth Fuchs, altă cam
pioană olimpică, a aruncat su
lița la 54,30 m.

Numai cine a auzit strigătul 
de bucurie al Vioricăi Viscopo
leanu — căpitanul echipei — la 
aflarea rezultatului final, poate 
înțelege dăruirea și pasiunea cu 
care au luptat fetele noastre 
pentru a deveni finaliste ale Cu
pei Europei !

SILVIU DUMITRESCU

la 
probei. 
Monica

I

I
I
I

I
I
IRareori un concurs 

cum a fost cel prilejuit de se
mifinala „Cupei Europei' 
fâșurat ieri după amiază, pe sta
dionul Republicii, a reușit să 
țină spectatorii într-o continuă 
emoție, din primul minut și pî- 
nă în ultimul minut al competi
ției.

Primele probe ne-au adus ci- 
teva insuccese neprevăzute (Si
lai a fost întrecută la 800 m de 
maghiara Velekoi, Condovici la 
100 m de Szabo, Cioltan de Bog- 
nar) în lupta cu reprezentativa 
Ungariei, care însă nu au demo
bilizat pe nimeni. Pe parcurs 
cerul se mai limpezește. Viorica 
Viscopoleanu cîștigă lungimea 
cu 6,46 m, iar Cornelia Popescu 
cu 1.80 m la înălțime întrece pe 
Rudolf Erika. Totuși, nimeni nu 
mai spera că atletele din Unga
ria mai pot fi ajunse, in afară 
de Maria Lincă și ștafeta noas
tră de 4 X 400 m, participante 
lă ultimele probe din concurs. 
Prima, Maria Lincă, reușește in
tr-un final impresionant să 

“cupe" un nesperat loc 3 
4 : 14,9 după finalistele de 
Munchen, Hoffmeister și Pigni 
și înaintea maghiarei Kiilcsar și 
a norvegiencei Andersen, ambe
le mult mai bine cotate decît ea. 
Și, ca un făcut, atletele care înre
gistraseră primele insuccese, se 
revanșează.

des-

mod strălucit : Mariana Goth- 
Condovici se clasează pe locul 
2 în spatele campioanei europe
ne Petra Vogd-Kandarr cu un 
record personal pe 200 m (23,4 
sec), și înaintea altor alergătoa
re cunoscute, iar Ileana 
ultimul schimb al ștafetei 4X400 
m., care a fost și ultima probă 
a concursului, reușește să încu
nuneze splendidul efort al ce
lorlalte coechipiere Lungu, Bă- 
descu, Suman, întrecînd ștafeta 
maghiară. Acest final dramatic 
de concurs a adus echipa noas-

în probele de 
și canoe 7 — 
probe, victo- 

echipajelorI„Regret că nu 
de data aceasta, 

_____ ___ ___ au adus puncte 
echipei noastre. In meciul cu Noua 
Zeelandă eram outsideri și am cîș
tigat. acum eram favoriți și am 
pierdut. Mă gîndesc că îrt fața lui 
Smith și Van Dillen vom fi soco
tiți fără nici o șansă, și aceasta 
ar putea fi... șansa noastră..."

SERGHEI LIHACIOV : „Dublul 
dumneavoastră are o bună valoa
re. Aș aprecia chiar că mi s-a 
părut mai bun decît dublul fran
cez, care (culmea !) ne-a învins la 
Moscova. Acestea sînt curiozitățile 
aparente ale tenisului. Spun apa
rente, fiindcă atunci am fost noi 
în zi slabă, iar de data aceasta am 
mers excelent în ultimele trei se
turi. Cred că Năstase și Sântei, 
care se completează foarte bine, 
pot ..încurca" orice dublu, dacă 
Sint în zi bună, și mai ales, daca 
se sudează încă".

MICHELE BRUNETTI, arbitrul 
întîlnirii : „Meci de foarte bună 
calitate tehnică. Stind de vorbă CU 
Năstase la începutul anului, WȚH 
mărturisea temerile sale în legă
tură cu echipa României de Cupa 
Davis. Văd acum, cu bucurie, că 
au fost neîntemeiate".

ILIE NASTASE : „Ce pot să vă 
spun, decît că mă bucură foarte 
mult rezultatul, și că reușim să 
ne menținem „rangul", cum s-ar 
spune, în Cupa. Davis".

S. SATMARI

Silai I
I
I

mondial de 
, desfășurat 

on Tees (Anglia)

este acum de 2—1 în favoarea selec-

explozia de bucurie a 
victorie a tenisului și

VASILE CĂBULEA

naționale

ștafetei, 
pugilist 

campion

Meciul de feniș dintre echipele Italiei și Ce
hoslovaciei, contînd pentru finala grupei B (zona 
europeană) ă ..Cupei Davis", a continuat la 
Praga cu partida de dublu. în care cuplul ce
hoslovac. Jan KOdes—Frantisek Pala, a învins 
cu 6—2, 8—6, 6—4 perechea Matzano—Maioli.

Scorul
ționatei Cehoslovaciei. Astăzi se dispută ulti
mele două partide de simplu.

A treia ediție a Balcaniadei de juniori la natație
o

MAI MULTE DECEPȚII 
DECÎT SATISFACȚII Ștafeta „23 Ausjust-pe traseele Capitalei

Cea de-a treia edi
ție a Balcaniadei de 
natație a reunit, în 
Capitală, timp de 
trei zile, sportivi din 
Iugoslavia, Grecia, 
Bulgaria, Turcia și 

România care s-au 
întrecut la Înot, să
rituri de la platfor- 

. mă, trambulină și 
polo, 
competiție 
găzduită, 
de bazinul ,.Dinamo" 
și Ștrandul Tineretu
lui. Lupta pentru 
primele locuri a fost 
foarte strînsă, încă 
din prima zi de con
curs, reprezentanții 
țării noastre cîștigind 
merituos șase titluri 
in probele 200 m 
spate — Adrian Hor- 
vat cu 2:17,7 nou re
cord de juniori, ur- 
mîndu-1 la 100 m 
delfin Minola Vasi- 
liade și Tudor Fur- 
tunescu. La 100 m 
liber titlul suprem a 
revenit lui Radu 
Vrînceanu cu 58,8 
căre a fost conside
rat pe bună drepta
te cel mai rapid 
sprinter junior din 
Balcani, la 100 m 
spate (f) timișorean- 
ca Karin Grila I’a- 
rutsch a adus penul
tima victorie a zilei 
înaintea ștafetei 
masculine 4 X 100 m 
mixt ciștigată cu 
4 : 25,0 — nou record

