
... ..............

*-
<■ $

•rf;

Proletari din toate țările, uniți-vă!

■

..... .

, t.... ,
1; " £ ••

i ■ ''
Nr. 7839 .

4 PAGINI

I i ' db 
wj
O

30 BANI

< 
■' <

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LUNI
5 AUGUST

1974

GRANDIOS Șl M0B1UIA TOR 
PROIECT PENTRU CONSTRUCȚIA

VIITORULUI PA TRIE!
Ziarele apărute simbătă, 3 august 1974, au publicat proiectul 

directivelor Congresului al Xl-lea al P.C.R. cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României pentru perioada 1981—1990 — parte 
integrantă a programului partidului pentru etapa strategică a 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Cifrele, da
tele, procentele în care sînt exprimate sintetic prevederile 
privind dezvoltarea în ritm intens, in perioada următoare și în 
perspectivă, a tuturor sectoarelor de activitate din patria noas
tră ilustrează o realitate proprie actualei etape istorice pe care 
o parcurgem : cu fiecare an, cu fiecare cincinal facem noi pași 
hotăritori in sensul dezvoltării puternice, al modernizării eco
nomiei naționale. Fiecare asemenea salt calitativ înseamnă mult 
mai mult decit simpla asigurare a unei creșteri economice im
portante ; înseamnă în esență determinarea unor noi transfor
mări revoluționare in întreaga bază materială a societății, ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, per
fecționarea tuturor relațiilor sociale socialiste.

Să ne pregătim pentru dezbaterea
documentelor Congresului al Xl-lea

• Realizările prezentului
temelie sigură
pentru mersul nostru înainte

PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE ALI YATA,

trimisul special al Regelui Marocului

studiind cu atentie, insusindu-ne temeinic

Măsurile preconizate de partid pentru asigurarea in continuare 
a unui ritm tot mai inalt de dezvoltare a industriei și agricul
turii, a întregii economii, în cadrul unui program constructiv, de 
o anvergură fără precedent în istoria țării, al cărui țel este pro
gresul patriei și prosperitatea poporului, se întemeiază pe rodul 
eforturilor creatoare de pînă acum ale întregii noastre națiuni, 
în frunte cu partidul comunist, in opera revoluționară de fău
rire a noii orinduip in România.

Sintem Ia jumătatea celui de-al patrulea an al actualului 
cincinal și rezultatele de pină acum îndreptățesc încrederea că 
angajamentul pe care întreaga națiune și l-a luat în fața parti
dului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a-1 realiza înainte de termen va fi îndeplinit întocmai.

Tn intervalul de timp care a trecut de la 1 ianuarie 1971. po
tențialul nostru economic a cunoscut o creștere fără precedent 
și, totodată, a înregistrat importante mutații pozitive de ordin 
structural, care au ca urmare valorificarea cu eficiență sporită 
a forței dc muncă și a resurselor materiale ale țării. întreaga 
industrie cunoaște un proces intens de maturizare, prin asimi
larea de noi produse, introducerea unor tehnologii perfecționate 
și ridicarea nivelului calitativ al produselor, prin creșterea efi
cienței investițiilor etc. îndeplinirea și depășirea prevederilor 
Congresului al X-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale din 
1972 demonstrează caracterul lor realist, faptul că politica mar- 
xist-leninistă a partidului nostru exprimă legitățile generale ale 
evoluției sociale și principiile edificării noii orînduiri, cerințele 
fundamentale ale dezvoltării multilaterale a țării noastre, inte
resele și aspirațiile vitale ale clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, ale întregului popor român.

In nenumărate rinduri, secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a referit la trăsăturile care definesc 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Redăm aici 
un tablou sintetic, dar cuprinzător, al obiectivelor principale 
care trebuie să fie înfăptuite în această etapă istorică a înain
tării patriei noastre către comunism : „construirea unei econo
mii avansate, înzestrate cu o industrie modernă și cu o agricul
tură intensivă, de înalt randament : desfășurarea pe un front 
larg a activității științifice, a instrucției publice și a efortului 
pentru ridicarea nivelului cultural al maselor ; creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii de 
la orașe și sate". Este semnificativ faptul că rezultatele pozitive 
din perioada actualului cincinal permit — pentru următorul plan 
de cinci ani — strategii care să reflecte o preocupare constantă 
pentru dezvoltarea economjco-socială a patriei, asigurînd înfăp
tuirea fiecăruia dintre obiectivele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Ni se oferă astfel imaginea unei vaste 
activități creatoare, revoluționare a întregului nostru popor, 
condus de partidul comunist. în perioada 1976—1980 și în per
spectivă pină în 1990.

întemeiat pe o analiză profundă, științifică, pe numeroase ex
perimentări, pe o largă consultare cu cadre de specialitate, cu 
activiști de partid și de stat, cu oameni ai muncii, proiectul 
Directivelor Congresului al Xl-lea, la elaborarea căruia o con-

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a lll-a)

industrie

1980-

mărețele sarcini care ne stau în fată
■ 9

le a României, care a hotărît 
convocarea celui de al Xl-lea 
Congres al partidului.
... Tn dorința de a veni în spri
jinul tinerilor ajutîndu-i să des
cifreze, să înțeleagă profund 
sensurile și semnificațiile pre
vederilor din proiectul de Di
rective. implicațiile pe care le 
au acestea pentru viața și 
munca lor, pentru propriul vii
tor, Scînteia tineretului, ape- 
lînd la competența unor spe
cialiști în domeniul științelor 
politice, economice și sociale, 

• va consacra în numerele sale 
viitoare, un spațiu larg prezen
tării ideilor fundamentale, con
ținutului acestor documente.

J
Tineretul patriei, împreună 

cu întregul popor, a luat cu
noștință cu un justificat interes 
și o legitimă mîndrie de pro
iectul de Directive ale Congre
sului al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
planul cincinal 1976-1980 și li
niile directoare ale dezvoltă
rii economico-sociale a Româ
niei pentru perioada 1981-1990, 
parte integrantă a programu
lui partiduli' . J____ 1
obiectivele pentru anii urmă
tori privind construirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Cum se știe, aceste docu
mente istorice care prefigu-

iiuihu U piogiamu- sușirea prof 
ui care eșalonează inestimabilă

rează dimensiunile materiale și 
spirituale ale unui viitor lumi
nos, vor fi supuse dezbaterii 
publice.

Condiția de bază a partici
pării active și eficiente a tutu
ror tinerilor, alături de comu
niști, de toți oamenii muncii, la 
această amplă dezbatere re
zidă in studierea atentă, te
meinică a documentelor, în în- 

— -rofundă a ideilor de 
i valoare conținute 

în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia-

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
duminică după-amiază, în Sta
țiunea Neptun, pe tovarășul 
Aii Yata, trimisul special 
Regelui Marocului, Hassan 
II-lea. z

Oaspetele a fost însoțit de 
Maati Jorio, ambasadorul Re
gatului Marocului la București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Cu acest prilej, tovarășul 
Aii Yata a înmînat președin
telui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea Regelui Hassan 
al II-lea și i-a transmis urări

al 
al

de sănătate și fericire 
nală, urări de noi succese 
activitatea consacrată dezvol
tării multilaterale a României, 
cauzei păcii, înțelegerii între 
popoare.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită Regelui 
Hassan al II-lea un cordial 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări,, iar poporului ma
rocan succese în dezvoltarea 
independentă a țării pe calea 
progresului economic și social, 

în cursul convorbirii, a avut 
loc un larg schimb de vederi 
în probleme de interes comun. 
A fost exprimată convingerea 
că bunele relații de prietenie 
și conlucrare dintre Republica

perso- 
în

Socialistă România și Regatul 
Marocului se vor dezvolta pe 
mai departe în interesul celor 
două popoare, al securității și 
colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

REMARCABILE
SUCCESE ALE
OAMENILOR

MUNCII

■j
♦ *1

Cincinalului
1976-1980 J

In concordanță cu obiectivul fundamental formulat de pro
gramul partidului — făurirea societății socialiste multilate

ral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — planul 
cincinal pe 1976—1980, care reprezintă al doilea cincinal al 
acestei etape strategice, va asigura în continuare o dezvoltare 
impetuoasă a bazei tehnico-materiale a societății.

Nivelul la care a ajuns economia noastră și realizarea în 
continuare a unor ritmuri înalte de creștere vor permite 

obținerea unor sporuri anuale ale producției pe locuitor — la 
principalele produse — în general asemănătoare sau chiar mai 
mari decît ale țărilor avansate economic, ceea ce va accelera 
procesul de reducere și lichidare a decalajelor față de acestea, 

m Industria își va accentua poziția conducătoare în econo
mie, avînd o pondere determinantă în crearea venitului 

național, în înfăptuirea reproducției lărgite, în dezvoltarea co
merțului exterior și a cooperării economice internaționale a 
României.

Ca rezultat al procesului de industrializare, precum și al 
modernizării și dezvoltării intensive a agriculturii, popu

lația ocupată în industrie o va depăși pe cea ocupată în pro
ducția agricolă.

154-161
1975__

Dezvoltarea industriei va reprezenta și in viitorul cincinal factorul hotăritor al avîntului
tuturor forțelor de producție, al progresului economico-social al țării, exercitînd o puternică 

influență' pozitivă asupra tuturor compartimentelor vieții sociale.

IUI
Cincinalul 1976—1980 va marca îmbunătățirea radicală a 

™ repartiției teritoriale a forțelor de producție, asigurarea 
preponderenței industriei în toate județele țării.

J Factorul primordial al creșterii producției în toate ramurile 
" va fi ridicarea productivității muncii sociale pe baza apli
cării largi în economie a cuceririlor științei și tehnologiei mo
derne ; nivelul de productivitate ce se va atinge în cincinal va 
permite trecerea la reducerea săptâmînii de lucru.

| Dezvoltarea economiei naționale va impune și, în același 
timp, va stimula participarea mai intensă a României la 

schimburile economice internaționale și la diviziunea mondială 
a muncii; în cincinalul 1976—1980 exporturile românești vor 
ajunge să depășească o treime din valoarea venitului național. 

■H Amploarea dezvoltării noastre economice și sporirea sub
stanțială a eficienței în toate sectoarele vor avea drept 

corolar realizarea în cincinalul 1976—1980 a unui înalt ritm de 
creștere a cuantumului fondului de consum, creindu-se condiții 
superioare de viață materială și spirituală pentru întregul popor 
— țelul suprem al politicii partidului.

>

agriculturâ

Agricultura, ramură de bază a economiei naționale, se va dezvolta în viitorul cincinal într-un 
ritm mediu anual de 4,6-6 la sută față de perioada 1971-1975, avînd ca obiectiv satisfacerea, 
la nivel optim, a cerințelor de consum ale populației, necesitățile de materii prime ale industriei 

și crearea de disponibilități pentru export.

DIN CAPITALA
Ziarele de ieri au publicat 

telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul 
municipal București al P.C.R. în 
care se arată că oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, au în
deplinit angajamentul asumat 
de organizația de partid. a Ca
pitalei de a da peste p'ian 1 mi
liard' de lei in cinstea măreței 
sărbători, de Ia 23 August. Pro
ducția^ suplimentară obținută în 
această perioadă de colectivele 
de oameni ai muncii din' unită
țile economice ale Capitalei este 
de aproape 1,024 miliarde lei, 
ritmul de creștere a producției 
fiind'de aproape 18 la sută față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Au fost îndepli
nite și depășite sarcinile de plan 
privind productivitatea muncii, 
realizîndu-se o creștete de 9,8 
la suta față de 1973. Au,fost, de 
asemenea, îndeplinite prevede
rile de plan pe primul semestru 
privind reducerea 'cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă, rea- 
lizindu-se economii, la prețul de 
cost în valoare de peste 53' mi
lioane lei.

Oamenii muncii' din Capitală, 
în frunte cu ' comuniștii — se 
spune în * ' ’ 
jează să 
un efort 
xemplar 
anul 1974 . _ _ .........
înfăptui actualul cincinal cu șase 
luni mai devreme.

încheiere — se anga- 
nu precupețească nici 
pentru a îndeplini e- 
sarcinile de plan pe 
și angajamentul de a

Tenis : Cupa Davis

în finala zonei europene, grupa A :
După trei zile de întreceri dîrze, România- 
Italia 2-3

Atletism : Succesul sportivilor români la Jocurile 
balcanice

Sport de masă:

întreceri pasionante în ediția de vară a 
„Cupei Tineretului"

Actualitatea — pe scurt:

Relatări despre întrecerile de înot, oină, 
volei și box

Meridian : Știri din toate sporturile, de pretu
tindeni

In pag. a lll-a
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SOSIRE SARBATOAREA
Duminică dimineața a sosit 

în Capitală ministrul educației 
publice din Tunisia, Driss Guiga 
care, la invitația Ministerului 
Educației și învățămîntului, va 
face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele va avea convorbiri la 
ministerul de resort cu privire 
la dezvoltarea colaborării în do
meniul învățămîntului și va vi
zita instituții de învățămînt su
perior, licee și școli tehnico- 
profesionale, monumente de cul
tură românească, precum și di
ferite unități industriale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul tunisian a fost 
salutat de tovarășul Paul Nicu- 
lescu Mizil, viceprim-ministru, 
ministrul educației și învăță
mîntului, de alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Taieb Suhbani, 
ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești.

COOPERATORILOR 
DIN PECHEA

SESIUNE
Duminică s-au deschis la 

Deva lucrările celei de-a doua 
sesiuni naționale de comunicări 
științifice cu tema „Conserva
rea naturii pe baze ecologice", 
organizate de Academia Repu
blicii Socialiste România și Con
siliul județean Hunedoara de 
ocrotire a naturii. La această 
reuniune științifică de lucru, 
care se înscrie în agenda ma
nifestărilor dedicate marilor eve
nimente ale anului — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului — iau parte peste 
100 de naturaliști din întreaga 
țară și reprezentanți ai organe
lor județene de partid și de stat.

