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Milioanele
tinerilor

hunedoreni
In cinstea aniversării a 30 

de ani de la eliberarea pa
triei, Comitetul 
Hunedoara 
organizat 
nă a '" 
trenarea cît mai plenară a ti
nerilor din întreprinderi la 
realizarea și depășirea sarci
nilor de plan, economisirea 
de materii prime și materiale, 
îndeplinirea angajamentelor 
asumate pe linie de organiza
ție. Acțiunea s-a desfășurat 
succesiv pe parcursul a 4 luni 
în 32 de unități economice, 
încheindu-se în mod simbolic 
la Fabrica de industrie locală 
din Orăștie, care în aceste zile 
a raportat realizarea cu un 
an și 5 luni mai devreme a 
prevederile actualului cinci
nal. Cele 32 de săptămîni ale 
hărniciei nu și-au dezmințit 
numele. Bilanțul final, pre
zentat în cadrul unei consfă
tuiri care a avut loc la Orăș
tie, arată că în acest interval 
tinerii județului Hunedoara, 
muncind cu entuziasm și ab
negație au realizat prin efor
turi proprii economii în va
loare de 3 850 000 lei, contri
buind din plin la sporirea 
eficienței economice. Din nu
meroasele fapte și inițiative 
ale uteciștilor reținem cîteva 
deosebit de semnificative. La 
I.M. Barza, tinerii au efec
tuat după orele de program 
revizia unei locomotive și au 
confecționat diverse piese de 
schimb, a căror valoare se 
ridică la 100 000 lei. La 
U.U.M.R. Crișcior, ei au eco
nomisit 200 kg electrozi și 
'00 kw/h energie electrică, 

'.ar la I.R.E. Deva au rebobi- 
nat prin muncă patriotică 
două transformatoare. Ute- 
ciștii de la I.M.C. Bîrcea au 
confecționat 2 tipare netipi
zate in valoare de 35 000 lei.

al
o 

hărniciei"

județean
U.T.C. a 
„Săptămî- 
pentru an-

iar cei din Vulcan au montat 
500 m coloane de aer în ga
leriile și abatajele exploatării 
miniere. Cele mai frumoase 
realizări le-au obținut însă ti
nerii de la U.M. CălanșiE.M. 
Uiicani care au participat în 
masă la mișcarea de inovații 
și raționalizări, la acțiunile de 
colectare a metalului, la eco
nomisirea materiilor prime și 
materialelor. Celor 2 organi
zații fruntașe le-au fost în- 
mînate fanioane, iar alte 8 or
ganizații U.T.C. evidențiate 
au fost distinse cu Diploma 
de onoare a comitetului ju
dețean U.T.C. Tocmai că și-a 
etalat din plin roadele, se 
preconizează ca ,,Săptămîna 
hărniciei" să fie reeditată în 
preajma Congresului al XI- 
lea al partidului pentru a se 
da un nou impuls activității 
în toate unitățile economice. 
Consfătuirea de la Orăștie a 
fost urmată de o sesiune de 
comunicări științifice la care 
au luat parte tineri ingineri, 
tehnicieni și muncitori din 
întreprinderile județului. Re
feratele au abordat probleme 
stringente ale producției, pro- 
punîndu-și să contribuie la 
perfecționarea proceselor teh
nologice și creșterea produc
tivității muncii. Foarte apre
ciate au fost lucrările prezen
tate de Trandafir Cerb, lă
cătuș la I.M. Barza, Rodica 
Muneanu, inginer chimist la 
F.I.L. Orăștie, Andrei Faze- 
kas, termotehnician la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
și Marin Necunoscuta, ingi
ner la autobaza Hunedoara 
pentru noutatea lor și posibi
litățile de aplicare în produc
ție. Toți cei enumerați mai 
sus au fost distinși cu pre
miul I.

AL. BĂLGRĂDEAN

NICOLAE CEAUȘESCU
adresat Conferinței internaționale

a tineretului pe problemele populației

Verbul acestor 
zile fierbinți 
de august

A CONSTRUI
„Entuziaștii", „Trâznetul", 

„Fulgerul" și „Alpiniștii". 
Așa și-au intitulat echipele 
studenții din a doua brigadă 
„Izvorul Mureșului" reparti
zați să lucreze pe șantierul 
construcțiilor de locuințe din 
Parcul tineretului. Brigadierii 
se „justifică" : Alexandru 
Mitrea, matematician din 
Cluj și Gheorghe Cozea, stu
dent la Mecanica agricolă din 
București pretind că echipa 
lor muncește „trăznet". La 
blocul Z 6 s-a lucrat la driș- 
cuit, s-au cărat panouri, s-au 
aranjat materialele feroase. 
Colegii lor, „alpiniștii", sus
țin, dimpotrivă, că ei ar fi... 
deasupra. Mai intii pentru că 
lucrează la etajul 11, pe tera
să. Apoi pentru că nu-i ușor 
să ridici ușile de ascensor și 
să le lași la fiecare etaj. Și 
tot ei, adică Iosif Andraș, 
viitor inginer miner, Gabriel 
Năstase, viitor inginer agro
nom, Natașa Vraja, care se 
află aici în elementul ei, stu
dentă fiind la Facultatea de 
construcții civile, și Teodor 
Crăciun, metodist principal la 
Casa de cultură a studenților 
din Iași, au lucrat Împreună 
cu ceilalți din echipa condusă 
de Teodor Popescu la curăța
rea blocului Z 4 de materia
lele ce nu mai sînt necesare.

...Dimineața, Ia careu, se 
trec in revistă rezultatele fo- 
losindu-se limbajul construc
torilor in care abundă sub
stantivele : plan, ciment,
mortar. Apoi, ziua de lucru

Fotoreportaj de : 
LIDIA POPESCU 
VASILE RANGA
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Ion Micșa, de la Combinatul siderurgic Reșița, lucrează la danturarea unei roți dințate pentru laminorul 
de tablă. Este a treia piesă de asemenea proporții realizată in secția de 

siderurgice în ampla acțiune de autoutilare.HĂRNICIA M1INIL0R MĂIESTRE

Dragi prieteni tineri,
îmi face o deosebită plăcere ca. în numele 

Consiliului de Stat și al guvernului român, 
precum și al meu personal, să vă adresez un 
salut cordial și să vă urez ședere plăcută și 
fructuoasă in țara noastră, precum și succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor conferinței.