trambulină
Tradiționala 

a fost 
primitor,

de juniori al țării 
care a încheiat pri
ma reuniune a Bal
caniadei. Surpriza a 
venit in următoarea 
zi de concurs cind 
s-au disputat finale
le la probele 200 m 
liber. 200 m delfin. 
100 m bras. 200 m 
mixt și 4 X 100 m li
ber (f. •• b.), cu 
dispute grele in ur
ma cărora a învins 
selecționata Greciei 
care a cucerit 8 
locuri întîi din 10 
finale. Absența de pe 
podium a reprezen
tanților noștri a a- 
dus nemulțumiri pu
blicului și asistenței 
de specialitate. Ex
plicația slabei com
portări ne-o dă iov. 
Mihai Constantin, 
secretarul general al 
F. R. N. : „Echipa
Greciei, a cîștigat, P« 
merit, multe probe 
la care speram și no* 
să avem rezultate 
bune, lăsînd sportivi
lor noștri medaliile 
de argint și bronz 
cucerite într-o mare 
dispută, dar diferen
ța de pregătire, de 
antrenament este 
foarte mare — 12 
ore pe săptămînă — 
față de cele 4 ore cît 
se pregătesc juniorii 
noștri. Conducerile 
școlilor din care pro
vin majoritatea cle
mentelor componen-

• de 
puțin

te ale loturilor 
juniori sînt i 
înțelegătoare față de 
nevoile de antrena
ment ale sportivilor 
fruntași, mai ales că 
aceștia provin din 
diverse cluburi și 
orașe. Se impune cu 
o stringentă necesi
tate crearea unui li
ceu de specialitate 
cum sînt cele de 
fotbal, atletism etc., 
care să comaseze a- 
ceste vîrfuri și să se 
insiste asupra unei 
pregătiri științifice, 
m'-todice".

în cea de a treia 
zi de întreceri din
tre reprezentanții 
noștri s-au remarcat 
Adrian Horvath 
a cîștigat proba 
100 m spate
1 : 05,3, Camelia 
teseu (200 m bras —•
2 : 55.5) care au ocu
pat locul întîi.

Dună cele trei zile 
de întreceri clasa
mentul pe țări arată 
astfel : 1. Grecia — 
152 puncte, 2, Româ
nia — 136. 3. Bulga
ria — 97 etc. Mențio
năm că la actuala 
ediție a Balcaniadei 
e-an bătut 31 de re
corduri. dintre care 
17 balcanice, sporti
vilor români reve- 
nindu-le 8 dintre a- 
cestea.

IRINA ȚONEA

care 
de 
cu 

Ho-

Primele zile de august au fost 
marcate de o suită de manifes
tări și acțiuni sportive de masă, 
dedicate marii sărbători națio
nale. La Ploiești, Buzău, Slobo
zia, Constanța și în alte locali
tăți din țară, mii de tineri au 
luat startul în concursuri popu
lare de cros, natație, ciclism și 
jocuri pe echipe, dotate cu 
trofeul „Cupa Eliberării".

Ample întreceri sportive s-au 
desfășurat, sîmbătă și ieri, în 
Capitală, in organizarea comi
tetelor de sectoare ale U.T.C., 
consiliilor pentru educație fizică 
și sport și a altor organizații cu 
atribuții în domeniul sportului. 
Pe prim plan s-a Situat, desigur, 
„Ștafeta 23 August", o tradițio
nală și entuziastă manifestare 
care a reunit un număr mare 
de tineri din toate cluburile și 
asociațiile sportive bucureștene. 
Sute de atleți și cicliști au stră
bătut un traseu cu multe puncte 
legate de evenimentele istorice 
de la 23 August 1944. Bunăoară, 
notăm că startul festiv în primul 
schimb al Ștafetei s-a dat de la 
podul Băneasâ, acolo, unde în

urmă cu aproape trei decenii, 
ostașii și gărzile patriotice 
au luptat eroic pentru eliberarea 
Bucureștiului de sub ocupația 
armatei fasciste. Grupurile de 
sportivi, reprezentînd toate sec
toarele, au trecut, apoi, pe la 
„Casa Scinteii" și au continuat

drumul pe traseul Arcul de 
Triumf — Piața Victoriei — 
Piața Romană — Piața Univer
sității — Bulevardul Republicii- 
Piața Iancului — Casa memo
rials a partidului din Vatra Lu
minoasă, clădire care amintește 
de momentele din activitatea de

aclualîfiileu

Fotografiile paginii: ȘTEFAN WEISS

• „UNIVERSITATEA“-CRAIOVA A CÎȘTIGAT 
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL

• Stadionul „1 Mai" din Pitești a găzduit ieri după-amiază, în 
prezența a cîtorva mii de spectatori, ultimele meciuri ale Tur
neului internațional organizat cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de activitate a clubului F.C. Argeș. în deschiderea cuplajului s-au 
întîlnit formațiile F.C. Argeș și O.F.K. Beograd. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0, prin golul marcat în prima re
priză de Dobrin, care a transformat o lovitură de la 11 metri. 
Finala turneului a opus formațiile Universitatea Craiova și Va- 
sas Budapesta. Meciul, desfășurat pe ploaie, a oferit o dispută 
frumoasă, presărată cu numeroase faze de fotbal de calitate. Au 
învins fotbaliștii craioveni cu scorul de 2—0 (1—0), autorii golu
rilor fiind, în ordine, Țarălungă și Oblemenco.

• Continuîndu-și turneul în țara noastră. Velej Mostar, vice- 
campioana Iugoslaviei, a jucat sîmbătă la Bacău, cu divizionara 
A Sport Club. Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2. Punctele 
formației gazdă au fost înscrise de Dembrovschi (din 11 m.) și 
Băluță.

• Cea de-a 7-a ediție a „Cupei Municipiului București" a fost 
ciștigată de Steagul roșu Brașov, care a învins în finală (ca și 
anul trecut !) pe Steaua. După 90 de minute de joc, tabela de 
marcaj indica scor egal : 1—1. Pentru departajare s-a recurs la 
executarea a cite 5 lovituri de Ia 11 m. Brașovenii le-au trans
format pe toate,în timp ce bucureștenii au ratat una (prin Năs

tase). Așadar, scor final : 6—5.

pregătire a insurecției 
antifasciste armate.