Referatele prezentate în pri
ma zi au evidențiat preocupă
rile și activitatea rodnică desfă
șurată pentru Ocrotirea naturii 
în România, a rezervațiilor și 
monumentelor naturii din jude
țul Hunedoara, acțiunile ini
țiate în acest scop în Parcul 
național din masjvul Retezat, 
care constituie o importantă 
bază științifică de cercetări în 
acest domeniu.

Cu acest prilej s-a inaugurat 
expoziția „Rezervațiile naturale 
din județul Hunedoara", ame
najată în mai multe săli ale 
muzeului județean din Deva.

Duminică, locuitorii comunei 
Pechea din județul Galați au 
trăit un moment emoționant — 
aniversarea unui sfert de veac 
de la înființarea cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
lor, una din primele unități co
operatiste agricole din țara noas
tră.

Prezentînd un scurt bilanț al 
realizărilor obținute de coopera
tori Ion Negoiță, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele coope
rativei a relevat faptul că deși 
la înființare averea obștească a 
cooperativei era de numai 
157 000 lei, aceasta a ajuns, prin 
grija și sprijinul permanent a- 
cordat de partid și prin hărni
cia cooperatorilor, la 67 milioa
ne lei, iar volumul producției 
globale realizat anual este de 
circa 62 milioane lei. Coopera
tiva agricolă de producție Pe
chea, de patru ori decorată cu 
Ordinul Muncii clasa I, pentru 
obținerea de producții agricole 
mari și livrarea unor cantități 
însemnate de produse la fondul 
de stat, dispune în prezent de 
7 525 ha teren agricol, din care 
830 ha plantate cu viță de vie 
și numără 3 600 taurine, din care 
1 700 vaci și juninci, aproape 
3 000 oi. peste 2 000 porci și 
20 000 păsări.

Dezvoltarea Cooperativei agri
cole de producție Pechea, a re
levat Ioan Marinescu, secretarul 
Comitetului comunal Pechea al 
P.C.R., a contribuit la dezvolta
rea comunei Pechea care și-a 
realizat un frumos centru civic 
prevăzut cu alimentare cu apă 
curentă, rețea de canalizare, 
complexe de producție și de de
servire, un liceu, două grădinițe 
de copii, centrală termică, baie 
comunală și altele. în comună 
își desfășoară activitatea peste 
100 de cadre- didactice, nouă me
dici și 35 cadre sanitare medii.

Sub genericul „Omagiu anului 
XXX" au continuat să aibă loc 
duminică în județul Alba mani
festări cultural-educative dedi
cate marii sărbători naționale de 
la 23 August și Congresului al 
XI-lea al partidului. în hume- 
roase localități s-a ținut expu
nerea „30 de ani de realizări și 
victorii sub conducerea Partidu
lui Comunist Român". Din ini
țiativa organizațiilor U.T.C. au 
avut loc la Aiud, Cîmpeni și 
Zlatna montaje literar-muzicale 
pe tema „Eroilor din August" și 
„30 de ani, 30 de trepte". La bi
blioteca județeană din Alba Iu- 
lia s-a desfășurat un recital de 
poezie patriotică și revoluționa
ră, cu participarea unui grup de 
scriitori care au citit din crea
țiile lor.

CIBINIUM, TREPTE DE CULTURĂ
Șl EDUCAȚIE SOCIALISTA

TABARA
Duminică, la castelul feudal 

din comuna Lăzarea, județul Har
ghita, care a găzduit mai multă 
vreme pe Vlad Țepeș și pe alți 
domnitori munteni și moldoveni, 
s-a deschis o tabără a creației 
de artă plastică. Cîteva luni pe 
an, artiști plastici din întreaga 
țară vor poposi în această fru
moasă localitate din inima Tran
silvaniei zugrăvind în limbajul 
artei realitățile noi durate în a- 
nii puterii populare pe aceste 
meleaguri.

★
în peste 80 de localități din ju

dețele Buzău, Prahova și Dîm
bovița au avut loc duminică 
simpozioane, expuneri, medalioa
ne literare, evocări și alte mani
festări consacrate zilei de 23 Au
gust. Activiști de partid și de 
stat, istorici, cadre didactice, alți 
oameni de cultură au evocat mo
mente ale insurecției din august 
1944, aspecte din activitatea or
ganizațiilor de partid din jude
țele respective, realizările eco
nomice, sociale și culturale ce au 
avut loc în anii construcției so
cialiste.

Cu același prilej, la Casa de 
cultură a sindicatelor Ploiești, 
s-a desfășurat faza republicană 
a concursului „Omagiu eliberă
rii", manifestare care a reunit 
brigăzi artistice de agitație ca
lificate pe primul loc la fazele 
de preselecție din județele Bra
șov, Covasna, Harghita și Pra
hova.

CINERAMA

în prezența unui numeros 
public, a avut Ioc Ia Bucu
rești tragerea la sorți a pre
miilor oferite participanților 
la concursul Fondul păcii cu 
tema : „Trei decenii de afir
mare internațională a Româ
niei", organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea 
Păcii.

Premiul I, 1 libret C.E.C. 
în valoare de 44 000 lei, re- 
prezentînd avansul pentru 
construcția unui apartament 
de 4 camere, confort I, a fost 
cîștigat de prof. Gheorghe 
Bibere din Bacău.

Premiul II, 3 librete C.E.C. 
în valoare de 14 500 lei fie
care, reprezentînd avansul 
pentru construcția unei gar
soniere, a fost cîștigat de

Maria Irimia, contabilă — 
Iași ; Elena Tira, educatoare, 
din Cavnic — Maramureș și 
Ion Neacșu, inginer — Bucu
rești.

Lista completă a ciștigăto- 
rilor celor 824 premii ale 
concursului este publicată în 
nr. 7/iuIie 1974 al revistei 
„îndrumătorul cultural".

Lista poate fi consultată, de 
asemenea, la Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii 
și la Comitetul orășenesc de 
luptă pentru pace — Bucu
rești, strada Ștefan Gheor
ghiu nr. 14, sector I, precum 
și la sediile comitetelor jude
țene, municipale și orășenești 
de luptă pentru pace din în
treaga țară.

★
în așezămintele culturale suce

vene, ca și pe estradele de vară, 
au avut loc duminică ample ma
nifestări artistice susținute de 
formațiile locale de amatori, de
dicate celor două marcante eve
nimente politice ale anului ju
biliar. Montajele literar-muzica- 
le, spectacolele folclorice, serile 
de poezie, matineele cinemato
grafice — prezentate cu acest 
prilej — preamăresc în cintec, 
vers și imagine înfăptuirile po
porului român de-a lungul celor 
trei decenii de viață liberă, ma
rile transformări înnoitoare pe
trecute pe pămîntul patriei.

De asemenea, sălile de expo
ziții, bibliotecile, muzeele — re
unind acțiuni omagiale specifice 
— au cunoscut în aceeași zi o 
vie activitate politico-educativă, 
polarlzînd interesul a numeroși 
vizitatori.

Acum, cînd la Sibiu, Me
diaș, Agnita, Tălmaciu, 
Miercurea, Șeica Mare, Jina, 
Cisnădie, Cirțișoara s-a în
cheiat cea de a 7-a ediție a 
prestigioasei manifestări ce 
poartă nume cu rezonanță de 
secole — Cibinium — nu 
dorim să facem o trecere în 
revistă a multiplelor și intere
santelor acțiuni pe care ea 
le prilejuiește, ci să încercăm 
o definire a specificului pe 
care, cu perseverență, l-au im
primat organizatorii — Comi
tetul județean de cultură și 
educație socialistă Sibiu — a- 
cestui festival cultural-artistic. 
Un specific datorat nu numai 
seriozității temelor propuse 
spre dezbatere, ci înseși ideii 
care a stat la baza lor: aceea 
a definirii, cu fiecare nouă 
ediție, a elementelor specifi
ce civilizației zonei Cibiniu- 
mului, a personalității sale în 
contextul general al civiliza
ției românești socialiste. Un 
specific izvorît, așa cum a- 
firma într-o conferință de 
presă tov. prof. Maria Fa
nache, președintele Comite
tului județean de cultură șt 
educație socialistă Sibiu, din 
structura tradițională de mun
că și luptă a locuitorilor me
leagurilor sibiene, contopită 
cu dăruirea lor pentru edifi
carea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru 
traducerea în faptă a măre
țelor planuri elaborate de 
partid. Și tocmai această îm
binare perfectă a concepției 
noi de viață cu virtuțile de

muncă păstrate prin tradiție, 
cu arta și cultura străveche 
de pe această fîșie de pămînt 
românesc a ieșit în evidență, 
fie că s-a discutat despre tea
tru, despre arta plastică sau 
muzică, despre literatură.

Dar edițiile precedente au 
mai demonstrat un lucru : a- 
cela că arta, cultura nu pot fi 
desprinse, nu pot fi judeca-

ÎNSEMNĂRI
te separat de contextul crea
tor general, de pasiunea și 
munca oamenilor puse în 
slujba realizării bunurilor ma
teriale fi spirituale ale epocii 
noastre. Intr-un cuvînt, de 
civilizația contemporană. Iată, 
deci, că este firească extinde
rea manifestărilor Cibinium- 
ului '74 fi asupra relevării 
succeselor sibiene în domeniul 
industriei și al vieții sociale. 
Astfel, acțiunile ce s-au des
fășurat zilele acestea în cen
trele mai sus amintite sînt 
puse sub semnul generic: 
Trepte de cultură și civiliza
ție socialistă.

Dedicate celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
fi celui de al XI-lea Congres 
al partidului, ele și-au propus 
să marcheze nivelul la care' 
au ajuns, meleagurile sibiene, 
datorită eforturilor oamenilor 
muncii români, germani, ma
ghiari. Este o încercare, pe

care o dorim reușită, de sin
teză a celor mai pregnante 
fapte și realizări ale sibieni- 
lor în perioada de la elibera
re pînă azi.

Este, atunci, firească inclu
derea în program a unor pre
miere teatrale, dar și a „tîrgu- 
lui olarilor", a simpozionului 
cu tema „Satul românesc — 
vatră de cultură ; 30 de ani 
de transformare social-econo- 
rnică", dar și a unor specta
cole de muzică și poezie pa
triotică, a vernisajului expozi
ției „Industria constructoare 
de mașini din județul Sibiu 
în contextul dezvoltării indus
triei naționale", urmată de 
dezbaterea „Industria județu
lui Sibiu, de la meșteșug la 
mari realizări contemporane", 
dar și al aceluia al Salonului 
de grafică și artă decorativă, 
sau al expoziției de carte. E- 
numerarea ar putea continua. 
Important este însă de subli
niat că nenumăratele acțiuni 
ce au avut loc pînă duminică 
prilejuiesc un amplu dialog 
între tradiție — contempora
neitate și, bineînțeles, viitori
me. Un dialog al faptelor. Un 
dialog al generațiilor. Un dia
log ce nu s-a încheiat odată 
cu căderea cortinei ultimului 
spectacol de duminică și nici 
cu stingerea celui din urmă 
foc de tabără pionierească. Ci 
care va continua prin fiecare 
altă realizare a mai vîrstnici- 
lor sau mai tinerilor locuitori 
ai Cibinium-ului.

• ROMAN VESEL, producție 
a studiourilor sovietice, este o 
comedie muzicală. Regizorul 
Levan Hotivari încearcă, cu aju
torul actorilor Ipolite Hvicia, 
Meghi Tulukidze și Elena Cio- 
heli, să vă rețină in supraîncăl- 
zitele săli de cinematograf prin 
cîteva întîmplări cu haz și, mai 
ales, cu citeva melodii ușor de 
reținut și de fredonat.l

• CEL MAI BUN OM PE
CARE ÎL CUNOSC, film bulgar, 
aduce in discuție o problemă 
delicată: aceea a raporturilor
dintre profesor și elevi. Cu atît 
mai delicată și corfi'plexă cu cit 
profesorul este, de fapt, o pro
fesoară tînără și frumoasă, iar 
elevii — „seraliști". Regia apar
ține lui Liubomi’r Sarlandjiev, 
iar interpret! j sînt Nevena Ko- 
kanova, Vladimir Smirnov, Petr 
Slabakov.

• 36 DE ORE este un film de 
spionaj realizat în studiourile 
americane de George Seaton. 
Nu intrăm în amănunte, nu de 
teamă de a deconspira subiec
tul, ci pentru că. oricum, cel 
amatori de suspans, intimplărl 
neașteptate și încleștări drama
tice vor merge să-1 vadă. Prin
tre protagoniști amintim de Ja
mes Garner. Rod Taylor și Eve 
Marie Saint.

• FARA UN ADIO, peliculă 
spaniolă, are scenariul și regia 
semnate de Vicente Escrivâ. 
Chiar dacă numele regizorului 
nu vă spune nimic, cel al inter
pretului principal cu siguranță 
că vă va lămuri despre ce fel 
de film e vorba : Raphael.

MIRTJNA IONESCU

• APARTAMENTUL este 
programat în seria de reluări 
„Mari succese ale ecranului". 
Merită să-1 revedeți. Vă rea
mintim că în rolurile principale 
joacă excepționala actriță Shir
ley MacLaine și Jack Lemmon. 
Regia: Billy Wilder.