Problemele populației, care fac obiectul a- 
cestei conferințe, interesează in cea mai mare 
măsură tînăra generație, pentru că, de felul 
cum vor fi soluționate, depind inseși destinul 
lumii de miine, fizionomia societății viitoare în 
care veți trăi și munci cu toții.

La această reuniune de la București participă 
exponenți ai tineretului din peste 99 de țări 
ale lumii. Sinteți adunați aci, tineri din țări cu 
orînduiri sociale diferite, din țări dezvoltate eco
nomic și in curs de dezvoltare, din state care 
abia de curind au scuturat jugul colonial și au 
pășit pe calea unei vieți de-sine-stătătoare. De
sigur, fiecare este preocupat de problemele 
specifice ale zonei sale, dar există o serie de 
probleme fundamentale comune tuturor, de care 
depind, pină la urmă, soluționarea corespunză
toare a situației în fiecare țară, progresul ge
neral al umanității.

O problemă care interesează astăzi toate na
țiunile este lichidarea fenomenului subdezvol
tării — urmare a unui trecut istoric de inechi
tate socială și națională, a unei lungi perioade 
de dominație și asuprire imperialistă, colonia
listă, a unei mari părți a populației globului. 
Premisa lichidării subdezvoltării este asigura
rea libertății și independenței naționale a fie
cărui stat, respectul dreptului fiecărei națiuni 
de a-și folosi bogățiile in interesul progresului 
propriu. în același timp, depășirea stării de 
înapoiere necesită mobilizarea tuturor resurselor 
materiale și umane ale fiecărui popor, concen
trarea eforturilor sale intr-o luptă și muncă in
tensă pentru crearea unei noi baze tehnico- 
materiale a societății. Cine alții decit tinerii 
trebuie să preia pe umerii lor sarcina acestei 
munci încordate și eroice 1_— 
destinului istoric al popoarelor lor ? 
noastră, nu se poate crea o economie 
decit pe baza cuceririlor celor mai 

unor cadre de muncitori și specialiști 
calificare. Tineretului îi revine in 
îndatorirea de a-și însuși știința 
modernă, de a-și face o instruire 
multilaterală.

Lichidarea subdezvoltării impune

pentru schimbarea 
în epoca 
avansată 

„„ ____........ .........— _________ înaintate
ale revoluției tchnico-științifice, cu ajutorul 

■ • • de înaltă
primul rind 
și tehnica 

profesională

De la primii pași prin sec
țiile și sectoarele de muncă 
ale întreprinderii „Textila" 
din Galați mi s-a vorbit cu 
deosebită însuflețire despre 
întrecerea tinerilor în cadrul 
Olimpiadei pe meserii „miini 
măiestre". „Toate fetele de Ia 
noi, ne spunea Emilia An
dronache, secretara comitetu
lui de partid, și-au sporit e- 
forturile pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Dacă avem in vedere că din 
numărul total de tineri nu 
mai puțin de 518 sînt eviden
tial lună de lună de la în
ceputul anului, adică 50,29 
la sută, putem spune că a- 
cest concurs este de fapt o 
întrecere între fruntași. Ne 
susținem afirmația și cu un 
alt argument : de pe 23 iu
lie întreprinderea noastră lu
crează în contul anului 1975".

Dintre filatoare cea mai 
bună s-a dovedit pină în pre-

zent tînăra Alexandra Da
mian care zi de zi își depă
șește sarcinile de plan cu 
6—10 la sută. O urmează de 
aproape Ținea Popoiu și țe
sătoarele Aurelia Arghir, D. 
Mocanu și Vasilica Filip. 
Hărnicia și măiestria tinere
lor textiliste, precum și efi
ciența acțiunilor organizații
lor U.T.C. de aici sint pro
bate și cu alte cifre : valoa
rea economiilor de materie 
primă realizate de tineri se 
ridică la peste 90 000 lei ceea 
ce înseamnă de fapt 86,3 la 
sută din valoarea totală a 
economiilor la acest capitol 
obținut de intreprindere, pe 
primele 7 luni. Preocupările 
zilnice din partea fiecăruia 
pentru a produce cit mai 
mult și mai bine și-au găsit 
o expresie elocventă in înde
plinirea și depășirea angaja
mentelor anuale la producția 
de fire și țesături crude. Pină

ni prezent textilistele gălă- 
țene au produs peste sarcinile 
de plan 77 000 m.p. țesături 
finite.

— Cum spuneam, reia E- 
milia Andronache, secretara 
comitetului de partid, de pe 
23 iulie lucrăm în contul a- 
nului 1975. Aceasta creează 
bune condiții ca pină la 
sfîrșitul cincinalului între
prinderea noastră să realizeze 
o producție suplimentară de 
240 milioane lei. De aceea, 
am vrea să precizăm că la 
noi miinile nu sint numai 
măiestre, ci și foarte harnice.

Un adevăr, adăugăm noi, 
dovedit cu prisosință zi de zi 
de cele peste o mie de tinere 
textiliste gălățene din care 
mai mult de jumătate sint 
evidențiate lună de lună in 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan.

ION CHIRIC

„___________________ instaurarea
in viața internațională a unor relații noi, de
mocratice, bazate pe egalitate și echitate, pe 
schimburi reciproc avantajoase, pe o colaborare 
menită să contribuie la accelerarea industriali
zării țărilor rămase în urmă. Iată de ce tine
retul trebuie să desfășoare o luptă neobosita 
pentru lichidarea practicilor cu caracter discri
minatoriu, a politicii neocolonialiste, a schim
burilor inegale dintre statele avansate și cele 
in curs de dezvoltare, pentru crearea unei or
dini economice noi în lume.

Soluționarea problemelor multiple ale popu
lației impune, de asemenea, realizarea unor 
transformări progresiste profunde în structura 
societății, așezarea pe baze mai raționale, uma
niste a vieții sociale. Tineretul este vital inte
resat în asigurarea condițiilor pentru partici
parea lui, cu drepturi egale, la activitatea so
cială și politică, la conducerea societății, la fău
rirea conștientă a propriului viitor. Un dezide
rat esențial al tineretului este democratizarea 
generală a școlii, accesul liber și neîngrădit, fără 
discriminări, la invățămint, la insușirea științei 
și culturii și, totodată, garantarea muncii, a po- 
siblității de a ocupa un loc demn in societate, 
corespunzător pregătirii și capacității fiecăruia.