Ultimul schimb al 
condus de reputatul 
Constantin Gruiescu, 
european, purtînd flacăra simbo
lică, a sosit pe stadionul „23 
August", unde a făcut un tur de 
pistă, în aplauzele entuziaste ale 
numeroșilor spectatori aflați în 
tribune. Maestrul sportului C. 
Gruiescu a dat citire mesajului 
tineretului sportiv din Capitală, 
în care se exprima recunoștința 
lor față de condițiile minunate 
create tinerei generații, profun
dul atașament față de partid și 
de iubitul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în încheierea 
mesajului, s-a scos în evidență 
„hotărîrea tineretului de a con
tribui cu toată energia sa la 
marea operă de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, printr-o activitate 
plină de avînt, de dăruire și 
pricepere în munca productivă, 
la învățătură și în sport".

Programul sportiv de pe sta
dionul „23 August" a cuprins 
reușite demonstrații de box, 
lupte, judo, oină, concursuri de 
atletism și ciclism, la care au 
participat reprezentanții clubu
rilor și asociațiilor sportive Me
talul. Rapid. Dinamo, Steaua, 
Constructorul. Olimpia. Univer
sitatea, Progresul și C.P. Bucu
rești. printre care se aflau mai 
mulți campioni republicani și 
maeștri ai sportului.

OMAGIU MAESTREI 
EMERITE A SPORTULUI 

LIA MANOLIU
Semifinala Cupei Europei 

de pe Stadionul Republicii a 
oferit o emoționantă festivi
tate. Maestra emerită a spor 
tului, Lia Manoliu, deținătoa
rea unei performante unice 
— participarea Ia șase o- 
limpiade — și-a luat un cald 
adio de la activitatea sportivă 
competițională.

Victoriile și recordurile, ti
tlul olimpic cucerit la J. O. 
din Mexic, dirzenia, tenacita
tea, consecvența și dăruirea 
cu care s-a pregătit și a 
concurat în excepționala ei 
activitate sportivă, sînt exem
ple vii și lecții pilduitoan 
pentru atleții noștri tineri 
Lia Manoliu 
prin pasiune și comporta 
ment, prin realizări și 
rații, chinul sportivului 
intat al zilelor noastre.

Alături de acest 
care-I adresează 
sportivă activității competi- 
ționale, îi adresăm ./ 
inginerei Lia Manoliu, 
președintă a Consiliului 
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, un fierbinte și oma
gial salut, urări de succese 
în activitatea neobosită pro
fesională și obștească pe care 
o desfășoară.

I
i
i

M. LF.RESCU

Și noi 
vice-

Na-

întruchipează

adio 
eminenta

• AZI, LA GALAȚI, iN „TURNEUL PRIETENIEI 4 4

VA SUNA PRIMUL GONG
Orașul Galați este incepind de azi, timp de șase zile, gazda 

celui mai important eveniment pugilistic pentru tineret 
„Turneul Prieteniei", unde vor participa sportivi din 11 țări. 
Scopul acestui turneu este depistarea tinerelor talente ce iși 
vor reprezenta țara la viitoarea Olimpiadă.

Convorbirea telefonică avută cu unul din antrenorii lotului, 
Mihai Goanță, ne-a confirmat sosirea tuturor delegațiilor invi
tate la acest turneu și valoarea foarte ridicată a sportivilor 
participant. Țara noastră va participa la acest turneu cu două 
echipe, avînd cap de afiș pe Dragu Paul, Carol Hajnal. Robu 
Niță și semigreul Simon Mircea. Sportivii noștri s-au pregătit 
serios pentru acest greu examen și sînt animați de dorința de 
a confirma încrederea cu care au fost investiți să ne reprezinte 
țara.

Nouă, amatorilor sportului cu mănuși, nu ne rămine decît să 
urmărim „cu sufletul la gură" evoluția tinerilor pugiliști români 
și să le urăm, în același timp, tuturor participantilor tradițio
nalul „mult succes". ION BALAURE

la fiecare ediție descoperindu-se elemente de valoare pentru 
marș. Desfășurindu-se pe categorii de virstă. la această între
cere pot participa tineri începători, juniori sau sportivi consa- 
crati pentru ștafeta 3 x 10 km.

Startul (pentru schimbul I) are loc din fața Palatului Tele
foanelor (unde vor avea loc și sosirile), iar traseul, care pentru 
proba de ștafetă va măsura 30 km, va străbate principalele ar
tere ale Capitalei. Celelalte schimburi ale ștafetei, vor avea loc 
la Splaiul Unirii — str. Nerva Traian (schimbul II) și Casa 
Scînteii (schimbul III).

Invităm pe această cale pe toți tinerii, dornici să se afirme 
în acest sport bărbătesc, să ia parte duminica viitoare la această 
interesantă competiție de masă.

GABRIEL FLOREA

• TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH 
DE LA PETROPOLIS

• MARELE PREMIU AL ZIARULUI „MUNCA11n

LA MARS
Duminică 12 august, în organizarea ziarului „Munca", cu spri

jinul Consiliului Central al U.G.S.R. și în colaborare cu Fede
rația Română de atletism, va avea loc cea de-a XIII-a ediție 
a „Marelui premiu al ziarului „Munca" la marș".

Devenită tradițională, această probă atletică de rezistență, 
cere sportivilor pe lingă o bună pregătire fizică și una tactică. 
Competiție de mare popularitate, ea a adunat la start de-a 
lungul anilor mărșăluitori din întreaga țară și din străinătate,

După consumarea a 9 runde, în turneul interzonal de șah de 
la Petropolis (Brazilia), marele maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bojevici se menține lider al clasamentului cu 6.5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Mecking (Brazilia) 6 puncte, 
Portisch (Ungaria) 5,5 puncte (l). Șahistul român Florin Gheor
ghiu se află pe T'.cul 10 cu 3,5 puncte și o partidă întreruptă. 
Rezultate din runda a 9-a : Keres—Gheorghiu remiză ; Portisch— 
Ivkov 1—0 : Ghellcr—Smislov remiză ; Hort—Byasas 1—0 ; 
Mecking—Polugaevski remiză.
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celei de

p es t elho t ar e
Unități ale forțelor patriotice

atomice și cu hidrogen (Gensuikyo)
Am deosebita plăcere ca, in 

numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
al meu personal, să transmit un 
cordial și prietenesc salut, im- 
preună cu cele mai bune urări 
de succes participanților la cea 
de-a 19-a Conferință internațio
nală împotriva bombelor atomi
ce și cu hidrogen — Gensuikyo.