CINTECELE

ZIUA MARINEI
în prima duminică a acestui 

august jubiliar, a fost cinstită, 
în unitățile marinei militare, 
în porturile noastre maritime și 
fluviale, pe șantierele navală 
și pe navele românești aflate 
în cursă, Ziua marinei Repu
blicii Socialiste România. Tra
diționala sărbătoare marină
rească a avut anul acesta o 
semnificație deosebită, ea des- 
fășurindu-se sub semnul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
patriei și al Congresului al 
XI-lea al partidului, evenimen
te istorice, pe care întregul po
por Ie întîmpină cu realizări de 
seamă în vasta operă de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în aceste momente de rodnic 
bilanț, ostașii marinari au ra
portat că își îndeplinesc cu 
abnegație misiunile încredințate, 
ridicîndu-și permanent pregăti
rea de luptă, politică și de spe
cialitate. Ei și-au reafirmat cu 
Însuflețire atașamentul și dra
gostea față de partid și secre
tarul său general, pentru grija 
manifestată față de perfecționa
rea armatei și înzestrarea ei cu 
armament și tehnică de luptă 
moderne, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de via
tă ale celor ce slujesc țara sub 
drapel. Marinarii militari au a- 
sigurat și de această dată pe 
comandantul suprem al forțe
lor armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că își vor consacra 
toată priceperea și energia în
tăririi capacității combative a 
unităților și marilor unități de 
nave, fiind gata oricînd să 
apere, împreună cu militarii ce
lorlalte arme, cu întregul popor 
cuceririle revoluționare, inde
pendența și suveranitatea na
țională a României socialiste.

La rîndul lor, muncitorii, teh
nicienii, inginerii constructori 
de nave, lucrătorii din porturi,

personalul flotei comerciale, 
s-ău angajat să-și sporească 
contribuția la progresul neîntre
rupt al patriei, la creșterea 
prestigiului ei internațional.

Ca și în anii precedenți, ma
nifestările principale au avut 
loc în avanportul Mangalia, 
unde, într-o atmosferă sărbăto
rească, navele arboraseră mare
le pavoaz. Mii de localnici și 
turiști aflați în vacanță pe li
toral au participat la festivități.

Au luat parte tovarășii Va- 
sile VÎIcu, membru al Comite
tului Exedutiv, prim-secretar 
al Comitetului județean Con
stanta al P.C.R., general colo
nel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, con
traamiral Sebastian Ulmeahu, 
comandantul marinei militare, __
reprezentanți ai organelor loca- noștri? 
le de partid și de stat, generali"

și ofițeri superiori, invitați. De 
asemenea, au fost prezenți ata
șați -militari aero și navali acre
ditați în țara noastră.

După ceremonialul marinăresc 
a urmat programul manifestă
rilor cultural-artistice și sporti
ve, care au transformat bazinul 
avanportului într-o uriașă sce
nă. Cu forță sugestivă, au fost 
evocate pagini glorioase din is
toria. navigației românești, s-au 
prezentat aspecte semnificative 
din activitatea marinarilor noș
tri, exemplu de temeinică in
struire și pregătire de luptă, de 
măiestrie, bărbăție și curaj.

Seara, Mangalia, celelalte 
stațiuni ale litoralului, precum 
și toate porturile românești au 
găzduit serbări și spectacole 
inspirate din viața marinarilor

★
La Muzeul de artă din Calafat 

a avut loc duminică dimineața 
vernisajul expoziției de artă 
plastică și fotografii artistice re
unite sub genericul „Prezențe 
contemporane în orașul de . ia 
Dunăre", acțiune înscrisă pe a- 
genda manifestărilor dedicate a- 
propiatei sărbători de la 23 Au
gust. Cu același prilej, lucrătorii 
Muzeului Olteniei și ai Filialei 
Craiova a Arhivelor statului au 
participat la o sesiune de comu
nicări științifice. în comunele 
Teslui și Ostroveni s-au desfă
șurat festivaluri ale tineretului, 
în timp ce în peste 20 de așezări 
rurale din Dolj, numeroși săteni 
tineri și vîrstnici au audiat, in 
cadrul căminelor culturale, ex
puneri cu tema „Dezvoltarea ști
inței și culturii în România so
cialistă", susținute de cadre di
dactice de la Universitatea din 
Craiova și lectori ai Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R.

(Agerpres)

OLTULUI IN ZONELE DE AGREMENT

(Agerpres) SOLEMNITATE

Timp de două zile la Călimă- 
nești — Vîlcea s-a desfășurat 
tradiționalul festival folcloric 
interjudețean „Cintecele Oltu
lui", manifestare cultural-artis- 
tică prestigioasă ce reunește a- 
nual cele mai reprezentative co
lective artistice din județele ri
verane ale bătrînului Alutus.

După ce sîmbătă seara ansam
blurile artistice ale căminelor 
culturale Gherna-Dumbrăveni, 
județul Sibiu, al Casei de cul
tură Sf. Gheorghe, județul Co
vasna, al căminului cultural 
Stoicănești, județul Olt, al că
minului cultural Mărgineni, ju
dețul Brașov, al Casei de cul
tură Miercurea Ciuc, județul 
Harghita și al căminului cultu
ral Boișoara, județul Vîlcea au 
prezentat valoroase spectacole 
tematice, în cadrul cărora a fost 
valorificat cu măiestrie folclo
rul local, duminică dimineața 
colectivele participante la festi
val au evoluat în cadrul mani
festării prilejuite de deschiderea 
„Muzeului satului vîlcean" de la 
Bujoreni. Concomitent cu pre
zentarea celor 15 gospodării ță
rănești dispuse într-o ambianță 
fermecătoare, în Jurul culei din 
localitate au putut fi urmărite 
diferite momente de viață fol
clorică tradiționale, a avut loc 
o paradă și un spectacol, un 
concert de muzică populară vîl- 
ceană și o horă a satului.

După-amiază pe scena 
parcul Ostrov-Călimănești 
samblurile participante la
tival au delectat publicul cu o 
„Rapsodie a Oltului" — admira
bilă trecere în revistă a portu
lui, cîntecului și dansului popu
lar din zonele străbătute de cel 
mai mare rîu interior al țării.

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
• brașov NODUL GORDIAN AL PROBtEMEI—MIJLOACELE DE TRANSPORT

împrejurimile Brașovului a- 
trag la sfirșit de săptămînă 
zeci de mii de oameni. Nu nu
mai brașoveni, ci și numeroși 
alții veniți aici cu trenul, cu 
autocare, cu autoturisme perso
nale... Desigur, Poiana Brașov 
este unul din principalele puncte 
de mare atracție. O singură ci
fră este edificatoare. într-o du
minică cu soare, numai auto
buzele transportului în comun 
„urcă" în Poiană peste 20 000 
pasageri. Din păcate, frumoasa 
și moderna șosea de acces atît 
de utilizată și iarna și vara a 
început să se degradeze, mai a- 
les pe ultimii kilometri. Asfal
tul arată pe multe porțiuni ca 
un obraz altădată frumos, dar 
acum zbîrcit de riduri. Poate 
este și acesta un motiv pentru 
care mai ales tinerii preferă 
drumul vechi al Poianei, unde, 
circulația autovehiculelor fiind 
oprită, o excursie prin bătrîna 
pădure se transformă într-o re
ală desfătare, iar pînă la Pie
trele lui Solomon (de unde în
cep serpentinele) linia nr. 19 a 
I.T.Bv. circulă și rar și foarte 
aglomerat și greu.

— De cînd s-a inaugurat noul 
drum, edilii noștri l-au abando
nat complet pe cel vechi, îmi 
spunea cu amărăciune tînărul 
conductor auto Nicolae Mihă- 
escu (24 ani). Multe gropi, un 
adevărat chin pentru amorti- 
zoare și... pasageri, lipsa tro
tuarelor îi obligă pe pietoni să 
circule pe carosabil, pămîntul 
este argilos și nu țin frînele...

Dar nici drumul propriu-zis 
nu arată mai bine, am adăuga 
noi și pingelele excursioniștilor 
nu pot fi „acuzate" de edili că...

„deteriorează", cum se obișnu
iește deseori să se dea vina pe 
autovehicule. împreună cu loan 
Brătescu, șef de linie lâ I.T.Bv., 
am verificat alte itinerare de 
tradiție ale tinerilor excursio
niști din orașul de la poalele 
Tîmpei : Brașov — Rișnov — 
Complexul „Cetate" (dotat cu 
hotel, camping, ștrand, terenuri 
de sport etc.). Aici, în Rișnov 
drumul spre „Cetate" a ajuns 
de... poveste. De ani de zile 
consiliul popular orășenesc pro
mite să canalizeze o porțiune de 
200 m, peste care năvălește cu 
furie un pîrîu de munte. Și, 
cum de pe urma promisiunilor 
s-au făcut între timp gropi, cind 
plouă accesul pietonal se trans
formă într-o aventură. Adevărat, 
sînt ceva „semne" că se ’ 
crează, dar se pare, după _
calendar al melcilor. Așa că am 
pornit înspre Cabana Cheia, iti
nerar de o rară frumusețe des
pre care Nicolae Itu, inginerul 
șef al I.T.Bv., ne spunea că este 
asigurat cu autobuze din două 
în două ore în zilele de week-

• TIMIȘOARA

DORU MOTOC
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Din marile cartiere bucureștene

ȘI

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

excursii is R.D.G.

ACORDEON 
COSMETICA

CROITORIE 
BALET COPII

lu-
un

excursii în U.R.S.S.
STENOGRAFIA 

(îmbinată cu înregistrarea 
magnetofonică)

Cursuri prin corespondență

LIMBI DE LARGA CIRCULAȚIE
ENGLEZA RUSA
FRANCEZA GERMANA

vă invită să participați la excursii de o zl — o zi și jumătate, 
organizate la sfirșit de săptămînă

a. — O zi eu autocarul — duminica
București — Poiana Brașov
București — Cheia
București — Rucăr — Bran — Brașov
București — Curtea de Argeș

înscrierile, reținerile de locuri și achitarea costului excursiilor 
de mai sus se fac la filialele de turism din bd. Nicolae Bălcescu 
nr. 35 și bd. Republicii nr. 68,

— cart. Titan (rest Minlș), București — Poiana Brașov
— cart. Berceni (b-dul Metalurgiei, centrala telefonică)

București — Curtea de Argeș

Sîmbătă a avut loc la 
solemnitatea dezvelirii unui mo
nument închinat lui Horia, 
Cloșca și Crișan. Grupul sta
tuar reprezintă pe cei trei eroi 
ai istoriei noastre naționale, 
străjuind un obelisc înalt de 
peste 20 metri și este creația 
sculptorului Ion Vlasiu.

în cadrul festivității, prima
rul municipiului, Remus Bucșa, 
a subliniat semnificația ridicării 
acestei opere de artă monu
mentală. după care academicia
nul Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității Babeș Bolyai, a evocat 
epopeea populară de la 1784 în 
lumina celor mai noi cercetări 
istorice.

La solemnitatea dezvelirii mo
numentului au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizații
lor obștești și de masă, nume
roși locuitori ai municipiului și 
din localitățile apropiate.

în urmă cu cîțiva ani cîteva 
întreprinderi mai inimoase și-au 
spus că ar putea construi la 
Șag, pe malul Timișului, vile 
pe care să le înzestreze cu cele 
de trebuință, că ar putea ame
naja terenuri de sport. Zis și 
făcut. Materialele, provenite 
mai toate din demolări, au fost

Intreprlnderea de turism hoteluri șl restaurante
București

CÎSTIGURIÎN BA IVI 
SI AUTOTURISME ■ -

EXCURSII IN
CEHOSLOVACIA

DACTILOGRAFIA 
(metoda „oarbă" — știin
țifică — cu toate degetele}

LUCRĂRI DE SECRETARIAT
(completate cu probleme de legislație și corespondență oficială);

MÎNUIREA 
MAȘINILOR DE CALCULAT

și a
APARATULUI TELEX

— cart. Drumul Taberei (cinema Favorit), București — Cheia 
cu plecarea Ia ora 6,30

— Piața Palatului R.S.R. (rest. Cina) București — Cîmpulung 
— Rucăr — Bran — Brașov
cu plecarea Ia ora 7,00

Costul excursiei se achită direct la autocar.

b. — cu trenul, o zi pe litoral, plecarea duminică la ora 0,50 
și 1,30 cu înapoierea în aceeași zi.

— Valea Prahovei — Predeal — plecarea duminică la ora 6,55
— O zi și jumătate cu trenul la cabanele : Furnica, Piscul Cîi- 

nelui, Schiori, Sinaia.

Informații șl înscrieri la filialele de turism de mal sus

PRONOEXPRES 11flUGUST7^

Toate agențiile Loto-Pronosport vâ stau la dispoziție cu o 
gamă variată de bilete gata completate și bilete care se pot com
pleta cu numerele preferate, oferindu-vă mari șanse de cîștig.

Sîmbătă, 10 august 1974, este ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

Parte din disciplinele de mai sus pot fi urmate și PRIN 
CORESPONDENTA

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%.
Cursurile, predate de instructori de înaltă calificare sînt con

duse de stenograful PAUL MIHAILA, fost director al primei 
școli de stenodactilografie a statului.