O necesitate imperioasă este lichidarea cauzelor 
sociale care generează unele fenomene negative, 
de ordin moral cum sînt parazitismul, violența, 
folosirea drogurilor și altele, care degradează 
ființa umană, afectează profund negativ evoluția 
tinerei generații dintr-o serie de țări. înfăptui
rea acestor deziderate impune intensificarea 
luptei tinerei generații de pretutindeni împotriva 
structurilor anacronice ale societății, pentru li
bertate, dreptate și echitate socială.

Tineretul reprezintă o importantă forță a fron
tului mondial al păcii ; datoria sa este de a-și 
folosi întreaga combativitate în lupta împotriva 
politicii imperialiste, de agresiune și dictat, de 
amestec in treburile interne ale altor popoare. 
Ținînd seama de faptul că o mare parte a ener
giilor societății este irosită în prezent in cursa 
înarmărilor, că oprirea acestei calamități sociale 
ar constitui una din sursele esențiale ale creș
terii mijloacelor necesare dezvoltării economico- 
sociale a tuturor țărilor, tineretul trebuie să se 
ridice cu toată forța pentru realizarea dezarmă
rii. După cum se știe, in războaie tineretul dă 
cel mai mare tribut de singe. De aceea, spectrul 
războiului care planează incă asupra omenirii, 
in special asupra tinerei generații, trebuie inlă- 
turat prin lupta unită a tineretului însuși, a tu
turor popoarelor lumii. Cu tot elanul și spiritul 
ei novator, tinăra generație trebuie să fie pro
motorul luptei pentru victoria idealurilor uma
niste de pace și prietenie intre popoare, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

Dragi prieteni tineri de- peste hotare,
Prezența la această reuniune vă dă prilejul 

să cunoașteți mai îndeaproape tineretul din 
România, viața, munca, preocupările și aspira
țiile sale. In curind, la 23 August, poporul ro
mân va sărbători trei decenii de la eliberarea de 
sub dominația fascistă. Tineretul a avut un rol 
esențial în toate marile schimbări care au avut 
Ioc în această perioadă în societatea româ
nească ; el și-a adus din plin contribuția la 
lichidarea înapoierii moștenite din trecut, la 
dezvoltarea pe o cale nouă, modernă, a țării. Ti
neretul din România joacă un rol important in 
întreaga viață economică, politică și socială, în 
conducerea treburilor țării, fiind animat de 
idealul măreț al realizării pe aceste meleaguri a 
celei mai drepte societăți — societatea comu
nistă. Tinăra generație din România este profund 
atașată idealurilor de pace și prietenie între na
țiuni, politicii de colaborare internațională ac
tivă a guvernului țării noastre care militează 
pentru relații noi, democratice, pentru destin
dere și securitate în lume. îmi exprim speranța 
că reuniunea la care participați vă va da pri
lejul unor contacte largi cu tinerii din România, 
va contribui la apropierea reprezentanților tine
rei generații, la întărirea prieteniei și solidari
tății lor.

Soluționarea marilor probleme care confruntă 
omenirea de astăzi — și care interesează in cel 
mai înalt grad masele largi ale tinerilor de pre
tutindeni — cere unirea popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, a tinerei gene
rații in lupta pentru o politică internațională 
nouă, de egalitate și respect reciproc, de colabo
rare, care să ducă Ia dezvoltarea independentă 
a tuturor statelor pe calea progresului și prospe
rității. Fără îndoială că reuniunea de la Bucu
rești, la care participă reprezentanți ai tinere
tului din majoritatea țărilor lumii, va contribui 
la unirea forțelor tinerei generații de pretutin
deni, la intensificarea acțiunilor sale consacrate 
idealurilor de pace și prietenie intre popoare, 
făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Cu această convingere, vă urez, incă o dată, 
succes deplin și vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire !

NICOLAE CEAUSESCUs

Deschiderea Conferinței
internaționale a tineretului

pe problemele populației
S8

dominația fascistă"

• Expoziția jubiliară „30 de ani 

de la eliberarea României de sub

O emoționantă 
retrospectivă

• LA PITEȘTI: Vernisajul Expozi
ției de artă plastică „Tineretul — 

factor activ in construirea societâ-
ții socialiste multilateral dezvol-
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Duminică 11 august, au în
ceput, in aula Universității 
București, lucrările Conferinței 
internaționale a tineretului pe 
problemele populației (C.I.T.P.P.) 
forum al tineretului la care par
ticipă reprezentanți din majori
tatea țărilor lumii. Conferința 
este organizată de un Comitet in
ternațional compus din Adunarea 
Mondială a Tineretului (W.A.Y.), 
Asociația Mondială a Fetelor 
Ghizi și Cercetași (W.A.G.G.S.), 
Asociația mondială a Tinerelor 
Creștine (W.Y.W.C.A.), Asocia
ția Mondială a Tinerilor Creștini 
(Y.M.C.A.), Federația Internațio
nală de Planning Familial 
(I.P.P.F.), Federația Mondială a 
Tineretului Democrat (F.M.T.D.), 
Mișcarea Internațională a Tine
retului și Studenților pentru Na
țiunile Unite (I.S.M.U.N.), Ser
viciul Mondial Universitar 
(W.U.S.). Uniunea Internațională 
a Studenților (U.I.S.) și Uniunea 
Tineretului Comunist din 
România.

La festivitatea de deschidere 
au participat Antonio Carrillo 
Flores, secretar general al Con
ferinței Mondiale a Populației, 
Ralph Townley, directorul exe
cutiv al Conferinței Mondiale a

populației, Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. de la București. 
Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Mircea Malița, secretar 
general al Comitetului Național 
Român pentru pregătirea Con
ferinței Mondiale a Populației, 
Ion Traian Ștefănescu, ministru 
pentru problemele tineretului, 
membru al Biroului Comitetului 
Național Român pentru pregă
tirea Conferinței Mondiale a 
Populației.