Manifestare devenită tradi
țională, Conferința dumneavoas
tră s-a impus ca un valoros a- 
port la lupta popoarelor pentru 
consolidarea destinderii și cola
borării internaționale, pentru 
realizarea dezarmării generale, 
pentru instaurarea unei păci du
rabile.

în zilele noastre, pe arena in
ternațională au loc profunde 
mutații în direcția destinderii 
și colaborării, afirmării politicii 
de independență națională a 
popoarelor, participării tuturor 
țărilor la soluționarea probleme
lor majore ale vieții internațio
nale, ridicării conștiinței și răs
punderii popoarelor in salvgar
darea păcii, în edificarea securi
tății și cooperării, a promovării 
unor relații noi, democratice in
tre state.

în acest cadru, păstrez con
vingerea fermă că rolul opiniei 
publice, al maselor largi popula
re, al tuturor forțelor iubitoare 
de pace capătă o deosebită în
semnătate, acțiunea lor unită a- 
sigurînd creșterea considerabilă 
a influenței popoarelor asupra 
desfășurării evenimentelor in
ternaționale. Progresele realiza
te pe calea destinderii în Eu
ropa consemnate Ia prima fază 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare. Acordul privind în
cetarea războiului în Vietnam, 
Acordul pentru restabilirea păcii 
și realizarea înțelegerii naționa

le în Laos, întreaga evoluție a 
situației internaționale atestă cu 
putere forța și rolul maselor 
populare in lupta pentru trium
ful idealurilor libertății, 
pendenței 
economic 
securității

Desigur, 
unor forțe 
destinderii, promovării unor 
principii noi în relațiile dintre 
state, impune menținerea vigi
lenței, intensificarea luptei ma
selor largi populare, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, pen
tru ca actualul curs pozitiv ăl 
vieții internaționale să se trans
forme intr-o realitate trainică și 
de lungă durată.

Un imperativ principal al în
tregii omeniri îl constituie, in 
prezent, realizarea dezarmării 
generale și totale, in primul rind 
a celei nucleare, proces capabil 
să elibereze popoarele de pova
ra grea a cursei înarmărilor 
de primejdiile incalculabile 
care le 
nalelor 
re in 
pentru 
zangajare militară și dezarmare. 
Republica Socialistă România 
militează activ pentru scoaterea 
în afara legii și distrugerea tu
turor armelor atomice și cu hi
drogen, pentru lichidarea baze
lor militare străine și retragerea 
trupelor de pe teritoriul altor 
state, reducerea treptată a efec
tivelor militare naționale, pen
tru crearea condițiilor necesare 
desființării blocurilor militare.

inde- 
naționale, progresului 
și social, păcii 
internaționale, 
existența în lume 
ostile colaborării 

promovării

a
și

Și 
pe 

comportă creșterea arse- 
de mijloace de distruge- 
masă. Pronunțîndu-so 

măsuri practice de de-

Doresc să reînnoiesc și cu a- 
cest prilej hotărîrea României 
socialiste, a poporului român de 
a face totul pentru a-și aduce, 
în continuare, contribuția acti
vă Ia înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, in primul rind, a ce
lei nucleare, de a milita neobo
sit pentru lichidarea focarelor și 
surselor de încordare in lume, 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea ne
gocierilor, pentru construirea 
unor raporturi noi între state.

Considerăm că sînt de cea mai 
mare importanță intensificarea 
eforturilor in vederea întăririi 
unității — atît pe plan național 
cit și internațional — a tuturor 
forțelor democratice, progresiste 
și antiimperialiste, 
fermă și activă 
lare, a tuturor 
lupta pentru 
progres social, 
rea cursei înarmărilor și folosi
rea integrală a imenselor resur
se materiale și umane ale ome
nirii in vederea propășirii fie
cărei națiuni.

Este convingerea noastră fer
mă că lumea în care trăim poate 
fi transformată într-o lume a 
păcii, destinderii și coonerării, 
care să nu mai cunoască 
războiul și considerăm că stă în 
puterea popoarelor să determine 
o asemenea perspectivă istorică.

Doresc să urez încă o dată 
participanților Ia lucrările Con
ferinței dumneavoastră succes 
deplin in lupta pentru realiza
rea acestor nobile năzuințe ale 
popoarelor lumii.

mobilizarea 
a maselor popu- 

popoarelor in 
prosperitate și 
pentru lichida-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plan economic
și social argentinian

Ministrul de finanțe al 
Argentinei, Jose Gelbard, 
a anunțat un plan 
vernamental 
re 
Și

Planul 
torii ani, 
domeniul . 
le, menite să asigure dezvolta
rea economiei țării. Astfel, se 
are în vedere ca, de la. actuala 
producție anuală de oțel de 2,5 
milioane tone să se ajungă la 
circa 5 milioane tone In anul 
1977 și la 25 de milioane de tone 
în jurul anului 1985, sporuri în
semnate urmind să fie asigu
rate și în producția de ciment, 
deosebit de importantă ’ pentru 
sectorul construcțiilor.' Pe an
samblul ramurilor economiei,

gu- 
_______ de amploa- 
în domeniile economic 
social.
prevede, pentru urmă- 
sporuri importante în 
producției industria-

se prevede, pentru următorii 
cinci ani, o rată anuală de creș
tere de 6 ’ 
producției 
în sectorul 
o pondere 
națională.

Ansamblul măsurilor in sfe
ra producției — a arătat mi
nistrul de finanțe — urmează a 
fi conjugat cu măsuri in dome
niul economico-social, chemate 
să asigure o mai echitabilă re
partiție a venitului național, de 
care să beneficieze oamenii 
muncii. Menționînd că. în pre
zent, numai 36 Ia sută din veni
tul național revine milioanelor 
de salariați din Argentina, Jose 
Gelbard a arătat că se urmă
rește ca în anul 1977 această 
proporție să ajungă la 48 la 
sută.