Informații verbale, prin telefon sau în scris, se pot obține de la
UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI 

sector 5
CASA DE CULTURA „N. BĂLCESCU" 

str. 11 Iunie, nr. 41, telefoane : 23 43 45 și 23 67 00 
Stația Parcul Libertății

end. Cînd plouă totul este bine 
că lumea nu se „preumblă", dar 
cînd este soare .aglomerația în
trece cu mult entuziasmul tine
rilor porniți per pedes în sus, pe 
Valea Rîșnoavei spre Pîriui 
Rece. Căci de la „Cheia", noroc 
bun, autobuze. Drumul spre Pî- 
rîul Rece este mai degrabă po
trivit pentru... Raliul Safari, 
fiind în modernizare de vreo 2 
ani și mai bine. Adăugind aces
tora și lipsa de mijloace de 
transport — de vină fiind și re
parațiile — pe... itinerarele cu 
asfalt întreg, avem una din ex
plicațiile pentru care, în zilele 
însorite de weekend cînd spre zo
nele de agrement din jurul Bra
șovului se revarsă aproape 
100 000 de oameni, „dusul" și 
„întorsul" devin un adevărat 
chin cu tot efortul organizatoric 
al întreprinderii de transporturi 
Brașov. Aici este, 
spune, nodul gordian 
mei. Cine pune mina 
să-1 reteze ?

cum s-ar 
al proble- 
pe secure

ADINA VELEA

pasul pe loc
clădite de 
muncă voluntar-patriotică 
baza unor proiecte proprii. 
acolo unde s-a făcut risipă de 
fantezie au ieșit lucruri fru
moase. Ce se intîmplă în aceas
tă vară cu ele ?

Ajungem acolo într-o dimi
neață pe la ora 9. Puțină lume, 
doar cîteva familii și cîțiva ti
neri.

Animația cea mai mare am 
întilnit-o însă la cabana în
treprinderii Electrobanatul, de 
altfel cea mai bine dotată. 
Două familii își petreceau acolo 
concediul. Ieftin, 7 lei pe zi de 
persoană. Alături de ei și un 
grup de tineri veniți de sîmbă
tă. Principala problemă în aten
ția lor o constituie cele două 
mingi, una de fotbal și o alta de 
plajă. Matei Gheorghe, secretarul 
organizației U.T.C. de la galva
nizare, care organizase ieșirea, 
ca și ceilalți interlocutori ne 
documentează cu acte — regis
trul cabanei — că solicitările 
sînt foarte mari : competiții
sportive, aniversări, nunți, seri 
distractive ale organizațiilor etc.

Am acordat acestei cabane 
mai multă atenție fiindcă la 
celelalte, atmosfera care ne-a 
întîmpinat a fost mai mult de 
pensie decît de tinerețe. La 
cea a Electromotorului, respon
sabilul ei, Sosser Francisk nu 
ne oferă decît 20 de paturi, far
furii și tacîmuri. în rest, poa
te un teren a cărui destinație, 
voleiul, o recunoașteți doar du
pă cei doi stîlpi metalici între 
care unul tare ostenit. S-au 
bucurat de serviciile cabanei de 
la începutul anului, ni se spune, 
circa 300 de inși. Dar despre ce 
servicii este vorba ? în afara 
apei și a nisipului prezente a- 
colo prin voia naturii, despre- 
altele nu putea fi vorba. Am 
privit terenul din jur și am 
făcut o sumară socoteală. Cel 
puțin 4 terenuri de minifotbal, 
laolaltă cu cele de handbal, te
nis și baschet.

în privința timișoreanului, 
apoi el de-abia apucă să iasă la 
iarbă verde. Tovarășul Vasile 
Cernicica, șeful coloanei de la 
autogara ne asigură că în ceea 
ce-i privește, în afara celor 8 
curse zilnice se pune la cerere, 
începînd de la 30 de solicitant! 
în sus, cîte un transport supli
mentar.

către tineri prin 
pe 
Și

ION DANCEA
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Dinamismul și eficiența creșterii economice prevăzute vor 
asigura condiții pentru sporirea venitului național intr-un 
ritm superior ritmului de creștere al produsului social. In 
cincinalul 1976-1980, cea mai mare parte a venitului na
țional (66-67 la sută) va fi alocată fondului de consum

(Urmare din pag. I)

tribuție deosebit de prețioasă și-a adus-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizează practic toate laturile vieții economice și 
sociale din țara noastră. Aplicarea lui va determina consolida
rea unui cadru organizatoric menit să asigure înfăptuirea 
in cele mai bune condițiuni a sarcinilor pe care programul parti
dului le trasează pentru perioada respectivă.

• Preocupări constante pentru 
crearea unui puternic și 
modern aparat de producție

Primul obiectiv principal este „construirea unei economii 
avansate, înzestrate cu o industrie modernă și o agricultură in
tensivă de înalt randament1*. în acest sens, liniile directoare ale 
dezvoltării ramurilor de bază ale economiei prevăd măsuri de 
natură să determine o creștere impetuoasă a forțelor de pro
ducție, noi schimbări revoluționare în structura economică, in 
productivitatea socială a muncii. Din cifrele care exprimă rit
murile de creștere în această perioadă se conturează imaginea 
unei preocupări constante pentru crearea unui puternic și mo
dern aparat de producție in toate sectoarele de activitate și pe 
cuprinsul intregii țări, care să asigure o inaltă eficiență a mun
cii sociale, să pună pe deplin în valoare resursele naturale și 
umane, să asigure condiții materiale pentru structuri sociale 
avansate și o viață prosperă. Directivele precizează că „nivelul 
la care a ajuns economia noastră și realizarea în continuare a 
unor ritmuri înalte de creștere vor permite obținerea unor spo

ruri anuale de producție pe locuitor — la principalele produse 
— în general asemănătoare sau chiar mai mari decit ale țărilor 
avansate economic, ceea ce va accelera procesul de reducere și 
lichidare a decalajelor față de acestea".

Izvorul principal al modernizării economiei va fi și de aici 
inainte dezvoltarea industriei, care in această perioadă iși va 
accentua poziția conducătoare în economie. Directivele prevăd o 
asemenea dezvoltare a industriei care să-i asigure o pondere 
determinantă in crearea venitului național, in înfăptuirea repro
ducției lărgite, în dezvoltarea comerțului exterior și a coope
rării economice internaționale a României. In 1980 nici un județ 
nu va avea o producție industrială mai mică de 10 miliarde lei, 
iar în perspectivă acest proces va continua astfel incit pină în 
1990 să se realizeze in fiecare județ o producție industrială mi
nimă de 18—20 miliarde lei. Este relevant că în această perioadă 
se tinde către o asemenea dezvoltare a industriei care să im
prime profunde modificări in baza materială a societății, in 
structura economică și socială, în nivelul de trai al populației. 
In raport de aceste criterii un ritm mai rapid de creștere vor 
înregistra ramurile menite să asigure valorificarea superioară a 
resurselor materiale — construcțiile de mașini și chimia, care in 
1980 vor însuma aproape jumătate din producția industrială a 
țării. Totodată se afirmă o preocupare sporită pentru lărgirea 
bazei proprii de materii prime minerale și resurse energetice, 
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precum și pentru aplicarea unei politici de folosire rațională a 
materiilor prime, combustibililor și energiei.

Tabloul dezvoltării industriei in această perioadă cuprinde 
date de natură să impulsioneze toate celelalte sectoare econo
mice, îndeosebi agricultura, să acționeze asupra dezvoltării în
tregii societăți. Ca rezultat al procesului de industrializare, pre
cum și al modernizării și dezvoltării intensive a agriculturii, 
populația ocupată în industrie va depăși în cursul următorului 
cincinal, pentru prima oară in istoria țării, pe cea ocupată în 
agricultură ; în 1980 industria și construcțiile vor cuprinde 41—48 
la sută din populația ocupată, iar agricultura 27—28 la sută. 
Procesul de trecere a populației agricole in alte ramuri, deter
minat de cerințele dezvoltării forțelor de producție moderne, de 
necesitatea sporirii productivității muncii sociale, se va desfă
șura — potrivit prevederilor din directive — ca și pină acum, 
in mod planificat și cu condiția creșterii standardului de viață 
al tuturor oamenilor muncii.

O trăsătură proprie făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate este apropierea ritmului de creștere a producției 
agricole față de ritmul de creștere a producției industriale, dez
voltarea agriculturii in pas cu creșterea în ansamblu a econo
miei naționale. Agricultura se va dezvolta în viitorul cincinal 
intr-un ritm mediu anual de 4,6—6 la sută față de perioada 
1971—1975, avind ca obiectiv satisfacerea la nivel optim a ce
rințelor de consum ale populației cu produse agroalimentare, 
asigurarea materiilor prime necesare industriei alimentare și 
ușoare, crearea de disponibilități pentru export. Ca o trăsătură 
esențială, specifică acestei perioade, subliniem intensificarea 
procesului de transformare a producției agricole într-o variantă 
a muncii industriale. Toate aceste măsuri vor determina parti

ciparea agriculturii, ramură de bază a economiei patriei, cu un 
aport sporit la crearea venitului național.

© Dezvoltarea științei 
și culturii, ridicarea gradului 
de cunoaștere»

„Desfășurarea pe un front larg a activității științifice" — de 
asemenea un obiectiv principal al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate — ocupă un loc important între preve
derile privind dezvoltarea economico-socială a patriei în peri
oada la care ne referim. Activitatea de cercetare și de intro
ducere a progresului tehnic va fi orientată cu prioritate «pre 
creșterea potențialului național de rezerve de materii prime și 
energetice, elaborarea de noi tehnologii, crearea de mașini, uti
laje și instalații noi. crearea de noi materiale, susținerea dez
voltării și perfecționării producției agricole vegetale și animale, 
îmbunătățirea calitativă a vieții, a stării de sănătate a popu
lației și protecția mediului înconjurător. In perioada 1976—1980 

activitatea de cercetare științifică va cuprinde circa 600 de obi
ective subordonate dezvoltării economice și sociale, dintre care 
o mare parte se vor aplica în cursul cincinalului, iar altele cu 
caracter fundamental, vor asigura rezerva de soluții tehnico- 
științifice pentru obiectivele de bază ale cincinalului 1981—1985.

„Instrucția publică" va cunoaște, de asemenea, importante 
creșteri, acestea fiind stabilite în strînsă legătură cu diversi
ficarea cerințelor economiei și vieții sociale, cu exigențele pro
gresului tehnic, ale introducerii metodelor științifice de condu
cere, precum și cu necesitățile formării multilaterale a omului 
societății socialiste. In cincinalul viitor se va încheia acțiunea 
de generalizare a invățămintului de zece ani, prin cuprinderea 
întregii generații de tineri în prima treaptă de liceu. Va crește 
numărul elevilor cuprinși in liceele de specialitate, se va dez
volta invățămintul profesional, se va dezvolta invățămîntul su
perior tehnic. întregul invățămint va asigura formarea tinerei 
generații potrivit cu cerințele programului de dezvoltare a pa
triei noastre și ale făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate. De altfel, necesitatea obiectivă a însușirii și aplicării 
cuceririlor tehnicii și științei mondiale in toate domeniile de 
activitate, ca premisă esențială pentru dezvoltarea economico- 
socială a României, va determina o largă acțiune de completare 
și înnoire' continuă a cunoștințelor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii.

® Importante creșteri privind
veniturile reale ale populației

Scopul final al tuturor acestor măsuri este „creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii de 
la orașe și sate". Sporirea venitului național intr-un ritm su
perior ritmului de creștere a produsului social va permite apli
carea unei politici consecvente de ridicare continuă a venitu

rilor nominale și reale ale tuturor oamenilor muncii, va crea 
posibilități materiale pentru rezolvarea în condiții tot mai bune 
a construcțiilor de locuințe, îmbunătățirii dotării edilitar-gos- 
podărești a orașelor și satelor, dezvoltării invățămintului, ocro
tirii sănătății etc. Fondul național de dezvoltare economico- 
socială a patriei continuă să se mențină ridicat, rata acumu
lării fiind cuprinsă între 33—34 la sută pe întregul cincinal. 
Această politică va asigura o creștere, pină in 1980, cu 35—37 
la sută față de 1975 a veniturilor reale ale populației. în aceste 
condiții, retribuția medie reală va înregistra o creștere de 18—29 
la sută, iar ca urmare a ridicării productivității muncii săp- 
tămina de lucru va fi redusă pină la sfirșitul cincinalului la 
42—44 ore. Ca expresie a dezvoltării unei vieți moderne, volu
mul serviciilor către populație va spori in viitorul cincinal, față 
de 1975, cu 61—68 la sută.

Pe baza sporirii venitului național și a fondului de consum, 
nivelul de trai material și cultural al populației va înregistra 
în 1990 o creștere susținută. Veniturile totale reale pe locuitor 
se vor mări de 3—3,5 ori față de 1970, în condițiile în care se 
prevede ca populația țării să însumeze în 1990, 25 de milioane.

• Un amplu cadru de afirmare 
pentru tînăra generație 
a patriei

Proiectul directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R. des
chide largi perspective de afirmare tinerei generații a patriei 
în toate domeniile vieții economice și sociale. In perioada 
1976—1980 se va realiza un program de investiții de 920—960 
miliarde lei ; vor fi date în funcțiune circa 2 700 capacități in
dustriale și agrozootehnice mai importante ; se vor aloca fon
duri necesare execuției complexului hidroenergetic și de trans
port Dunăre—Marea Neagră, vor începe lucrările de navigabili- 
zare a sistemului de irigații Dunăre—Mostiștea—București, prin 
intermediul căruia se va asigura o legătură directă pe apă a 
Capitalei cu arterele de circulație fluvială ale Europei ; se va 
trece la construirea unei prime etape a metroului în București ; 
se vor deschide numeroase fronturi de lucru nentru identifi
carea de noi rezerve, se vor intensifica lucrările de prospec
țiune si explorare geologică în toate zonele țării : vor începe 
lucrările de foraj pe platforma continentală a Mării Negre ; se 
va asigura dezvoltarea unităților existente ale industriei meta
lurgice, precum și punerea în funcțiune de noi capacități, va 
începe construirea centrului siderurgic de la Călărași. Aplica
rea în practică a acestui vast program de investiții necesită 
creșterea numerică a forței de muncă. în anii viitorului cinci
nal vor fi create 1—1,2 milioane de locuri de muncă, din care 
60 Ia sută in industrie. In acest context, numărul tinerilor care 
lucrează în economia țării. îndeosebi în industrie va crește con
siderabil. Necesarul de cadre în continuă creștere impune for
marea profesională în cursul cincinalului următor a unui număr 
de 1.8—2 milioane persoane prin toate formele de invățămint ; 
vor fi pregătiți 1 550—1 700 mii muncitori calificați și 250—300 
mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate. 
Se creează astfel noi posibilități ca în structura forței de mun
că, pe ansamblul economiei, numărul tinerilor să crească și 
mai mult.