în deschiderea lucrărilor, to
varășul Ion Traian Ștefănescu a 
dat citire mesajului adresat 
Conferinței de președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
Mesajul a fost urmărit cu viu 
interes de participant și subli
niat cu îndelungi aplauze.

A luat apoi cuvîntul Antonio 
Carrillo Flores, care a adresat 
mulțumiri, în numele Organiza
ției Națiunilor Unite, președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușeseu, guver
nului român, care au spriji
nit inițiativa de a se or
ganiza Conferința internațio
nală a tineretului pe pro
blemele populației. Vorbitorul a

relevat rolul ce revine tinerei 
generații în soluționarea pro
blemelor populației, în efortu
rile umanității de a-și făuri 
un viitor mai bun și mai 
drept. Referindu-se la tinerii 
de astăzi, Antonio Carrillo 
Flores a arătat că „ei vor trebui 
să lupte pentru perfecționarea 
sau pentru schimbarea structu
rilor economice și sociale care 
să permită îmbunătățirea ca
lității vieții oamenilor, pentru 
toți și nu doar pentru o mino
ritate, ceea ce, la rindul său, 
presupune folosirea rațională a 
resurselor și protejarea mediu
lui ambiant, respectarea cit mai 
riguroasă a independenței și su
veranității fiecărei țări, care 
sint bineînțeles compatibile cu 
solidaritatea între toți oamenii 
de pe această navă solitară 
care este pămîntul".

în cuvintul său,‘Hema Dassa- 
nayake, secretar coordonator al 
Comitetului de organizare, a 
relevat semnificația mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu pentru întreaga des-

(Continuare in pag. a IV-a)
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ANIMATORI
AI MIȘCĂRII

SPORTIVE
săCeea ce ne propunem în cadrul acestei rubrici noi este 

descoperim, împreună, să cunoaștem pe cei care animă arenele 
activității sportive de masă. Oamenii aceștia care dau din focul 
inimii și pasiunii lor pentru masele largi de tineri se numesc, 
intr-un limbaj exact și consacrat : ANIMATORII SPORTULUI. 
Fără ei, fără spiritul lor de inițiativă, fără capacitatea lor organi
zatorică procesul mișcării sportive n-ar putea progresa. Acești 
oameni, tineri sau mai vîrstnici, foști sportivi de performanță sari 
numai amatori, receptează cei dinții ideile noi, generatoare, și 
le pun in aplicare, ei înșiși descoperă soluții practice, stimulati
ve. Prezența lor este, totdeauna și pretutindeni, legată de fapte 
demne de laudă.

In nesfîrșitele peregrinări reportericești intilnim mulți aseme-

(Continuare în pag. a ll-a)

• Cupa tineretului 
(relatări de la etapa 
județeană).

scurt 
tație, 
etc).

Actualitatea pe 
(box, lupte, na- 
atletism, oină

Prima• Fotbal: 
etapă a noului 
pionat (comentariu, 
rezultate tehnice, eta
pa viitoare).

cam-

• Meridian (infor
mații din toate spor
turile și de pretutin
deni).
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FOTBAL

Vagi promisiuni

Pasionante întreceri în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei

și a Congresului al XI-lea al partidului

TINERI IN ARENELE SPORTULUI DE MASĂA.

„Crosul eliberării"
Din Inițiativa C.M.E.F.S. și cu 

sprijinul Comitetului municipal 
București al U.T.C. și al aso
ciațiilor sportive din . cele opt 
sectoare ale Capitalei, ieri, în 
împrejurimile Pieții Expoziției 
a avut loc o mare manifestare 
sportivă de masă dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări 
berării patriei, sugestiv 
lată „Crosul Eliberării".

La întrecere au luat . 
peste 2 000 de fete și băieți, care 
în fața unui numeros public au 
parcurs traseul stabilit între 
Piața Scinteii și Aleea Ștrandul 
Tineretului?

Pentru proba _. 
(peste 19 ani), s-au aliniat la 
start peste 800

a eli- 
intitu-

parte

de 800 m fete

start peste 800 de alergătoare : 
muncitoare, tehniciene, studente 
și eleve, care s-au angajat în- 
tr-o veritabilă cursă pentru 
ocuparea unui loc fruntaș în 
clasament. înainte de sosire, 
citeva alergătoare 
țează, locul I ocupindu-1 Ru- 
xandra Marinescu (I.P.I.U., sec
torul VII), urmată în ordine 
de Profira Lungu (întreprinde
rea de tricotaje și confecții 
București, sectorul VII), și 
Elena Popa (C.A.T.C. Jilava, 
sectorul V). Tot printre frun
tașele acestei probe putem e- 
numera pe Eugenia Cucui, E- 
caterina Ștefan, Tudorița Pega, 
Elena Udriște, Sabina Graure, 
Gabriela Radu și Nela Dobre.

La startul probei de 1 500 tn 
băieți, numărul

se distan-

participanților

In dispute dîrze

și băiefii și fetele
zile, tineriiTimp de două 

sportivi ai satelor brăilene s-au 
întrecut pe terenurile de sport 
din Grădina publică, din Parcul 
Monument și în sala de sport a 
Clubului sportiv Progresul din 
Brăila, la handbal, oină, trîntă 
și atletism în cadrul etapei ju
dețene a Cupei tineretului. După 
cum ne informa tovarășul Va
lentin Ștefan, secretar al Comi
tetului județean Brăila al 
U.T.C., în prima etapă, cea de 
masă, au participat la întreceri 
aproape 12 000 de tineri de la 
sate. în urma desfășurării în
trecerilor județene, dedicate ce
lei de a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și Congresului 
al XI-lea al partidului, la hand
bal fete, pe primul loc 6-a cla
sat echipa din Mărgineni, iar la 
băieți, echipa din Ianca ; la 
oină, locul întîi și, deci, dreptul 
de a participa la finala pe țară 

Surdila 
i proba de 

fost ciștigată 
Țăranu

1-a cucerit echipa din 
Greci ; la atletism
100 m, a
Gheorghe

de 
__________________ (Surdila 
Greci), iar la fete Cristina Ce- 
richia. din comuna Tichilești ; 
la 1 500 metri, băieți, Alexandru 
Plafonam, din comuna Geme
nele ; la greutate, fete, Stanca 
Gagu. din comuna Ianca ; la trîn
tă, categoria 55 kg, Serghei Ila- 
rion, de la I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei ; 61 kg — Ștefan Stroe
— Insula Mare a Brăilei ; 68 kg
— Ștefan Nichita, din comuna 
Romanu : 76 kg — Ion Broască, 
din Insula Mare a Brăilei ; 
84 kg — Costică Damian, din 
comuna Mircea Vodă. La aceas
tă etapă s-au întrecut 465 de ti
neri din care 130 fete.