Juan Peron și Isabel 
candidați la 

președinție și vicepre
ședinte

Peron

la sută, sporuri ale 
fiind planificate și 
agricol, care deține 

majoră în economia

• Liderul mișcării justițialis- 
te din Argentina, Juan Peron, 
și soția sa, Isabel Peron, au fost 
proclamați, de convenția mișcă
rii justițialiste. candidați la 
funcțiile de președinte și, res
pectiv, vicepreședinte ai Argen
tinei, informează agențiile Fran
ce Presse și United Press Inter
national.

cambodgiene au pătruns
in Pnom Penh

Orașul Pnom Penh este, prac
tic, încercuit de unitățile forțe
lor patriotice cambodgiene de 
eliberare susținute de puternice 
efective logistice, soldații lonno- 
liști dețin poziții evident pre
care, iar spiritul de rezistență 
și combativitate al acestora sca
de cu fiecare zi — relatează a- 
genția France Presse, referin- 
du-se la evoluția evenimentelor 
din Cambodgia, unde forțele pa
triotice, respingînd contraatacu
rile inamicului, continuă să ini
țieze atacuri ofensive în prin
cipalele puncte și direcții stra
tegice care duc spre capitala 
cambodgiana. Potrivit relatări
lor agențiilor Reuter și United 
Press International un efectiv 
de aproximativ 1 000 de soldați 
din unitățile forțelor patriotice 
cambodgiene de eliberare au pă
truns, duminică, in perimetrul 
orașului Pnom Penh, ocupind 
unele servicii de comunicație 
cu exteriorul, determinind închi
derea aeroportului Pochentong și 
retragera în panică și dezordi
ne a trupelor lonnoliste.

Agențiile internaționale rela
tează că, in ultimele 72 de ore, 
lupte din cele rnai înverșunate 
între forțele patriotice khmere și 
efectivele regimului de la Pnom

Penh s-au desfășurat în jurul 
șoselei nr. 1. care asigură le
gătura intre Pnom Penh și Sai
gon.

Comandamentul trupelor lon
noliste a dislocat efective supli
mentare pentru consolidarea 
garnizoanelor asediate din jurul 
orașului. In ciuda sprijinului ae
rian masiv primit din partea a- 
viației americane, care a conti
nuat bombardamentele asupra 
pozițiilor forțelor patriotice și 
în cursul ultimelor 48 de ore, tru
pele regimuluj de la Pnom Penh 
n-au reușit să recucerească pozi
țiile ocupate de 
tice.

Alte telegrame 
gențiile de presă 
țele patriotice cambodgiene 
eliberare au supus duminică unui 
puternic bombardament de arti
lerie garnizoana trupelor lonno
liste din orașul Takmau, situat în 
apropierea capitalei — garnizoa
nă considerată ca principalul 
punct de acces spre Pnom 
Penh — provocind inamicului 
pierderi în oameni și materiale 
de luptă. Au fost atacate cu ar
tileria și 
puncte consolidate dispuse la 
km sud-est de Pnom Penh.

forțele patrio-

difuzate de a- 
anunță că for- 

de

mortiere alte două
20

încheierea Congresului
Uniunii Tineretului Revoluționar

Congresul a hotărît schimbarea denumirii or
ganizației în Uniunea Tineretului Revoluționar 

Popular Ho Și Min
Agenția de presă „Eliberarea" 

informează că într-una din re
giunile eliberate au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al doilea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Revoluționar din Vietnamul de 
sud. Congresul a adoptat noul 
program al mișcării de tineret 
din Vietnamul de sud și a sta
bilit sarcinile organizației pen
tru perioada următoare : mobi
lizarea eforturilor tuturor tine
rilor sud-vietnamezi la lupta 
pentru respectarea cu scrupulo-

zitate a prevederilor acorduri
lor de la Paris, intensificarea 
luptei pentru pace, independen
ță, democrație, 
rea revoluției 
nale și pentru 
nică a patriei.

Congresul a 
nea Tineretului Revoluționar din 
Vietnamul de sud să-și schimbe 
denumirea in Uniunea Tineretu
lui Revoluționar Popular Ho Și 
Min — relevă agenția de presă 
„Eliberarea".

pentru desăvîr.și- 
democrat-națio- 

reunificarea paș-

hotărit ca Uniu-

Finalul manifestării tinerești
de la Berlin

De la trimișii noștri :
BAZIL ȘTEFAN, GHEORGHE SPRIMȚEROIU, DRAGOMIR HOROMNEA. 

Telefoto : VASILE RANGA
Drapelul Festivalului a fost coborit. S-a con

sumat ultimul act al manifestării tinerești din 
capitala Republicii Democrate Germane. Piața 
Mărx-Engels care a devenit scena despărțirii 
de Berlin a cunoscut ieri seară, momente so
lemne : s-au rostit discursuri, au avut loc jocuri 
de artificii, s-a ovaționat. Cei peste 20 900 de 
tineri prezenți aici au manifestat incă o dată 
pentru solidaritate antiimperialistă. pace și 
prietenie, lozincă sub care s-au desfășurat toate 
acțiunile de pînă acum.

Festivalul Mondial al Tineretului și Studen
ților a prilejuit o suită de manifestări dintre 
cele mai diverse — politice, artistice, culturale, 
sportive. La toate aceste manifestări, delegația 
română a participat intr-un spirit constructiv 
și a desfășurat o bogată și intensa activitate. 
Reprezentanții României socialiste au transmis 
mesajul optimist de prietenie cu tinăra gene
rație din toate țările socialiste, angajată in e- 
dificarea celei mai înaintate societăți, conștien
tă de responsabilitățile ce-i revin, de solidari
tate activă cu tineretul din țările Africii, Asiei 
și Americii Latine care militează pentru con
solidarea independenței naționale și progres 
social, cu tinerii din teritoriile neeliberate care 
luptă împotriva colonialismului și neocolonia- 
lismului, peniru cucerirea libertății.

„Privim cu admirație către tineretul român, 
vrednic și entuziast" — ne declara Ugo Cabrida, 
secretar general ai organizației de tineret Ac
țiunea Populară Independentă din Chile, care 
a fost oaspete la Clubul național român. în a- 
ceste zile am putut auzi multe asemenea elogii 
de la diverși tineri prezenți aici in capitala 
Republicii Democrate Germane, care au luat 
cunoștință cu satisfacție de ideile cuprinse in 
mesajul adresat participanților

ZIUA GAZDELOR
la cel de-al

X-Iea Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Un confrate din Amman 
(Iordania), Rakan Al Majali — trimis al ziaru
lui „Al Rai", ne-a mărturisit într-o seară că 
„urările președintelui Nicolae Ceaușescu ne dau 
nouă, tinerilor, un imbold, o și mai mare pu
tere și încredere în forțele noastre, de a ne 
continua lupta pentru progres social și pace 
în întreaga lume".

Solii tineretului român au venit la Festival 
animați de dorința sinceră de a întări legătu
rile prietenești cu tinerii din lumea întreagă. 
Multiplele contacte realizate de membrii dele
gației noastre cu un mare număr de delegații 
au permis un schimb fructuos de informații și 
experiență. Depășind barierele pe care le consti
tuiau distanțele geografice, deosebirile de 
opțiuni politice, atitudinile diferite în raport cu 
evenimentele internaționale, aceste contacte 
s-au dovedit utile, rodnice, demonstrînd încă o 
dată necesitatea dialogului sincer, deschis.