★
Expresie vie a realităților economico-sociale din patria noas

tră, a aplicării creatoare a principiilor marxist-leniniste la con
dițiile concrete din România, acest amplu program constructiv 
pe care partidul îl înfățișează poporului prefigurează chipul 
luminos al României de miine, înaintarea impetuoasă a patriei 
noastre către comunism, prin mobilizarea și valorificarea de
plină a potențialului material și uman de care dispunem in 
folosul omului, al dezvoltării sale multilaterale. Cunoașterea 
temeinică, de către tineri, a acestor importante documente care 
le deschid noi și mari perspective de afirmare în toate dome
niile de activitate este de natură să mobilizeze și mai mult 
energiile șl entuziasmul vîrstei tinere în opera revoluționară 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

CUPA DAVIS

După trei zile de dispute dîrze,
ROMÂNIA-ITALIA: 2-3

SPOKTaSPORT ® Atletism:

JOCURILE BALCANICE
• Sportivii români au cucerit 10 medalii de aur

„MĂNUȘA
LITORALULUI"

• Năstase a făcut 
suferind, nu l-a

Din ce în ce mai greu avan
săm spre finala Cupei Davis.

/ Cam de cînd și de ce — se știe.
Anul acesta, marcat de surprize 
— au fost eliminate, aproape din 
start, echipele S.U.Â. și Austra
liei, principalele favorite, fina
listele de anul trecut — am fi 
avut o ocazie bună, șanse mari 
să ajungem din nou în finală 
dacă meciul de la Mestre — Ve- 

^neția ar fi decurs în condiții 
'*Ț normale. Dar...

In partida de dublu, una din
tre cele mai disputate și drama
tice pe care le-am văzut în ul
tima vreme, reprezentanții noș
tri, cu mai mult calm și concen
trare ih momentele cheie, ar fi 
putut să ciștige jocul decisiv. 
După ce in primele două seturi 
cîștigă la limită italienii (6—4, 
8—6) datorită jocului organizat 
și plasamentului bun în teren ca 
și loviturilor sigure — ne amin
tim de cele în diagonală, tri
mise de Bertolucci, la fileu — 
și serviciilor puternice ale lui 
Panatta, echipierii României, se 
ambiționează, joacă mai omogen 

j. și deși sînt conduși cu 2—0 in 
setul trei, termină victorioși, cu 
8—6, după o luptă epuizantă, de 
o rară tensiune. Dacă pină și 
nervii noștri, ai celor care urmă
ream partida pe micul ecran, 
erau încordați la maximum, ce 
să mai vorbim de protagoniști, 
rarp jucaseră două ore și meciul 
se afla de-abia la jumătate. Are 
loc pauza și ea se dovedește 
un sfetnic bun. încălziți de spe
ranțe și ambiții, cu o colabora
re mai bună, care favorizează a- 
plicarea unei tactici adecvate, 
Năstase și Tiriac se impun de 
o manieră evidentă. Ei expe
diază adversarilor, de data a- 
ceasta, nu loburi scurte, ușor de 
transformat în avantaj pentru 
italieni, ci mingi înalte care-i 
pun in dificultate pe adversari, 
forțîndu-i să trimită mai mult 
în fileu. Ciștigăm doar cu 6—4, 
deși conduceam la un moment 
dat cu 4—1, dar un moment de 
relanti, ca și intervențiile cu fra
ze inoportune ale publicului ita
lian îi scot pe Țiriac și Năstase 
din mină. Urmează setul deci
siv, al cincilea. Presiunea psiho
logică a publicului continuă, și 
aceasta, adăugată oboselii acu
mulate și lipsei de rezistență la 
nervi au dus la pierderea setu
lui hotărîtor (2—6). Un set de a- 
proape o oră, cu un ghem de 2a 
de mingi (era 3—2 pentru gazde 
și dacă am fi egalai — am avut 
de 11 ori avantaj — sigur ne 
adjudecam victoria setului și suc
cesul final), un set cară a înche
iat o luptă epuizantă de 3 ore 
și 20 de minute. Deci, am pier
dut partida de dublu care pen
tru noi totdeauna a contat foar
te mulț șl ca zestre materială și 
ca stimulent moral.

Ziua a treia începe cu emoții. 
Țiriac. resimțindu-se după efor
turi și acuzînd în tot cursul 
nopții crize repetate de colică 
renală nu s-a prezentat la orele 
13 la teren. Arbitrul meciului, en
glezul Derec Hardwieh». nu _ a 
acceptat înlocuirea lui cu Ovici, 
aminind partida cu încă o oră.

demonstrații, dar Țiriac,
putut învinge pe

Jocul începe, totuși, cu o oră și 
jumătate întîrziere. Țiriac este 
vizibil marcat de suferință. El 
nu se concentrează nici un mo
ment, pare lipsit total de orice 
urmă de vigoare, nu etalează 
nici o ambiție, este apatic, ne
interesat in rezultatul partidei, 
așa că Barazzutti îndeplinește o 
simplă formalitate învingîndu-1 
în trei seturi: 6—3, 6—0, 6—0.

Ultima partidă a acestui meci 
— maraton, nu mai prezenta 
deci, importanță pentru rezultat, 
ea rămînea o confruntare de am
biție și orgoliu. încă de la pri
mele schimburi de mingi Năs
tase și-a pus adversarul în infe
rioritate făcîndu-1 să alerge 
acolo unde nici nu bănuia că-1 
vor trimite intențiile și lovitu
rile atît de imprevizibile și atît 
de perfecte ale marelui campion 
român. Urmărind această parti
dă, e drept fără miz.ă, în care 
Năstase a evoluat magistral, 
deși nici o clipă tristețea nu i-a

Barazzutti
dispărut de pe chip, ne gîn- 
deam că, în cazul în care ciști- 
gam dublul sau învingea Țiriac, 
ieri, ea ar fi rămas în antologia 
Cupei Davis. Mai rar în cronica 
meciurilor între vedete de atare 
calibru asemenea rezultate ca 
cel dintre Năstase — Panatta : 
6—0, 6—0, 7—5. Cel puțin îfi 
primele două jocuri, nu i-a lăsat 
adversarului nici o speranță. A 
fost un meci-leeție, un meci 
pentru plăcerea celor care vor 
să vadă ce înseamnă tenisul de 
înaltă clasă. Dacă ar fi rămas 
această partidă să decidă soarta 
meciului... Dar așa, victoria lui 
Ilie ne bucură, el l-a răzbunat 
pe Țiriac, vechiul său coechi
pier, însă satisfacția noastră ră- 
mine platonică.

Oricum, avem mulțumirea că 
echipa noastră s-a străduit și a 
reușit să ajungă și în acest an 
într-o fază superioară a presti
gioasei competiții.

VASILE CABULEA

BASCHET
Peste 18 000 de spectatori au 

urmărit la „Palatul Sporturilor" 
din Pekin întîlnirea internațio
nală amicală de baschet dintre 
selecționatele masculine ale R.P. 
Chineze și României. La capătul 
unul joc cu multe faze specta
culoase, baschetbaliștii din R.P. 
Chineză au terminat învingători, 
cu scorul de 72—69 (41—35).

TENIS DE MASÂ
La Goppingen (R.F. Germa

nia) au continuat campionatele 
europene de tenis de masă ale 
juniorilor. în sferturile de fina
lă ale probei feminine ceho
slovaca Riedlova a învins-o cu 
21—16. 21—13 pe Ligia Lupu 
(România). La dublu feminin 
(sferturi de finală), perechea 
Lupu, Mohuț (România) a dis
pus cu scorul de 21—15, 21—18 
de sovieticele Meskova, Herma-
nova.

TENIS
La Ljubliana în cadrul com

petiției internaționale de tenis 
pentru junioare dotată cu „Cu
pa Soisbolt" echipa României a 
învins cu 3—2 formația Elveției, 
în finala acestei grupe selecțio
nata României va juca cu echi
pa Franței, care a eliminat cu 
3—2 formația Iugoslaviei. Echi
pa învingătoare se va califica 
pentru turneul final programat 
in Spania.

CICLISM
Cursa ciclistă internațională 

desfășurată in circuit in locali
tatea elvețiană Gippingen a re
venit rutierului italian Giacinto 
Santambrogio, cronometrat pe 
distanța de 220 km cu timpul 
de 5h 15’45” (medie orară de 
41,805 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat compatriotul 
său Marcello Osler — la 2’03” 
și columbianul Martin Rodri- 
guez — la 2’04".

HANDBAL
în ziua a doua a competiției 

internaționale feminine de 
handbal, care se desfășoară la 
Veszprem (Ungaria), echipa 
T.S.C. Berlin a învins cu scorul 
de 15—8 (6—5) formația M.S.C. 
Pecs. într-un alt joc, Bakony 
Vegyesz a dispus cu 14—9 (7—3) 
de echipa cehoslovacă Zora Olo- 
moue.

ȘAH

Turneul internațional de șah 
de la Lublin (Polonia) a fost 
ciștigat de marele maestru so
vietic Mihail Tal. Fostul cam
pion mondial a realizat 12,5 
puncte din 15 posibile, fiind ur
mat în clasament de Josef-Prybl 
(Cehoslovacia) — 9,5 puncte. 
Mihai Șubă (România) — 8,5 
puncte, Adamski, Pytel (ambii 
Polonia). Anikaev, Estrin. Geor
gadze (toți U.R.S.S.) — cite 8 
puncte, Damianovici (Iugosla
via) — 7,5 puncte, Liebert (R.D. 
Germană), Sydor, Szimczak 
(ambii Polonia) — 6,5 puncte 
etc.

Pe stadionul „Vasil Levski" din 
Sofia au luat sfîrșit duminică 
campionatele balcanice de atle
tism. Un frumos succes au re
purtat atleții și atletele din 
România, care în cele trei zile 
de concurs au cucerit 10 meda
lii de aur. în ultima zi, fondis- 
tul Ilie Floroiu a ciștigat și 
cursa de 5 000 m plat realizînd 
timpul de 13’48”2/10 (nou record 
balcanic). Floroiu a obținut la 
această ediție două titluri deoa
rece a terminat cu o zi mai îna
inte învingător și la 10 000 m 
plat. Proba feminină de săritură 
în înălțime a revenit sportivei 
Erica Teodorescu cu 1,83 mcare 
a învins-o pe principala favorită 
Virginia Ioan, clasată pe locul 
doi cu 1,80 m. Uft dublu succes

românesc a fost obținut în pro
ba de alergări peste garduri. 
Cursa masculină de 110 m a re
venit lui Erwin Sebestyen cu 13“ 
9/10, iar cea de 100 m, Valeriei 
Bufanu-Ștefănescu cu 13“2/10. 
Un remarcabil succes a repurtat 
echipa feminină de ștafetă 4x400 
m a României, învingătoare cu 
timpul de 3’33**3/10.

Pe echipe, atit la masculin cit 
și la feminin, primul loc în cla
sament a fost ocupat de forma
ția României. Iată cum se pre
zintă clasamentele finale ale 
balcaniadei : feminin : 1. Româ
nia 116 puncte ; 2. Bulgaria 112; 
3. Iugoslavia 69 ; 4. Grecia 25 ;. 
masculin : 1. România 162 punc
te ; 2. Bulgaria 134 ; 3. Grecia 
120 ; 4. Iugoslavia 97 puncte.

CUPA TINERETULUI
• GALAȚI

Sportivii din Independența — 
pe primele locuri

Pe mai multe terenuri spor
tive din Galați s-au desfășurat, 
sîmbătă, întrecerile prilejuite de 
faza județeană a Cupei Tinere
tului, ediția de vară. La atletism, 
handbal, oină, lupte și aruncarea 
greutății au participat 250 de ti
neri cooperatori din comunele 
județului, cei mai buni din pes
te 3 000 cîți s-au întîlnit în etapa 
de masă. întrecerile au fost de-a 
dreptul palpitante. Rezultatele 
cele mai bune le-au obținut ti
nerii din comuna Independența 
care au ocupat locul I la hand
bal băieți și fete, la oină și 5 
locuri I la lupte. Tot din Inde
pendența este și .Ion Codrescu 
care s-a detașat de colegii săi 
la 1 500 m cu timpul de 5'04”.

• ILFOV

Rezultatele bune dobîndlte de 
concurenții din Independența se 
datoresc în mare măsură tinăru- 
lui profesor Zan Petre, anima
torul activității sportive din co
mună. Pe locurile următoare, în 
clasamentul general, urmează ti
nerii din Cavadinești și Grivița. 
Meritoriu este saltul echipei din 
Negrilești care, după o perioa
dă de eclipsă, revine pe un loc 
fruntaș. întrecerile din cadrul 
acestei etape s-au bucurat de o 
bună organizare și o bună asis
tență tehnică, ceea ce dovedește 
încă o dată o colaborare rodnică 
a Comitetului județean Galați al 
U.T.C. și a Consiliului județean 
de educație fizică și sport.