T. ENACHE

• Turneul internațional de 
tenis de la Indianapolis a 
continuat cu sferturile de 
finală ale probei de simplu. 
Iată rezultatele: Connors 
(S.U.A.) — O. Parun (Noua 
Zeelandă) 6—3, 6—2; Oran- 
tes (Spania) — Vilas (Argen
tina) 
dia)
6— 3, 
tidă __ 
Ramirez (Mexic) a fost în
treruptă în setul doi, din 
cauza ploii și a unui incident 
între Năstase și arbitrul în- 
tîlnirii, juriul hotărind ulte
rior ca in semifinale să joa
ce Ramirez. Primul set fu
sese cîștigat de Năstase cu
7— 5.

• La Palatul sporturilor 
din Pekin in prezența a 
18 000 de spectatori, s-a dis
putat întîlnirea internaționa
lă masculină de handbal 
dintre formația Politehnica 
Timișoara și o selecționată 
a cluburilor din R.P. Chine
ză. Partida de excelent nivel 
tehnic ,s-a încheiat cu scorul 
de 
rea

. • 
bal 
tre 
ale 
terminat la egalitate : 16—16 
(6-8).

6—1, 6—3; Borg (Sue- 
— Gottfried (S.U.A.) 
3—6, 6—2. A patra par- 
de simplu: Năstase —

20—17 (11—8) în favoa- 
sportivilor români.
Al doilea meci de hand- 
disputat la Mielec, în- 
selecționatele de juniori 
României și Poloniei, s-a

a fost mai mare, peste 1 500 de 
alergători. Iureșul plecării a 
dat întrecerii un caracter tine
resc, sutele de tineri intrecîn- 
du-se cu mare ardoare. Sosi
rea este foarte spectaculoasă, 
peste zece crosiști fiind an
grenați in lupta pentru primele 
locuri. Au sosit în ordine : Ga
briel Năstase, P.T.T., sectorul I 
(locul I), Iulian Birsan, T.C.A.B., 
sectorul VII (locul II) și Vasile 
Sterea, sectorul I (locul III). 
Următoarele locuri au fost o- 
cupate de Ion Scăiețeanu, 
Cristian Vlaicu, Marian Nicu- 
lescu, Dumitru Ionescu, Du
mitru Cocor, Dan Ciochină și 
Marcel Cercel.

Desfășurat într-o ambianță 
sportivă și sărbătorească „Cro
sul Eliberării" a constituit un 
succes și, în același timp, un 
indemn pentru practicarea atle
tismului de către tot mai mulți 
tineri.

„CUPA TINERETULUI"
La (flrșltul săptăminii, Stadionul „Tineretului" 

din Capitală a fost, din nou, gazda unor spectacu
loase Întreceri de masă, avînd ca protagoniști pe 
fruntașii sportului din satele șl comunele județului 
Ilfov. Cele două zile de concurs au fost punctate 
de o serie de rezultate remarcabile șl surprize 
plăcute. Alături de concurenți din centrele rurale 
mal cunoscute : Fierbinți, Bolintin Vale, Vedea, am 
întilnit un număr mare de tineri șl tinere care au 
deprins, de scurt timp, tainele probelor de atle
tism, a Jocurilor de handbal, volei, oină etc.

Pe parcursul competiției, tn confruntările cu 
sportivii mal experimentați, tinerii debutanți s-au 
rodat și au reușit, apoi, să obțină rezultate bune, 
întrecerile din etapa a 2-a, desfășurate in 37 de 
centre de comune, au prilejuit frumoase manifes
tații ale sportului de masă. Pe lingă probele din regu
lamentul competiției, in mai multe comune (Cernlca, 
Comana, Băneasa, Cartojani etc.) s-au inițiat și 
concursuri populare de înot și ciclism, care au cu
noscut o largă participare, asemenea concursurilor 
de atletism șl altor jocuri de echipă. Respectiv, tn a- 
ceastă perioadă aproape 25 000 de tineri săteni au 
petrecut ore plăcute, în cadrul unor reușite dumi
nici sportive. Trecind prin „sita“ întrecerilor pre
liminare. cei mai buni concurenți au ajuns în etapa 
superioară, faza județeană, care avea să se încheie 
cu unele rezultate bune. In seriile probei de 100 m

băieți, tinărul Ion Devencaa (Fierbinți) a fost cro
nometrat cu timpul de 11,6, iar Georgeta Ionlță 
(Ogrezeni) a realizat, de asemenea, norma de parti
cipare la finalele pe țară : 13,4 secunde, ocupînd, 
apoi, locul I in finală. De altfel, notăm că majo
ritatea ciștigătorilor au îndeplinit normele prevă
zute în regulamentul competiției. Ion Purcelea 
(comuna N. Bălcescu) a cîștigat proba de săritură 
in lungime, cu 6,06 m. iar Matilda Simion (Ciolpani) 
a ocupat primul Ioc la aruncarea greutății, cu 
8,80 m. Ioana Voichin (Ion Roată) a cîștigat detașat 
cursa de 800 m, cu timpul de 2:57,3. Pe lista cam
pionilor Județeni și-au mal înscris numele : A. Vra
bie (Vedea), locul I la 1 500 m, I. Crăciun (Vedea), 
Ion Samoilă (Niculești), M. Sandu (Nlculețtî), B. 
Marin (Bollntin Vale) șl N. Nicolae (Bollntln Deal). 
Învingători la întrecerile de trîntă. Turneele de 
handbal nu fost cîștigate de formațiile (feminină și 
masculină) din comuna Vedea, pregătite de prof. 
Grlgore Mirea. In concursul de oină, desfășurat la 
Duda — Mlhăilețti. pe primul loc s-a clasat forma
ția din Schitu — Bila.