Delegația^ română a participat activ la un 
mare număr de mitinguri, conferințe, semi- 
narn, forumuri, simpozioane și colocvii axate 
pe preocupările majore ale omenirii, afirmind 
Șl cu aceste ocazii poziția consecventă a tine
retului României socialiste în apărarea păcii și 
securității internaționale, a dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta potrivit voinței sale su
verane.

Flacăra festivalului adusă de pe Stadionul 
„Tineretului lumii" în piața Marx-Engels a fost 
stinsă, iar drapelul Festivalului a fost coborit. 
Este ultima noapte a Festivalului.

în zorii zilei de luni, pornim spre patrie...

32 medalii de aur

Dialog japono—american

BOLIVIA
Poporul bolivian aniversează, la 6 august, ziua sa națională 
împlinirea a 148 de ani de la înlăturarea dominației colo

niale spaniole, care a durat aproape două secole. La 6 august 
1825 în urma victoriilor obținute de armatele lui Simon 
Bolivar, teritoriul denumit atunci Peru de sus, și-a proclamat 
independența sub numele de Bolivia, în semn de cinstire a 
eliberatorului său.

• Situată în zona centrală a Americii de Sud, între Argen
tina, Chile, Peru, Brazilia și Paraguay, Bolivia are o supra
față de 1 698 581 km. p. și o populație de 4 800 000 locuitori, 
formată din indieni (55 la sută), metișii (30 la sută) și creoli. 
Capitala țării, La Paz, se află situată într-una din regiunile 
cu cea mai ridicată altitudine locuite de om (peste 4 000 de 
metri).

• Documentele atestă că teritoriul Boliviei a fost locuit 
din timpuri străvechi de triburi amerindiene (guarani, ay- 
mara), care din secolul al XIV-lea au făcut parte din statul 
incaș. In deceniul al patrulea al secolului ai XVI-lea acest 
teritoriu a fost ocupat de conchistadorii spanioli, împotriva

O multitudine de pro
bleme de ordin econo
mic, comercial și mone
tar au împovărat rapor
turile americano-japo- 
neze de-a lunqul anului 
1972.

X

la sută din valoarea

Vzzzzzzzzzzzzzzz

Murillo din La Paz (in centru, statuia lui 
Simon Bolivar).

Favorit (orele 9,15; 
16; 18,15; 20,30), 

9: 11,15; 13,30: 16;
Modern (orele 9; 

16; 18,30; ------

Pe de o parte, se făcea simțită 
nemulțumirea exportatorilor a- 
mericani față de accesul restrîns 
pe piața japoneză a mărfurilor 
lor, pe de altă parte, dezamăgi
rea japonezilor determinată de 
măsurile protecționiste luate suc
cesiv la Washington. Loviturile 
au urmat și la începutul acestui 
an, reproșurile și protestele re
ciproce apărind de rău augur 
pentru evoluția raporturilor ce
lor două țări. De altfel, ultima 
manevră americană — sistarea 
exporturilor de fier vechi și so
ia — a fost decisivă în a deter
mina revenirea la masa discuții
lor pentru a calcula pierderile 
prezente și a încerca forțarea 
unor șanse mai bune în viitor. 
Ziarul JAPAN TIMES se refe
rea, pe bună dreptate, la proce
sul puternic de „interferare" a 
economiilor Japoniei și S.U.A., 
indiferent de înghețarea sau ne- 
înghețarea cursurilor monedelor 
lor naționale. Această „interfe
rență" impune fiecărui partener 
obligația de a colabora la crea
rea unui cadru favorabil dezvol
tării relațiilor dintre cele 
economii. Ideile respective

două
au

încercat să fie fructificate de in
terlocutori la diverse niveluri : 
astfel, sesiunea a noua a Comi
tetului comun japono-american 
pentru problemele comerciale 
și economice a fost condusă de 
miniștrii de externe ai celor 
două țări, iar acum citeva zile 
s-a încheiat runda de convorbiri 
la nivel înalt Nixon-Tanaka. 
„Dezghețul" va continua în ace
lași tempo : în septembrie se 
vor desfășura negocieri comer
ciale multilaterale Ia Tokio, ca
re, după părerea ministrului de 
externe Ohira, au o importanță 
deosebită, ele trebuind să condu
că la elaborarea principiilor unu! 
comerț liber, nediscriminatoriu, 
care să aducă avantaje tuturor 
țărilor ; spre sfîrșitul anului în 
curs, pentru prima dată dypă 
război, un președinte ------:----
va efectua o vizită în 
gul nipon, iar în 1974 
Japoniei este așteptat

Evenimentele care s-au con
sumat — cele Ia nivel ministe
rial și Ia nivel înalt — au pri
lejuit multe declarații și promi
siuni dar de fapt, cel puțin pînă 
la ora actuală, numai două lu
cruri concrete : faza a 4-a a pro
gramului economic american nu 
mai conține noi controluri la 
exporturi și enormul surplus în
registrat de Japonia 
burile comerciale cu 
nite s-a redus. Acești 
au, indiscutabil, darul 
liora, pentru prezent, 
bilaterale, de a îndulci amără
ciunile de anul trecut. De fapt, 
cam Ia atît se rezumă rezulta
tele concrete propriu-zise. In 
comunicatul care a marcat în
cheierea convorbirilor la nivel 
înalt se reafirmă sprijin trata
tului de securitate și cooperare

dintre S.U.A. și Japonia, se subli
niază necesitatea colaborării mai 
strînse pentru cercetarea și dez
voltarea unor noi surse de ener
gie, se propune găsirea in co
mun, cu țările vest-curopene, a 
unor mijloace de rezolvare a 
problemelor economice care să 

in

araerican 
arhipela- 
impăratul 
in S.U.A.

în scliim- 
Statele U- 
doi factori 
de a ame- 
raporturile

nu mai creeze noi tensiuni 
lumea monetară occidentală. In
tr-un cuvînt, probleme de pers
pectivă. Ceea ce a apărut foarte 
evident au fost eforturile preșe
dintelui Nixon și ale premieru
lui Tanaka de a face dovada u- 
nei „armonii de intenție". Cu
vintelor de curtoazie rostite de 
președintele Nixon, referitoare 
ia puterea economică pe care o 
reprezintă Japonia și care o face 
partener egal cu S.U.A., premie
rul Tanaka Ie-a răspuns, expri- 
mîndu-și convingerea că trebuie 
depuse eforturi pentru întărirea 
dolarului care, după părerea lui, 
rămine cea mai bună deviză 
pentru sistemul monetar capi
talist.