ION CHIRIC

La etapa pe centre de comune — 
235 de echipe de volei, 

handbal și fotbal
Hotarele, Brănești, Bolintin 

Vale, Fierbinți și Chirnogi (ju
dețul Ilfov) sint cotate, ia ora 
actuală, printre centrele sătești 
cu o frumoasă activitate sporti
vă. La sfîrșit de săptămină, te
renurile de fotbal, handbal și 
volei, ca și pistele de alergări, 
sint populate de sute de tineri 
care îndrăgesc exercițiile fizice, 
probele de atletism, ca și jocurile 
sportive individuale și pe echi
pe. Stimulați de concursul cu 
premii inițiat de ziarul nostru, 
„Poate deveni tenisul un sport 
de masă ?**, tinerii din comuna 
Hotarele au amenajat două te
renuri, pe care încing dispute 
pasionante. Recent, pe lingă aso
ciațiile sportive din Hotarele 
și Bolintin Vale s-au creat echi
pe de bină, care au debutat în 
întrecerile „Cupei României", 
iar- acum, participă la jocurile 
ediției de vară a „Cupei tinere
tului". Aceste comune sint re
prezentate și de numeroși atleți, 
de tineri care practică sportul 
luptelor.

Săptămină trecută, la Hota
rele, Bolintin Vale, Brănești, 
Ciorogirla și alte localități au 
avut loc întrecerile rezervate 
sportivilor pină la 30 de ani, 
contînd pentru a doua etapă a 
..Cupei tineretului". Notăm că 
la jocurile pe echipe, în faza pe 
centre de comune au participat 
129 de formații (feminine și 
masculine) de handbal, 81 for
mații de volei și 25 formații de 
fotbal. O evoluție bună au avut 
formațiile din Chirnogi, Berceni, 
Hotarele și Curcani, care s-au 
calificat pentru faza superioară 
a acestei populare competiții, 
organizate in cinstea celor două 
evenimente de seamă: a XXX-a 
aniversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului. 
Concursurile finale pe județ 
pentru asociațiile sportive să
tești au loc în zilele de 9—11 
august, pe Stadionul „Tineretu
lui" din Capitală, avind în pro
gram întreceri de atletism, trîn- 
tă, volei |i handbal.

în „Sala Sporturilor" din 
Constanța s-a desfășurat sîmbătă 
seara cea de-a treia reuniune 
din cadrul competiției interna
ționale de box „Mănușa Litora
lului".

In semifinalele categoriei 
muscă, Ibrahim Faredin (Con
stanța) l-a întrecut la puncte pe 
Erhrad Brefke (R. D. Germană), 
iar pugilistul constănțean Aurel 
Mihai a obținut o aplaudată vic
torie la puncte în fața lui Dinu 
Condurat (Steaua).

Alte rezultate : categoria co
coș : Petre Manole (Constanța) 
învinge la puncte pe Hristo Ata
nasov (Bulgaria) ; Rainer Lange 
(R. D. Germană) dispune la 
puncte de Mustafa Husein (Con
stanța) ; categoria pană : Iuseim 
Memet (Steaua) cîștigă la puncte 
în fața lui Ion Adam (Constan
ța) ; Petre Tîrboi (Constanța) 
întrece la puncte pe Bernhard 
Halbe (R. D. Germană).

Gala finală se dispută astăzi.

• TIMIȘOARA

O inițiativa valoroasa
_ Aflată la cea de-a patra edi

ție, la Cupa Eliberării din acest 
an participă 40 de echipe. Ini
țiată de Comitetul municipal 
Timișoara al U.T.C. în colabo
rare cu Consiliul local al sindi
catelor, a C.J.E.F.S., competiția, 
menită să omagieze prin limba
jul întrecerilor sportive cea 
de-a 30 aniversare a eliberării 
patriei, a debutat cu cîteva rea
lizări de bun augur. în primul 
rînd selecționările au fost pre
cedate de întreceri la nivelul 
secțiilor și serviciilor din între
prinderile, instituțiile de pe 
șantiere și din unitățile comer
ciale ale municipiului, cîștigîn- 
du-și drept de participare cite 
o selecționată alcătuită din 25 
de jucători nelegitimați în ulti
mii doi ani. Iar tot ca o condiție 
a participării în competiția or
ganizată în acest turneu este

înscrierea alături de fotbal a 
incă unor echipe de volei și 
handbal, întreceri dotate la rln- 
du-le cu același trofeu. Și, în 
sfîrșit, echipele clasate pe pri
mul loc In fiecare din cele patru 
serii vor promova în campiona
tul municipal de fotbal.

în același timp, cîștigătoarelor 
locurilor 1. 2. 3 desemnate din 
cele 8 participante la turneul 
final — cite 2 din serii — li se 
vor acorda premii în echipament 
sportiv, excursii, diplome și pla
chete. Din cite se vede o între
cere minuțios organizată, ceea 
ce ne face să sperăm în even
tualitatea depistării cel puțin a 
unui centru înaintaș de prima 
mină de care duce atîta lipsă 
echipa Politehnica. Și nici nu 
s-ar mai ivi necazuri cu trans
ferările.

ION DANCEA

O Volei

Noi teste 
ale loturilor 

republicane înaintea 
„mondialelor** 

din Mexic
După turneul de la Lodz (Po

lonia), unde s-a clasat pe locul 
secund, înaintea formațiilor 
R. D. Germane și Poloniei, se
lecționata feminină de volei a 
țării noastre participă, înce- 
pind de miine, marți 6 august, 
la tradiționala competiție in
ternațională „Trofeul Tomis", 
care se desfășoară la Constan
ța. Antrenorul federal, Ștefan 
Roman, a ținut să sublinieze că 
acest turneu va constitui un 
nou prilej de verificare a vo
leibalistelor noastre în vederea 
apropiatelor campionate mon
diale din Mexic, Cu acest prilej 
va fi folosit întregul lot. din 
care fac parte maestra emerită 
Eugenia Rebac, maestrele spor
tului Florentina Itu, Constanța 
Bălășoiu, ca și jucătoarele Vic
toria Caranda-Banciu, Venera 
Hoffman, Paula Cazangiu, Emi
lia Cernega, Maria Cengher, 
Rodica Ciiibiu, Liliana Pașca, 
Marcela Pripiș, Mariana Iones- 
cu și Carmen Puiu. în prima 
zi, marți, de la ora 16. echipa 
noastră întîlnește formația Bul
gariei. Urmează, joi 8 august, 
meciul cu Ungaria, vineri 9 au
gust partida cu Cehoslovacia și 
duminică 11 august jocul ■ cu 
formația Cubei, cîștigătoarea 
turneului de la Lodz. Toate 
partidele amintite vor fi trans
mise pe micul ecran.

La o distanță de o săptămî- 
nă,, tot in Sala sporturilor din 
Constanța, se va desfășura și 
turneul internațional masculin 
„Trofeul Tomis", la care parti
cipă 8 echipe : R. D. Germană,

campioană mondială, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Italia, Po
lonia, Ungaria și România. A- 
cestea urmează să fie reparti
zate în două serii și vor juca 
sistem turneu. Primele două 
clasate din serii se califică în 
finală. înaintea competiției de 
la Constanța, lotul masculin va 
susține două meciuri cu echipa 
R. D. Germane, intre 14—17 
august, la Pitești.

O Natație

La „naționalele" 
de înot-pe 

podium favoriții
Programate in preajma unor 

importante confruntări interna
ționale, Campionatele naționale 
de înot ale seniorilor au reunit, 
la bazinul Dinamo din Capitală, 
concurenți din lotul republican, 
ca și numeroși reprezentanți ai 
cluburilor și școlilor sportive 
din țară. Dintre protagoniști 
s-au detașat, din nou, înotăto
rii de la Steaua și Dinamo, care 
au ciștigat majoritatea probe
lor. într-o formă sportivă re
marcabilă s-a arătat maestrul 
sportului Marian Slavic, care a 
dominat probele de 100 m. si 
200 m. liber. De asemenea, no
tăm evoluția tinerilor Adrian 
Horvat, care, în prima zi de 
concurs, a stabilit un nou re
cord republican în proba de 200 
m. spate, Eugen Aimer, cîști- 
gătorul probei de 200 m. delfin 
și al cursei de 1 500 m liber, D. 
Wetterneck (Reșița), clasat pe 
locul I la 400 m. mixt, a tine
relor Daniela Georgescu, în
vingătoare la 100 m. și 200 m. 
liber, Anca Georgescu clasată pe 
locul I la 100 m. și 200 m. bras. 
După o absență fortuită din ac
tivitatea competițională, maes
tra sportului Anca Groza și-a 
făcut o reintrare promițătoare, 
reușind să ciștige detașat proba 
de 200 m. delfin.

Săptămină aceasta, un lot de 
35 de sportivi și sportive ne va 
reprezenta la Campionatele 
Balcanice de inot și sărituri 
pentru seniori, care se desfă
șoară la Izmir (Turcia) între 
8—11 august. Un alt grup de 14 
înotători - va participa la Con
cursul internațional de juniori 
„Cupa Prietenia", programat 
în zilele de 9—11 august, la 
Kiev. •

S Oină
••

Prima etapă 
a Campionatului 

republican
De cîteva zile, s-a dat startul 

m cea de-a 23-a ediție a Cam
pionatului republican de oină, 
care se va desfășura pe par
cursul a două luni de zile, reu
nind cele mai bune formații. In 
Capitală, la baza sportivă uni
versitară de la Lacul Tei, s-au 
disputat jocurile din prima eta
pă, la care au participat opt 
echipe, printre care : C.P.B., re
centa ciștigătoare a „Cupei 
României", Dinamo, Gloria-Uzi- 
nele Republica, A.S.A. Dîmbo
vița și Universitatea. După o 
partidă echilibrată, Gloria a 
terminat la egalitate, 7—7, cu 
Universitatea, și a dispus cu 
23—0 de formația I.M.P. (între
prinderea mecanică de poligra
fie), înființată de scurt timp. 
Protagonista principală, C.P.B., 
pregătită de maestrul emerit 
Costel Iancu, a ciștigat cu 14—7 
in fața echipei Dinamo și a în
trecut Universitatea II cu 10—0.

• La Sibiu, in zilele de 8—11 
august, se va desfășura etapa 
finală pe țară a „Cupei speran
țelor", competiție rezervată echi
pelor școlare de oină. Printre 
competitoare se numără forma
țiile din comunele Turnu-Roșu 
(Sibiu), ciștigătoarea ultimelor 
două ediții, Curcani (Ilfov), 
Radu Negru (Ialomița), Ghe- 
răiești (Neamț), Almaș (Arad) și 
Frasin (Suceava). De menționat 
că la etapa județeană au parti
cipat peste 800 de echipe.

M. LERESCU
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prezent asupra problemei platoului

Scînteia tineretuluiim peste hotaiie
Pentru delimitarea echitabilă

pe calea acordului 
a spațiilor maritime

Cuvîntul reprezentantului României la Conferința 
O N.U. asupra dreptului mării

Lucrările Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării conti
nuă cu dezbaterile din comisii. In cadrul comisiei a doua, care 
se ocupă, in principal, de zonele de suh jurisdicția națională, 
discuțiile sînt concentrate în 
continental.

Luind cuvîntul pe această 
temă, reprezentantul român, Tu
dor Mircea, a arătat că pornind 
de la ideea fundamentală a pre
lungirii sub apă a teritoriului te
restru, care stă la baza noțiunii 
de platou continental, trebuie 
găsite principii și reguli juridice 
specifice ca, de exemplu, drep
tul statului riveran asupra spa
țiului maritim din fața țărmului 
său, folosirea acelor criterii și 
metode de delimitare care să 
asigure soluțiile cele mai echi
tabile etc.

Reprezentantul român a pre
zentat în continuare un proiect 
de articole privind delimitarea 
sDat.iilor maritime între stat"1" 
vecine, axat pe ideea că orice 
delimitare să re efectueze ex
clusiv pe calea acordului, pe 
baza unor principii și metode 
echitabile, ținind seama de toa
te elementele pertinente din 
zona maritimă respectivă. Re- 
ferindu-se la problema limitei 
exterioare a platoului continen
tal, delegatul român a arătat că

adoptarea unui criteriu de dis
tanță, mergînd pină la 200 de 
mile, este o soluție acceptabilă 
pentru țara noastră, în special 
în ipoteza in care platoul con
tinental ar urma să fie inclus în 
noul concept de zonă economică, 
în cazul în care platoul va ră
mîne distinct de zona econo
mică, criteriul de distanță ar 
putea fi folosit alternativ cu cel 
al adincimii apei de deasupra 
platoului sau cu orice alt crite
riu general acceptabil.

în privința regimului juridic 
al platoului, delegatul român a 
reafirmat asentimentul țării 
noastre față de noțiunea de 
„drepturi suverane" in sensul 
unor drepturi exclusive ale sta
tului riveran asupra resurselor 
solului și subsolului submarin, 
propunînd ca acest aspect să-și 
găsească o mai bună reflectare 
și în domeniul cercetării știin
țifice, orice activitate de acest 
gen necesitind consimțămintul 
statului riveran.

R.P. CHINEZA: Montarea unui turbogenerator de 125 MW 
din Șanhai

ministrului
la Uzina de mașini electrice

Vizita lui Kurt Waldheim la Lisabona

Portugalia confirmă hotărirea
decolonizării totale

După convorbirile pe care le-a 
avut cu președintele Antonio de 
Spinola și cu oficialitățile gu
vernamentale portugheze, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a remis presei, du
minică, un comunicat oficial în 
care se spune: „Guvernul por
tughez este gata să recunoască 
Republica Guineea-Bissau ca 
stat independent și este dispus 
să încheie imediat acorduri cu 
această republică, în vederea 
transferării imediate a adminis
trației". De asemenea, Portugalia 
„va da un sprijin total admite
rii Guineei-Bissau in rindul Na
țiunilor Unite".