Amintim că finalele pe țară ale „Cupei tinere
tului" pentru asociațiile sportive sătești au loc în 
zilele de 25—27 august, la Craiova.

Campionatul — al 57-lea — a 
debutat sub auspicii bune dacă 
ne gindim doar la vremea favo
rabilă, interesul și afluența pu
blicului și chiar la spiritul de 
sportivitate care a domnit mai 
ales în tribune. Mai puțin ne-a 
satisfăcut calitatea partidelor, 
multe din ele rămînind la un 
nivel submediocru.

Avanpremiera televizată de la 
Galați a dezamăgit. F.C. Galați 
a fost departe — cel puțin prin 
factura jocului prestat — de va
loarea și cerințele categoriei in 
care a promovat. Probabil că 
introducerea prea masivă a 
noilor achiziții a înrîurit nega
tiv omogenitatea echipei, al că
rei singur atribut ni s-a părut 
combativitatea. Dar numai cu 
dorința de victorie nu se pot 
ciștiga meciuri. Coechipierii ini
mosului Dan Coe manifestă 
multă nesiguranță — uneori și 
neîncredere — mai au mult pină 
la omogenizare, nu se acomo
dează între ei și nu promovează 
nici o idee nouă de joc. în 
aceste condiții feroviarii clujeni, 
mai omogeni, mal experimen
tați, însă destul de departe, și 
ei, de adevăratul fotbal, au avut 
o sarcină mai ușoară. Valorifi- 
cînd mai bine contraatacul, pur
tat în viteză de „bătrinul" Adam 
(35 ani), golgeterul campionatu
lui trecut, și de tinărul Moga 
(19 ani) — autorul ambelor go
luri și primele ale campionatu
lui — au reușit să-și creeze cel 
puțin 4—5 ocazii clare de a 
Înscrie cînd au scăpat singuri cu 
portarul Gheorghiu.

Celelalte promovate, Olimpia 
Satu Mare și Chimia Rm. Vîlcea 
au avut comportări bune și au 
obținut rezultate în consecință. 
Cel puțin sătmărenii au înre
gistrat scorul etapei și se află, 
în clasament, pe primul loc.

Numai să-l păstreze ! Vilcenii 
au fost egalați in ultimul mi
nut de joc, gustînd, prin aceasta, 
încă din meciul de debut, o 
amărăciune atît de frecventă în- 
tr-un campionat. Sperăm să nu 
lase urme. Se poate considera că 
ele au pășit cu dreptul in cam
pionatul categoriei A. însă pia-

Prima etapă
• TIMP FAVORABIL - MARE 

AFLUENȚA DE PUBLIC. • PER
FORMERA ETAPEI - NOUA 

PROMOVATA, OLIMPIA SATU 
MARE. • S-AU MARCAT 23 DE 

GOLURI, DAR FOTBAL S-A 
VĂZUT PUȚIN. • UN PRIM 
CANDIDAT LA TITLUL DE GOL- 
GETER EDIȚIA 75 - NEGO
ESCU, F. C. CONSTANTA - 
3 GOLURI! • START PROMI
ȚĂTOR PENTRU ECHIPELE STU
DENȚEȘTI.

tra de încercare pentru ele ră- 
mine, de fapt, jocul in compania 
fruntașelor fotbalului nostru.

Steaua și Universitatea Cra
iova au cucerit cite un punct 
în deplasare, în fața unor echipe 
experimentate, cu pretenții, 
A.S.A. Tg. Mureș și, respectiv, 
„U“ Cluj. Ele au depus, astfel, 
prima opțiune pentru poziții 
fruntașe în noua ierarhie. Dar 
în cele două orașe, de pe Mureș 
și Someș, mai mult decît fotbal 
s-au văzut vagi promisiuni. Să

punem insă, asta pe seama în
ceputului care niciodată nu ne-a 
uimit printr-un start prea vigu
ros și ambițios. Prima etapă s-o 
considerăm a fi a studiului, ta
tonărilor, a acomodării, 
aceeași linie de plutire se în
scriu partidele de la Arad, Con
stanța și București. Pe malul 
mării un singur fapt notabil — 
un posibil golgeter : Negoescu 
a marcat 3 goluri. La București, 
dinamoviștii au fost vădit inco
modați de reșițeni care au și 
deschis, dealtfel, scorul. După 
o repriză mai vioaie, a urmat o 
alta fără istoric cînd gazdele au 
trebuit să se bată serios pentru 
a menține scorul favorabil. O 
remarcă pentru „universitarele" 
care și-au ciștigat un loc bun 
anul trecut. Sportul studențesc a 
realizat un joc promițător și a 
cucerit două puncte, tonice pen
tru moralul ei, iar Poli. Timi
șoara, în zece oameni, cea mai 
mare parte din timp, nu a cedat 
lupta nici un moment, în final 
venind un gol și un punct pre
țios. Semisuceesul ei este, însă, 
umbrit de „performanța" jucă
torului Bojin care se înscrie pri
mul, pe lista eliminaților noului 
campionat. O 
care nu poate
„Scăpări" la capitolul disciplină 
au avut și alți jucători, în spe
cial argeșenii, și credem că fer
mitatea celor in drept trebui# 
să se manifeste din capul 
lui, fără părtinire.

Prima etapă se încheie, 
fără surprize prea mari, 
istorii palpitante. Din păcate, 
însă, și fără prea multe bucurii 
pe care nu ți le stirnește decît 
fotbalul dinamic, tehnic, specta
culos. Or, așa ceva n-am prea 
văzut. Decit, cum spuneam, am 
înregistrat doar vagi promisiuni.

Pa

„performantă" 
fi invidiată.

locu-

deci,.; 
fără

V. CABULEA

M. LERESCU

M.L.