Toate demersurile par îndrep
tate spre asigurarea unui „ca
racter durabil" relațiilor japono- 
americane, dar totuși ele nu sînt 
suficiente, reclamînd o reajus
tare neîncetată în momentele de 
cumpănă. Evenimentele au do
vedit că după întîlnirea Nixon- 
Tanaka de acum 11 luni in Ho
nolulu, de unde fiecare plecase 
acasă cu un evantai plin de pro
misiuni, asigurări și încurajări, 
au urmat zile de tensiune. In 
prezent, reducerea surplusului în 
balanța comercială a Japoniei cu 
S.U.A. ar putea avea un carac
ter temporar, o nouă dezechi
librare puțind atrage noi măsuri 
protecționiste americane și ca
ruselul măsurilor și contramă- 
surilor s-ar putea iarăși porni.

Intrată în tradiția Festiva
lurilor, ziua tineretului țării 
gazde, programată in penul
tima zi a acestei ediții, a de
butat cu o amplă demonstra
ție a reprezentanților Tine
retului Liber German sub 
lozinca : „Tineretul R.D.G. 
salută tineretul lumii*. Pe 
moderna Karl Marx-Allee 
15 000 membri ai F.D.J. au 
defilat prin fața oaspeților 
lor instalați în tribunele spe
cial construite de-a lungul 
largului bulevard.

Această zi a constituit un 
bun prilej pentru participanții 
la Festival de a exprima gaz
delor mulțumirea pentru efor
turile depuse in organizarea 
și desfășurarea Festivalului.

La sediul F.D.J., reprezen
tanții delegației române au 
avut o întîlnire cu membri ai 
conducerii organizației tine
retului din Republica Demo
crată Germană care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cal
dă și amicală. în cadrul în- 
tilnirii au fost abordate și 
probleme ale relațiilor bila
terale.

Seara, conducerea de par
tid și de stat a Republicii 
Democrate Germane, în frun
te cu tovarășul Erich Hone
cker, prim secretar al C.C., al 
P.S.U.G. și Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Demo
crate Germane, a oferit o 
recepție în cinstea conduce
rilor delegațiilor naționale 
străine participante la cel de 
al X-lea Festival, recepție la 
care a fost reprezentată și 
delegația României.

pentru arta românească
Aminteam în corespondența noastră anterioară despre succe

sele deosebite ale formațiilor artistice din ansamblul U.T.C. 
Ieri au fost anunțate și rezultatele concursurilor internaționale 
la care au participat tinerii mesageri ai artei interpretative 
românești. Ele au consfințit înaltele valori ale folclorului româ
nesc, ale tinerilor noștri interpreți, „vitalitatea artei unui popor 
cu o mare bogăție spirituală" — după cum ne declara tinăra 
suedeză Aneite Sedin.

Tinerii artiști din România au cucerit, în total, 32 de medalii 
de aur. Au primit titlul de „Laureat al celui de-ai X-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților, Berlin 1973" și 
medalia de aur, colectivul de dansuri al Ansamblului artistic 
al U.T.C.. grupul folcloric „Cununa Carpaților", corul ansam
blului U.T.C., orchestra de muzică populară a ansamblului 
U.T.C. precum și un număr de 16 soliști vocali și instrumentiști 
de muzică populară și de dansuri populare între care se remarcă 
Dumitru Popescu (trei medalii), Sandu Ioan Gheorghe, Virgil 
I.upașcu și Constantin Tofan (cite două medalii). Pentru per
formanțe artistice excepționale, juriul a acordat, de asemeni, 
titlul de „Laureat al festivalului" și medalia de aur spectaco
lului dc gală prezentat de delegația română, corului „Madrigal" 
al Conservatorului Ciprian Porumbescu, regizorului Nicolae 
Frunzetti, pianistului Tudorel Dumitrescu și solistului vocal de 
muzică ușoară George Enache. Aceiași lauri încununează colecti
vul de dansatori ai ansamblului artistic al U.T.C. care la spec
tacolul de gală a realizat tabloul coregrafic „Dansul muncii și 
a! tinereții". Menționăm că premiul creației cîntecului pentru 
Festival a fost acordat piesei de muzică ușoară românească.

Exprimînd aprecierile sale deosebite in urma acestui impor
tant succes, reputat la Berlin de tinerii artiști din România, 
domnul Takeshi Kawaikc, de la „Tokyo Art Theatre", a ținut 
să declare că asemenea confruntări pe plan artistic sînt menite 
să stimuleze legăturile de prietenie între popoare, înțelegere 
reciprocă, să impulsioneze relațiile in toate domeniile. „Româ
nia este un adevărat campion al procesului de destindere in 
viața internațională și personal cred că la aceasta concură 
atît politica sa realistă pe plan extern, cit și intensele schimburi 
artistice și culturale pe care le promovează ne-a declarat 
domnia sa.

DOINA TOPOR
Un tablou obișnuit in timpul Festivalului

[dnema
******

cărora au avut Ioc numeroase răscoale. Cea mai puternică 
dintre răscoale a fost cea din anii 1780-1781, sub conducerea 
lui Tupac-Amaru. In timpul războaielor pentru independența 
coloniilor spaniole din America (1810-1826) și-a proclamat 
independența și teritoriul care din 1825 a luat numele de Bo
livia.

• In vestul Boliviei se întinde lanțul muntos andin, între 
culmile căruia se află un podiș înalt de circa 4 000 m. In 
partea de est a țării există cîmpia joasă și mlăștinoasă a 
Amazonului, iar spre sud altitudinile cresc, în platoul 
Llanos.

• Economia boliviană este bazată pe agricultură (favori
zată de clima subecuatorială) în care lucrează două treimi 
din populație, și pe industria extractivă. In subsolul țării se 
găsesc zăcăminte de cositor, argint, aur, cupru, zinc, plumb, 
petrol etc. Industria extractivă dă 98 la sută din valoarea 
exportului.