în ceea ce privește Insulele 
Capului Verde, comunicatul de- 

• clară că guvernul portughez „re
cunoaște dreptul acestui arhipe
lag la independență și este dis
pus să aplice hotăririle O.N.U. 
in acest sens". El se declară, de
altfel, „gata să coopereze strins 
cu organele competente ale Na
țiunilor Unite în vederea acce
lerării procesului de decoloniza
re a Insulelor Capului Verde".

în continuare, comunicatul a- 
rată că „guvernul portughez re
cunoaște dreptul poporului din 
Mozambic la autodeterminare și 
independență și este dispus să 
aplice hotăririle O.N.U. pe aceas
tă temă". „în vederea aplicării 
acestei declarații de principiu 
și continuind contactele pe care 
le-a avut anterior, guvernul por
tughez va lua măsuri imediate 
pentru începerea de negocieri cu 
reprezentanții FRELIMO in 
scopul accelerării procesului de 
stabilire a independenței acestui 
teritoriu".

Recunoscînd, de asemenea, 
dreptul la autodeterminare și in
dependență al poporului din An
gola, guvernul portughez va sta
bili, în curînd. contacte cu miș
cările de eliberare angoleze, 
pentru începerea — cît mai cu
rind posibil — a negocierilor o- 
ficiale.

în sfîrșit, este recunoscut 
dreptul la independență 
două colonii 
le Sao Tome 
lantic.

M.P.L.A., care are ca scop uni
ficarea mișcărilor de eliberare 
din Angola, să inceapă la 8 au
gust, la Lusaka — informează 
agenția algeriană de presă. Ho
tărirea a fost adoptată în ca
drul unei reuniuni care a avut 
loc la Lusaka în prezența re
prezentanților Comitetului eli
berării al O.U.A., ai Zambiei și 
Republicii Populare Congo, Po
trivit agenției citate, Zambia. 
Zair, Congo și Tanzania — țări 
cărora O.U.A. le-a încredințat o 
misiune de conciliere a mișcă
rilor de eliberare națională din 
Angola — vor delega fiecare cite 
patru observatori la Congresul 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei.

După cum s-a mai anunțat, 
recent, în cadrul reuniunii la 
nivel înalt de la Bukavu (Zair), 
la care au participat președinții 
Mobutu Șese Seko (Zair). Julius 
Nyerere (Tanzania), Kenneth 
David Kaunda (Zambia), Ma- 
rien N’Gouabi (Congo), secreta
rul general al O.U.A., William 
Eteki Mboumoua, reprezentanții 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei și ai Frontului de 
eliberare din Angola au conve
nit asupra creării unui front 
comun la viitoarele convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului 
portughez în vederea acordării 
independentei Angolei.

portugheze, 
și Principe

t și 
a altor 
Insule- 
din At-

general al Parti-Secretarul __ __
dului African” al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, Aristides Pereira, 
a publicat, duminică, un mesaj 
în care se spune : „Guvernul por
tughez va găsi- în noi un inter
locutor dispus să colaboreze la 
procesul de decolonizare, in 
condițiile păstrării tuturor posi
bilităților unei colaborări multi
forme între cele două popoare 
ale noastre, pe picior de egali
tate și în respectul intereselor 
legitime ale fiecăreia dintre 
părți".

Reprezentanți ai Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei au convenit ca lucră
rile Congresului Național al

^nemo
ROMAN VESEL: Victoria (orele 

9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).
CEL MAI BUN PE CARE IL 

CUNOSC: Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30).

36 DE ORE: Scala (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15);
București (orele 8.45: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45); Grădina Dinamo 
(ora 20); Grădina București (ora 
20).

FĂRĂ UN ADIO; Patria (orele 
9 30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45); 
Festival (orele 9,15: 11.30; 13,30; 16; 
18,30; 21); Grădina Festival (ora 
20).

APARTAMENTUL: Capitol (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30); Grădi
na Capitol (ora 20).

URMĂREȘTE-MĂ!: Favorit (ore
le 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30); 
Casa Filmului (orele 10; 13,15;
15,45).

DUELUL: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,15).

de externe al României
încheierea

convorbir ilor
la Phenian

La încheierea convorbirilor o- 
ficiale pe care le-a purtat cu 
Hă Dam. vicepremier al Consi
liului Administrativ al R.P.D. 
Coreene și ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
oferit un dejun în onoarea mi
nistrului coreean. în cursul de
junului, cei doi miniștri de ex
tern® au relevat rezultatele deo
sebit de satisfăcătoare ale con
vorbirilor desfășurate intr-o at
mosferă de prietenie frățească, 
deplină stimă și înțelegere re
ciprocă și au toastat pentru 
continua dezvoltare a tradițio
nalelor relații de solidaritate 
militantă și colaborare multila
terală între cele două țări, în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Kim Ir Sen.

La 4 august, ministrul aface
rilor externe al României a pă
răsit capitala R.P.D. Coreene.

La plecare, pe aeroport, el a 
fost salutat de Hă Dam, vice
premier al Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, mi
nistrul afacerilor externe, Ke 
In Te, ministrul comerțului ex
terior. Kon Gin Te, ministrul 
afacerilor economice externe, și 
de alte persoane oficiale. Au 
participat, de asemenea, Dumitru 
Popa, ambasadorul României în 
R.P.D. Coreeană, și membri ai 
Ambasadei române.

Sosirea la Pekin
Ministrul afacerilor 

al Republicii Socialiste 
nia, George Macovescu, 
la 4 august, la Pekin, într-o vi
zită oficială de prietenie, la in
vitația guvernului chinez. La 
sosire, pe aeroport, ministrul 
de externe român și persoanele 
ce îl însoțesc au fost întîmpi- 
nați de Ci Pîn-fei. ministrul de 

■ externe al R. P. Chineze și alte 
persoane oficiale. Au fost pre- 
zenți, de 
Gavrilescu, 
noastre la 
ambasadei
Hyun Jun
R.P.D. Coreene in R.P. Chineză.

externe 
Româ- 

a sosit,

asemenea, Nicolae 
ambasadorul țării 

Pekin, și membri ai 
române, precum și
Keuk, ambasadorul

• GUVERNATORII principalelor patru bănci din Grecia 
au fost inlocuiți, sîmbătă, printr-o decizie a guvernului — 
informează agenția A.N.A. Panayotis Papaligouras, fost mi
nistru al coordonării economice în guvernul Caramanlis în 
anii 1961—1963, a fost numit tlirector al Băncii Centrale a 
Greciei, iar Nicholaos Kyriazides — guvernator al aceleiași 
bănci.

în funcția de guvernator al Băncii Naționale a fost desem
nat Angelos Angelopoulos. La conducerea Băncii Naționale 
pentru dezvoltarea industrială și a Băncii Agrare au fost nu
miți Petros Steriotis și, respectiv, Adamantios Pepelasis.

In cercurile apropiate observatorilor politici de la Atena, 
citate de Agenția France Presse, această hotărire este aprecia
tă ca o măsură urmărind preluarea efectivă de către guvern a 
controlului activității financiare a țării.

Stare de alertă
Ca urmare a inundațiilor

R.S. CEHOSLOVACA: La întreprinderea de utilaje pentru 
industria sticlei din Turnov.

Primul ministru al Republicii 
Bangladesh, Mujibur Rahman, a 
decretat starea de alertă pen
tru forțele armate ale țării, care 
au fost mobilizate într-o vastă 
operațiune de salvare a cîtorva 
mii de persoane din nord-estul 
țării, izolate din cauza inunda
țiilor produse de ploile muso- 
nice. In regiunea Habiganj, apa 
se află în continuă creștere, 
circa 2 milioane de persoane 
fiind transportate în alte loca
lități. Se raportează că peste 500 
de persoane și-au pierdut viața 
din cauza inundațiilor sau ca 
urmare a epidemiilor izbucnite 
în zonele afectate de calamitate.

Operațiunile de salvare cu 
ajutorul avioanelor sînt îngreu ■ 
nate din cauza lipsei terenuri 
lor uscate pentru aterizare. 
Creșterea nivelului apelor a fost 
resimțită și în capitala țării, 
unde, în zona nordică a orașu
lui, mai multe locuințe au fost 
evacuate.

Surse oficiale citate de agen
ția U.P.I. au informat că pește 
20 milioane de persoane, din 
cele 75 milioane cît . numără 
populația Bangladeshului, au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor.

La începutul săptămî- 
nii trecute, la Madrid a 
fost constituită Junta de
mocratică din Spania, 
mișcare a forțelor care se 
pronunță pentru o acțiu
ne unitară a opoziției în 
vederea revenirii la un 
regim democratic în a- 
ceastă țară.

Regrupări politice
în Spuniâ

a statu
ete stat,

• ÎN URMA CONVORBI
RILOR avute la Paris cu re
prezentanții Pieței comune 
pentru a studia căile și me
todele de promovare a coo
perării economice și comer
ciale dintre „cei nouă" și ță
rile arabe, secretarul general 
al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, a apreciat că partenerii 
au dovedit dorința reală de 
cooperare.

Declarația, dată publicității in 
cursul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Paris, infor
mează că la această juntă au a- 
derat Partidul Comunist, Parti
dul Socialist Popular, monarhiști 
liberali, membri ai Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol 
(cu titlu personal), democrat- 
creștini și reprezentanți ai pa
tronatului. Este vorba, așadar, 
de o alianță largă, constituită pe 
platforma conștiinței necesității 
unei acțiuni comune pentru re
stabilirea drepturilor și libertă
ților democratice în Spania. De 
altfel, conferința de presă a fost 
organizată și ținută in comun de 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, Santiago 
Carrillo, și de Rafael Calvo Se- 
rer, fost director al cotidianului 
„Madrid", consilier al lui Don 
Juan, pretendent la tronul Spa
niei. în apelul solemn adresat 
poporului și 
spaniole, junta propune consti
tuirea unui regim provizoriu, 
amnistie totală pentru condam
nările de natură politică, legali
zarea tuturor partidelor politice, 
libertatea sindicală, dreptul de 
grevă și de întrunire, libertatea 
presei, independența justiției, 
consultarea populară pentru ale-

forțelor armate

gerea formei definitive 
lui, separarea bisericii 
neutralitatea țării etc.

Evenimentul nu putea trece 
neobservat. însuși faptul că se
cretarul general al Partidului 
Comunist din Spania și unul 
dintre principalii consilieri poli
tici ai lui Don Juan de Bourbon 
au decis să organizeze împreună 
o conferință de presă pentru a 
anunța constituirea juntei ilus
trează, potrivit ziarului „Le 
Monde", „amploarea și impor
tanța regrupărilor politice care 
s-au efectuat, in ultimele luni, 
in Spania". Intr-adevăr, partici- 
panții la juntă sint organizații 
și persoane de tendințe politice 
foarte diverse, reprezentind, de 
la comuniști și socialiști pină la 
cercurile monarhiste și patro
nale, un larg evantai de orien
tări și cu o bază de masă difi
cil de apreciat în cifre, dar fără 
îndoială considerabilă. Prezența 
in rîndurile juntei a unor repre
zentanți ai dtfmocrat-creștinilor, 
monarhiștilor și patronatului a- 
rată clar că o parte din coloa
nele de sprijin ale regimului 
franchist s-au erodat, clădirea 
riscînd să se surpe. Căci bise
rica, patronatul și o parte a 
cercurilor monarhiste s-au aflat, 
alături de falangă, armată și a- 
ristocrație, la temelia puterii re
gimului instituit cu trei decenii 
și jumătate în urmă la Madrid. 
Simțind primejdia pe care o 
implică rigiditatea regimului, 
lipsa de drepturi și libertăți, de 
schimbări și de perspective de- 
piocratice, „el Caudillo" a în
cercat să lase impresia voinței 
de liberalizare. In 1969. el il 
desemna pe Juan Carlos de 
Bourbon drept urmaș al său la 
conducerea statului în caz de 
deces și de locțiitor în perioa
dele de lipsă din țară sau boală. 
In vara trecută, generalul Fran
co renunțase la o parte a prero
gativelor sale, numind în funcția

de șef al guvernului pe amira
lul Carrero Blanco (căzut șase 
luni mai tirziu victimă a unui 
atentat). In același context se 
situează transmiterea, cu trei 
săptămini in urmă, a treburilor 
statului către Juan Carlos de 
Bourbon (despre care nu se știe 
dacă va rămîne definitivă). A- 
ceste măsuri nu reprezintă însă, 
după părerea unanimă a obser-' 
vatorilor scenei politice spaniole, 
decît o încercare de tranziție la 
„franchismul fără Franco". Si
tuația, nota 
„Frankfurter 
mintește de cea din Portugalia 
anului 1969. „Dictatorul Salazar 
trebuise să se retragă atunci, 
din motive de boală, după pa
truzeci de ani de guvernare. 
Ideile sale s-au menținut incă 
cinci ani". Analogia Caetano — 
Juan Carlos de Bourbon nu 
este deloc aventurată. Sub con
trolul tradiționaliștilor falan- 
giști, Juan Carlos ar fi în impo
sibilitate de a asigura atît acea 
„deschidere" democratică („a- 
pertura") cerută cu tot mai mul
tă tărie de pături largi ale po
porului spaniol, cit și soluționa
rea durabilă a celorlalte pro
bleme serioase cu care este con
fruntată în prezent Spania : 
drepturile naționale egale re
vendicate de populația cata
lană și bască, decolonizarea Sa- 
harei spaniole, relansarea econo
mică etc.