GABRIEL FLOREA

au cucerit 13 titluriverificare înaintea
la Balcaniada

de la Varna

speranțelor

„mondialelor"

LUPTE: O reușită ATLETISM: Juniorii

Desfășurat intr-o perioadă de 
virf a competițiilor de amploare, 
între campionatele europene și 
cele mondiale, Turneul interna
țional de lupte libere și greco- 
romane al României, ediția a 
13-a, a reunit peste 200 de 
sportivi din 12 țări, printre care 
ae aflau mai mulți medaliați ai 
Jocurilor Olimpice și posesori ai 
centurilor de campioni ai lumii, 
în cele trei zile de concurs, spec
tatorii și tehnicienii au avut 
prilejul să urmărească, în hala 
patinoarului „23 August" din 
Capitală, un reușit festival al 
sportului celor voinici, în care 
protagoniștii principali au fost 
luptătorii din U.R.S.S., Bulgaria, 
R.D. Germană, Iugoslavia și, 
desigur, România. Dar și ceilalți 
concurenți din R.P. Mongolă, 
Canada, Franța, Turcia și Un
garia și-au apărat șansele cu 
ambiție și ardoare.

Cu acest prilej au ieșit în evi
dență numeroși tineri talentați, 
cu remarcabile calități fizice și 
tehnice, cum sint, de pildă, 
Alex. Kolcinski (U.R.S.S.), de 
19 ani, care a ciștigat detașat 
confruntările la lupte greco-ro
mane, categoria grea, reprezen
tanții noștri Mihai Boțilă, în
vingător la categoria 57 kg, 
Florian Moț, locul I la lupte li
bere categoria 57 kg, ca și iu
goslavii M. Petrovic și V. Ta- 
backi, sovieticii N. Davidian și 
R. Kazakov, la greco-romane, 
sau cubanezul I. Serardo și ca
nadianul B. Gordon, la lupte 
libere. Campionul european la 
greco-romane, categoria 48 kg, 
C. Alexandru, și campionul 
mondial la 52 kg, Nicu Gingă, 
au confirmat așteptările, urcind 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului învingătorilor. O evo- . 
luție frumoasă au avut și com- ’ 
ponenții lotului republican de

lupte libere Viorel Enache, Va- 
siîe Iorga, clasați pe primele 
locuri. Ion Iatagan. P. Cernău, 
Androne Petrone și fostul elev 
al școlii de mecanici agricoli din 
comuna Călugăreni (Ilfov), Ma
rin Pircălab, care s-a impus 
printre cei mai buni concurenți 
la categoria 74 kg. Mulți dintre 
concurenții prezenți la București 
se vor reîntilni la 29 august, la 
„mondialele" de lupte libere de 
la Istanbul. întrecerile din Ca
pitala noastră au fost un foarte 
reușit test înaintea competiției 
mondiale.

OINĂ: „Cupa

a revenit, din nou,

echipei din comuna
Tur nu Roșu

La Sibiu s-au desfășurat, timp 
de trei zile, jocurile finale ale 
tradiționalei competiții republi
cane de oină _ 
lor", întrecere rezervată echipe
lor școlare și de pionieri, 
actul final au evoluat 20 de for
mații, care au trecut prin „sita" 
fazei preliminare, etapa jude
țeană. Respectiv, întrecerea 
pentru cucerirea trofeului s-a 
dat între cele mai bune compe
titoare, dintre cele aproape 800 
de echipe, care au luat startul 
in etapa inaugurală a competi
ției. Din nou sportivii Școlii ge
nerale din comuna Turnu Roșu, 
județul Sibiu, au reușit să ciști- 
ge meciurile finale, cucerind 
pentru a 3-a oară, consecutiv, 
„Cupa" tinerelor speranțe ale 
sportului nostru național. Pe 
locurile 2 și 3 s-au clasat for
mațiile din comuna Mogoșoaia 
(București) și, respectiv, Curcani 
(Ilfov).

„Cupa speranțe-

La

Activitatea taberelor cu profil de 
aviație, organizate de C.C. al 
U.T.C. și Aeroclubul Central 
Român în cadrul pregătirii tine
retului pentru apărarea patriei, 
continuă în aceste zile să se des
fășoare în același ritm intens. Pri
mele serii și-au încheiat deja ac
tivitatea, oferind organizatorilor 
posibilitatea realizării bilanțului 
final, bilanț care s-a arătat rodnic, 
fapt menit, în cele din urmă, să 
confirme temeinicia Inițiativei, in
teresul de care ea s-a bucurat în 
rlndul tinerilor.

Ca și colegii lor din prima serie, 
tinerii din detașamentele de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, aflațl la această oră 
în taberele de parașutism, plano
rism și zbor cu motor, dau dova
dă de o conștiinciozitate remar
cabilă în însușirea cunoștințelor ce 
le sint predate, in formarea de
prinderilor necesare stăpînirii în 
cel mai înalt grad a tehnicii cu 
care lucrează. Este și aceasta o 
nouă confirmare a curajului, a 
maturității șl responsabilității cu 
care uteciștii înțeleg să-șl Îndepli
nească nobila sarcină trasată de 
partid de a se pregăti și forma în 
cele mai bune condiții ca demni 
apărători ai patriei.

AL. DOBRE

La Varna s-au încheiat dumi
nică întrecerile balcaniadei de 
atletism pentru juniori. Tinerii 
atleți din România au obținut 
în cele două zile de concurs 13 
titluri. în proba de triplu salt, 
B. Bedrosian a stabilit Un nou 
record al României de juniori 
cu 16,26 m. Viorica Neagu a 
ciștigat probele de 1 500 și 800 
m plat (2’07"1/10 record de ju
nioare). O dublă victorie a re
purtat și N. Voicu care a ter
minat pe primul loc în cursele 
de 1 500 m și 2 000 m obstacole 
(5’40”8/10 record de juniori).

BOX: „Memorialul

Ion Covaci"
Clubul de box al municipiului 

Brăila a organizat prima ediție 
a „Memorialului Ion Covaci", o 
întrecere de amploare dedicată 
fostului campion republican, co
tat, pînă în urmă cu cîțlva ani, 
printre cei mai valoroși practi- 
canți ai sportului cu mănuși. La 
această competiție, programată 
pe durata a cinci reuniuni, au 
participat sportivi de la cluburile 
Dinamo București, Rapid, Dina
mo Brașov, Galați, Dinamo Ba
cău și Brăila. în clasamentul fi
nal, pe primul loc s-a clasat 
echipa Box Club Brăila, urmată 
de Dinamo București și 
Club Galați.