R. Ț.
ZZZZZZZZZZZZZZZZ?

Republicii Socialiste 
adresat președintelui 

urmă-

Președintele Consiliului de Stat al
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a . .
Republicii Bolivia, general HUGO BANZER SUAREZ, 
toarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Bolivia îmi oferă plăcutul 
prilej de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliului 
ile Stat, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu 

sincere felicitări și urări de prosperitate poporuluipersonal,
Bolivian,

INFAILIBILUL RAFFLES : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 21), Capitol (orele
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
dina Luceafărul (ora 20,15), 
dina Capitol (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 8,30: 
11; 13,30: 16; 18,30; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20), Grădina Bucu
rești (ora 20).

DISTRATUL : Patria (orele
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina Festival (ora 19,45).

FANTOMA LUI BARBA -----
GRĂ : 
13,45; 
(orele 
2'1,45). 
13,30;.
Modern (ora 20).

PE ARIPILE VlNTULUI : Cen
tral (orele 10; 14,30; 19).

ORDONANȚA SELMENKO : 
Lumina (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45).

FLORENTINER nr. 73 : Doina 
(orele 11; 13; 15,30; 18; 20,30: Pro
gram de desene animate pentru 
copii — ora 9,30).

CARTEA JUNGLEI : Excelsior 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI :

o
9 30;
Gră-
Gră-

NEA- 
11,30; 

Melodia 
18.30; 
11.15; 

20,45), Grădina

Buzești (orele 9; 11,30: 13,45; 16; 
13,15; 20,30), Gloria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 13.15; 20,30), Grădina Bu
zești (ora 20,15), Grădina Select 
(ora 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Popular (orele 16; 19).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Timpuri Noi (orele 9,15—18,45 în 
continuare). Program de docu
mentare (ora 20,30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Gri- 
vlța (orele 8.45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Tomis (ora 20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : 
Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30).

JUCĂTORUL : Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.15).

CU COPIII LA MARE : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

TE AȘTEPTAM, FLĂCĂULE ! : 
Unirea (orele 16; 18; 20).

ULTIMUL CARTUȘ : înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 16: 13,15; 20.30), Are
nele Romane (ora 20), Grădina 
Aurora (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU I Da-

Bu- 
Flo- 
Gră-

cia (orele 9; 12,30; 18; 19,30). 
FLUTURII SIMT LIBERI : 

cegi (orele 15,30; 17,45; 20), 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
dina Bucegi (ora 20,30).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Lira (orele 15,30; 19). Grădina Lira 
(ora 20.15).

...ȘI saluta rindunelele : 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15), Fe
rentari (orele 10; 12,30; 15,30; 17,45; 
20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30- 15,45; 
18,15; 20,30), Miorița (orele
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII : Viitorul 
(orele 16; 19,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Arta 
(orele 15,30; 18: 20). Moșilor (o- 
rele 16: 13). Grădina Moșilor (ora 
20), Grădina Arta (ora 20,30).

CEATA : Crîngași (orele 15.30; 
13; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Vitan (orele 15: 17.15; 19.30), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

CE SE tNTlMPLĂ, DOCTORE ? : 
Rahova (orele 15.30: 18: 20.15).

tN UMBRA VIOLENȚEI : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

GrădinaCARLO :
20,15).

FILIERA J 
18; 20,30).

MONTE 
Unirea (ora

Cosmos (orele 15,30; 21,00 Radlo-super-top — interpret! 
români de muzică ușoară. 22,00
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 23.35
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15
Poetica. Aurelia Batall. 23 20 Din
operele Iul Suppe. 23,55—24,00 Ul
timele știri.

„Pentru fetele din țara mea". 20,05 
Avanpremieră. 20,10 Mal aveți o 
întrebare 1 Evoluția automobilis
mului și problemele circulației ru
tiere. 20,50 Revista literar-at'tistică 
TV. Opera literară intre simplitate 
și simplism. 21,30 Publicitate. 21,35 
Roman foileton : „VERIȘOARA 
BETTE'. Ecranizare a romanului 
cu același titlu de Honoră de 
Balzac. Primul episod. 22.20 — 24 
de ore. 22.40 „Trofeul Tomis" la 
volei masculin : U.R.S.S.—Japonia, 
“rierțiu.-.i înregistrate la SalaSelectiuni înregistrate la 
sporturilor de la Constanța.

PROGRAMUL II

9;

LUNI, 6 AUGUST

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Liberi azi trăim" 
de Florin Comișel. 10,00 Clubul 
adolescenților. 11,00 Cronica idei
lor. 11,10 Profil pe portativ — 
Tereza Kessovja. 11,30 Jocuri de 
nuntă. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fonote
că. 12,55 Melodia zilei. 13.00 închi
derea emisiunii de dimineață. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio I — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatură. 18,10 
Balâda-otatoriu „Miorița". 18,55 
Melodia zilei. 19.00 In direct... de 
la Sibiu. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri „Phonogram". 20,00 Munca 
— izvor de bucurie și împliniri.

LUNI, 6 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

20.00 Avanpremieră. 20,05 
serial „Umbrele dispar în 
zi". Reluarea episodului V. 
„Trubadurul dorului". Seară 
balet pe muzică i..„. 
nai de Gh. Zamfir. 21,35 Cărți și 
idei. 22,05 Dans și muzică de pre
tutindeni. Folclor din R. P. Un
gară,

Film 
plină 
21.10 

de 
interpretată la

16,00 „Trofeul Tomis" la volei 
masculin : România-Mexic. Trans
misiune directă de la Sala spor
turilor din Constanta. 17,30 Curs 
de limba franceză. Recapitula
re (4). 18,Oo Telex. 18,05 La ordi
nea zilei. Azi, județul Argeș. 18,20 
Căminul. 19,00 Aspecte de la festi
vitatea de închidere a Festivalului 
Mondial al Tineretului șl Studen
ților — Berlin 1973. 19,20 1001 de 
seri : „Prințesa de Mac". 19,30 
Telejurnal, în cinste* marii sărbă
tori. 20.00 Cînteeifț săptămînil :

LUNI, 6 AUGUST 1973

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE - ora 
18,30: A.R.I.A. (La Grădina Boema 
— Teatrul ,,C. Tănase") : SPEC
TACOL NAȚIONAL DE CÎNTECE 
SI DANSURI DIN INDIA — 
ora 20.

RFDACJIA ȘI ADMINISTRAUA i București. Piața „Sclnteii* Te) 17.60.10, (760 20 Abonamentele se fac. la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții. — Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scintcii". 
ititorii din străinătate pol face abonamente prin .ROMPRESF li>. ATEI IA" — Serviciul tniport-Expnrt Presă — București — Calea Grivifei nr 64—66. FOB - 2001.