Prin prisma evoluțiilor interne 
cît și a evenimentelor externe 
(schimbările intervenite în Por
tugalia, revenirea la un guvern 
civil în Grecia), constituirea 
Juntei democratice din Spania 
apare ca o necesitate reprezen- 
tind un eveniment de seamă in 
viața politică spaniolă. Ea oferă 
forțelor democratice spaniole ca
drul adecvat pentru o acțiune 
unită, un program de perspec
tivă și un scop precis.

BAZIL ȘTEFAN

spre exemplu 
Rundschau", a-

CONTESA WALEWSKA: Central 
(orele 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.15); 
Lira (orele 15,30; 18; 20.30); Gră
dina Lira (ora 20,15).

TARA LUI SANNIKOV: Bucegi 
(orele 16: 18,15); Drumul Sării (o- 
rele 15.30; 18; 20.15); Grădina Bu
cegi (ora 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Gloria (orele 9; 12.15; 15,30; 18,45); 
Modern (orele 9; 12,15: 16; 19.15); 
Grădina Titan (ora 20); Grădina 
Modern (ora 20).

frații JDERI: Popular (orele 
15.30; 19).

VÂND AN A: Excelsior (orele 9; 
12,30; " ------- “ ' - -
12,15; 
12,30; 16; 19.30); Grădina 
(ora 20.15).

ASEDIU CU SURPRIZE: 
(orele 15,30; 18; 20.30).

MARY POPPINS: Doina 
11,30; 15,30; 19). La ora 9,45 pro
gram de desene animate.

UN COMISAR ACUZĂ: Unirea

RECOM- 
9; 11,15;

FLORI:

16: 19,30); Tomis (orele 9; 
15,45: 19); Melodia (orele 9;

Tomis

Vitan

(orele

(orele 15,30; 18); Grădina Unirea 
(ora 20,15).

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ; Gri vi(a (orele 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

FATA . CARE VINDE
Crîngași (orele 16; 18,30).

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Bu- 
zești (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19); 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15): Grădina Buzești (ora 20).

JOE LIMONADA: Moșilor (orele 
15.30; 18); Grădina Moșilor (ora
20.15) .

ȘAPTE PĂCATE: Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30); Fla
mura (orele 9; 11; 13,15; 15,45; 18;
20.15) ; Grădina Aurora (ora 20).

DE BUNĂ VOIE Șl NESILIT DE 
NIMENI; Rahova (orele 16; 18: 20).

AFACEREA DOMINICI: Volga 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20).

CIDUL: Ferentari (orele 15,30; 19).
APAȘII: Arta (orele 15,15: 17.30; 

19,45): Grădina Arta (ora 20,15).
CHITTY. CHITTY, BANG BANG: 

Giulești (orele 15,30: 19); Cotroceni 
(orele 14; 16,45; 19,30).

LEGENDA LUI RUSTAM: Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20.15).

LA EST DE JAVA: Pacea (orele 
15,30; 18: 20,15).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ: Floreasca (orele 15,30; 
18: 20.30).

CEAȚA: Munca (ora 20).
CAT BALLOU: Munca (orele 9; 

11,15; 13,30: 16; 18).
INAMICUL PUBLIC NR. 1: Fla

căra (orele 15,30; 18; 20.15).
LUMINILE ORAȘULUI: Cosmos 

(orele 15.30; 18; 20,15).
VALEA: înfrățirea (orele 16; 18; 

20).
PĂCALĂ: Grădina Vitan (ora 

20,15).

Teatrul „C. I. Nottara" (Arenele 
Romane): HOTELUL ASTENICI
LOR _ ora 20.

R.D. Germană : In laboratorul Facultății de fizică a Universi
tății din Leipzig.

Situația din Cipru
într-un interviu acordat zia

rului „L’Aurore“, președintele 
interimar al Ciprului, Glafkos 
Clerides. a declarat că singura 
speranță în ce privește viitorul 
insulei rezidă intr-o „adminis
trație eficientă care să permită 
celor două comunități să bene
ficieze în mod liber de propriile 
lor culturi și de moștenirea lor 
națională". El a adăugat că ci- 
prioții greci și turci trebuie să 
continue să trăiască alături pe 
insulă, apreciind că de îndată 
ce se va pune mai curind capăt 
luptelor, șansele de conviețuire 
vor fi mai bune.

Pe de altă parte, Glafkos Cle
rides a declarat că a preluat 
funcția de președinte interimar 
într-un moment foarte dificil al 
istoriei Ciprului, eforturile sale 
principale fiind îndreptate spre 
o încetare a focului.

nerală din Cipru — la care au 
luat parte vicepremierul și mi
nistrul de externe Gheorghios 
Mavros, ministrul apărării națio
nale și secretarul de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La sfirșitul convorbirii — pre
cizează comunicatul — a fost in
vitat și generalul Karayannis 
Efthimios. noul comandant al 
Gărzii naționale cipriote grece.

Duminică seara, Glafkos Cle
rides și-a încheiat vizita la Ate
na. El a caracterizat 
structive convorbirile 
capitala Greciei.

drept con- 
purtate în

Secretariatul general al presei 
și informațiilor al Greciei a dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că duminică a sosit la 
Atena, într-o scurtă vizită, pre
ședintele interimar al Republicii 
Cipru, Glafkos Clerides. Cu acest 
prilej, Clerides a avut o con
vorbire cu premierul grec Con
stantin Caramanlis și a partici
pat la o întîlnire — în cadrul 
căreia s-a analizat situația ge-

Vicepreședintele
Rauf _ 
tății 
care 
cială 
nică, 
ministru turc Biilent Ecevit, în 
cadrul căreia a fost analizată 
poziția pe care o va adopta 
Turcia la cea de-a doua rundă 
de negocieri din cadrul confe
rinței tripartite asupra Ciprului, 
care se va deschide la 8 au
gust, la Geneva. Agenția Uni
ted Press International precizea
ză că la convorbiri au participat 
și vicepremierul Nekmetțin Er
bakan, ministrul de externe, Tu
ran Giines și ministrul apărării.

Ciprului, 
al comuni- ' 
din insulă,

Denktaș, lider 
turco-cipriote 

se află într-o' vizită ofi- 
la Ankara, a avut, dumi- 
o întrevedere cu primul

• DELEGAȚIA Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al . P.C.R., 
care întreprinde o vizită în 
Tunisia la invitația Partidu
lui Socialist Desturian, a 
participat la 3 august la fes
tivitățile' consacrate aniversă
rii zilei de . naștere a pre
ședintelui Tunisiei, Habib 
Bourguiba.

Cu acest prilej,, conducăto
rul delegației Partidului Co
munist Român a transmis 
din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire președintelui Tuni
siei, Habib Bourguiba, îm
preună cu dorința de a dez
volta și diversifica relațiile 
prietenești dintre cele două 
țări.

Mulțumind călduros pentru 
mesajul primit, președintele 
Tunisiei a transmis la rîndul 
său președintelui României 
urări de sănătate, fericire, 
precum și de noi succese în 
activitatea poporului român 
prieten.

arf/o
PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei; ..Patrie, pămint de 
împliniri" de Vasile Donose. 10,00 
Clubul adolescenților. 11,00 Croni
ca ideilor. 11,10 Profil pe portativ: 
Georgeta Anghel. 11.30 Muzică sim- 

. fonică. 12,00 Știri. 12,05 Din disco- 
grafia lirică a marilor dirijori — 
Ferenc Fricsay. 12,55 Melodia zilei. 
13.00 închiderea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amiezil. 17,05 Alo, Ra
dio! muzică ușoară la cerere. 17,50 
Cîntece despre mineri. 18,00 Șap
te zile, șapte arte. Literatura. 18.10 
Muzică simfonică. 18.55 Melodia 
zilei. 19.00 Cintecele țării mele. 
19.30 Știri. 19,35 Luna culturii mu
zicale românești. 20,00 Munca — 
izvor de bucurie și împliniri. 20.30 
Pagini alese din muzica populară. 
21.00 Radio-fono-rama — interpret! 
români de muzică ușoară. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Vedete ale mu
zicii ușoare. .23,15 Poetica. Grlgore 
Hagiu. 23.55—24,00 Ultimele știri.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclnteli". Tel t 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi șl Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „BOMFBESFILATELIA" —. Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.
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• ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR care au loc în Ecuador 
în cinstea celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, la 
Universitatea centrală din Quito 
a avut ioc o reuniune consacrată 
țării noastre. Cu acest prilej, 
profesorul Edgar Molina Mon
talvo a prezentat conferința 
„Impresii despre România".

tragă urmăririi inițiate împo
triva lor.

Reprezentanții comisiei mili
tare au mai precizat că toți 
membrii PIDE arestați vor fi 
puși sub acuzare, urmînd, însă, 
să fie parcurse treptele unor 
anchete dificile, menite să sta
bilească precis gradul de vino
văție al fiecărei persoane în 
parte.

Spectacolele se bucură de un 
frumos succes în rîndurile nu
meroșilor spectatori.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Ministerului iranian ai 
Afacerilor Externe a anunțat, 
sîmbătă, recunoașterea Repu
blicii Guineea-Bissau- de către 
guvernul imperial al Iranului.

)

Reprezentanță a O.L.P 
la Moscova

• ÎN COMUNICATUL IN- 
TÎLNIRII dintre delegația Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei condusă de Yasser Ara
fat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației, aflată 
în vizită in U.R.S.S., și Boris 
Ponomariov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., și alte oficialități so
vietice se afirmă acordul părții 
sovietice privind deschiderea la 
Moscova a unei reprezentanțe a 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, în conformitate cu 
cererea acesteia. De asemenea, 
se exprimă sprijinul Uniunii 
Sovietice pentru participarea 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, cu drepturi egale, la 
Conferința de Ia Geneva privijid 
Orientul Apropiat.

Pentru desființarea 
bazelor militare străine

• COMITETUL ITALIAN 
pentru desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriile străine a 
anunțat Ia Roma că a colectat 
peste 300 000 de semnături pe 
un apel în favoarea retragerii 
imediate a trupelor străine din. 
Europa. în apel se cere, de 
asemenea, lichidarea bazelor 
militare străine din Europa.

• COMISIA militară formată 
în vederea rezolvării proble
melor legate de lichidarea PIDE 
(poliția politică secretă a fos
tului regim din Portugalia) a 
anunțat că 929 de membri ai 
acestei poliții se află în stare 
de detenție în Portugalia,, iar 
alți 1 239 de membri identifi
cați ai PIDE, dintre care majo
ritatea sînt în străinătate, au 
reușit, deocamdată, să se sus-

• MINISTERUL MUNCII AL 
S.U.A. a anunțat că, în cursul 
lunii iulie, 4,9 milioane de ame
ricani nu au avut de lucru. Nu
mărul șomerilor a reprezentat, 
luna trecută. 5,3 la sută din to
talul populației apte de muncă, 
față de 5.2 la . șută în iunie. Ni
velul șomajului este deosebit de 
ridicat in rîndul 
frîndu-se la 16,2

Pierre Graber la Pekin

tinerilor, 
la sută.

C'-

• DEN SIAO-PIN, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a avut, sîmbătă 
la Pekin, o întrevedere cu 
Pierre Graber, vicepreședinte al 
Consiliului Federal (guvern) și 
șef al Departamentului politic 
al Elveției, care efectuează o 
vizită în China.

Incidente în Irlanda 
Nord

de

• IN ULTIMELE ZILE, 
Irlanda de Nord au avut loc 
incidente între protestanți și 
tolici.

La Belfast, în cadrul unei am
ple operațiuni întreprinse de 
militarii britanici și de forțele 
de poliție pentru reprimarea 
activității aripii provizorii a 
Armatei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.), au avut loc puternice 
schimburi de focuri, în cadrul 
cărora a fost ucisă o persoană. 
Un purtător de cuvînt al arma
tei britanice a precizat că doi 
militari au fost răniți. Operați
unea de reprimare a activității 
I.R.A., întreprinsă în districtele 
catolice din Belfast, a condus 
la arestarea a 28 de persoane 
suspecte și la confiscarea unor 
documente ale acestei organiza
ții extremiste.

Traficul feroviar între Belfast 
și Dublin a fost întrerupt, sîm
bătă dimineața, ca urmare a de
turnării unui tren de marfă de 
către persoane necunoscute.

în 
noi 
ca-

• ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„Maramureșul" din Baia Mare, 
sosit, zilele trecute la Phe
nian, a început, pe scena Tea
trului de artă din capitala 
R.P.D. Coreene, seria . de. spec
tacole, consacrate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

• DUPĂ MAI BINE T»3 ȘAP
TE ANI de interdicție, la Atena 
a reapărut, duminică, 4 august, 
ziarul „Avghi", cotidian de di
mineață al stingii din Grecia.

în primul său articol redacțio
nal, „Avghi" evidențiază pașii 
făcuți de guvernul Caramanlis 
pe calea normalizării politice 
prin desființarea legislației regi
mului militar, deschiderea închi
sorilor și epurarea administrației 
de elementele instalate de junta 
militară. Totodată, „Avghi" se 
pronunță pentru „mobilizarea 
tuturor forțelor democratice în 
guvernul de necesitate naționa
lă", prin invitarea de a participa 
în guvern a „tuturor forțelor 
stingii".

Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni

• OPERAȚIUNILE MILITA
RE in Cambodgia se desfășoară 
cu o intensitate sporită Ia nord- 
est de Pnom Penh. In apropiere 
de Muk Kampoul, la 17 km de 
Pnom Penh, forțele patriotice 
au respins încercările trupelor 
lonnoliste de a trece la contra
ofensivă. Ele au atacat, de ase
menea, în diferite zone, încer- 
cînd' să străpungă centura de
fensivă din jurul capitalei.
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