Animatori ai mișcării sportive■

(Urmare din pag. 1)

nea oameni care mijlocesc transmiterea ideii necesității sportului 
in viața omului, prin exemplul lor propriu. Despre unii am scris, 
despre alții ne-am propus să scriem. Intr-o comună din jude
țul Covasna, un inimos dascăl Înființează o adevărată „republică" 
a sportului, atrăgindu-și toată obștea in sprijin să construiască 
un complex sportiv model, să crească tineri cu deprinderea prac
ticării sportului. Intr-o altă așezare rurală, de astă dată din ju
dețul Arad, se înființează un club de tenis cu 50 de membri, se 
construiesc patru terenuri și astăzi „sportul alb" se joacă aici, 
Ia Chișineu Criș, parc-ar avea o tradiție de multe decenii. Au
torii — un nucleu de cadre didactice. Intr-o comună din jude
țul Ilfov, pentru că președintelui asociației sportive îi plăceau 
boxul și luptele sa înființează un centru care in citi y a ani »■ 
dat campioni naționali. Directorul unet mart întreprinderi din- 
tr-un oraș transilvan, cu tinerii și ceilalți lucrători ai uzinei con
struiesc un bazin de înot de dimensiuni olimpice, pentru folosul 
propriu. Un alt animator, de astă dată din Dobrogea, mai exact din 
Cernavodă, -creează o bază sportivă — cu terenuri de volei, te
nis, baschet, fotbal, pistă de atletism etc. — muțind cu tinerii 
un deal. Cu cei mai buni alcătuiește o caravană cielistă și face 
un tur de o lună prin România și Bulgaria. Dar sint mulți, cu 
zecile, cu sutele asemenea ctitori ai unor realizări remarcabile 
in domeniul sportului de masă.

Experiența, ingeniozitatea, pasiunea lor ardentă fac din ei a- 
devărate modele, inițiativele și acțiunile lor pot fi exemple ge
neralizatoare. Iată ce ne-a îndemnat să dedicăm, in exclusivi
tate, acestor animatori ai sportului o rubrică specială. însăși 
denumirea ei „Animatori ai mișcării sportive" exprimă faptul 
că această rubrică aparține mai mult cititorilor, decît redacto
rilor. In consecință, așteptăm de la cititorii noștri să ne scrie 
despre cei mai interesanți dintre animatorii sportului de masă 
care au realizări deosebite — au construit baze sportive, au în
ființat centre de inițiere a tinerilor în diferite discipline, au or
ganizat acțiuni care au mobilizat mase mari de tineri și de ce
tățeni, au pregătit pe cei mai buni sportivi pentru performanță 
etc. — și care se bucură de stimă și popularitate. Neapărat, în
semnările despre acești oameni și despre faptele și realizările 
lor trebuie să fie însoțite și de fotografia „eroilor". Materialele 
și fotografiile expediate pe adresa ziarului nostru, dacă vor 
întruni calitățile necesare, vor fi publicate la rubrica : 
„ANIMATORI AI MIȘCĂRII SPORTIVE". De asemenea, ne 
propunem ca cele mai izbutite corespondențe să le premiem cu 
diferite obiecte, materiale și echipamente sportive. (C. V.).

Gol pentru Dinamo în meciul cu F.C.M. Reșifa.
Foto: P. TĂNJALĂ

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO BUCUREȘTI — F.C.M. REȘIȚA 2—1 (2—1).
Au înscris : Beldeanu (min. 9), Nunweiller (min. 12), Geor

gescu (min. 44).
UNIV. CLUJ — UNIV. CRAIOVA 1—1 (0—0).
Au înscris : Țarălungă (min. 62) și Anca (min. 68).
A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA 1—1 (1—1).
Au înscris Naghi (min. 12), Dumitriu IV (min. 20).
F.C. CONSTANȚA — F.C. ARGEȘ 3—1 (1—0).
Au înscris : Negoescu (min, 13, 49 și 84) și, respectiv, Radu 

(min. 81).
OLIMPIA SATU MARE — POLI. IAȘI 3—0 (1—0).
Au înscris : Both (min. 8), Iancu (min. 52) și Helvei (min. 89).
SPORTUL STUDENȚESC — STEAGUL ROȘU BRAȘOV 2—1 

(0-0).
Au înscris : O. Ionescu (min. 44), Gherghei (min. 64) și Ion 

Constantin (min. 78).
CHIMIA RM. VÎLCEA — POLI. TIMIȘOARA 1—1 (1—0).
Au înscris : Tătaru (min. 20) și Floareș (min. 90).
U.T.A. — JIUL 2—0 (0—0).
A înscris : Domide (min. 74 și 87).
F.C. GALAȚI — C.F.R. CLUJ 0—2 (0—0).
A înscris : Moga (min. 71 și 90).

I

ETAPA VIITOARE
(simbătă 17 august)

C.F.R. Cluj — Dinamo, F.C 
Argeș — Olimpia Satu Mare, 
Politehnica Iași — Sportul stu
dențesc, Steagul roșu — F.C. 
Galați, F.C.M. Reșița — U.T.A., 
Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanța, Jiul — Chimia Rîm- 
nicu Vîlcea, Universitatea Cra
iova — A.S.A. Tîrgu Mureș și 
Steaua — „U“ Cluj (se transmi
te pe micul ecran).

DIVIZIA B
SERIA I. Constructorul Galați 

— S. C. Tulcea 2—0 ; Știința 
Bacău — C.S.M. Suceava 4—0 ; 
Relonul Săvinești — Metalul 
Plopeni 0—3 ; Chimia Brăila — 
Celuloza Călărași 2—0 ; Foresta 
Fălticeni — C.S.U. Galați 4—2 : 
Gloria Buzău — Progresul Brăi
la 1—2 ; Unirea Focșani — Cea- 

P. Neamț 2—1 ; Oțelulh-lăul P. Neamț 2—1 ; Oțelul 
Galați — Petrolul Ploiești 1—0 ;

Pașcani — S. C. BacăuC.F.R.
4—0.

SERIA A II-A. Progresul 
București — S.N. Oltenița 0—1 ; 
Metrom Brașov — Metalul Mija 
0—1 ; Electroputere Craiova — 
Autobuzul București 1—0 ; Oltul 
Sf. Gheorghe — Gaz Metan Me
diaș 3—0 ; Voința București — 
Tractorul Brașov 2—0 ; Automa
tica Alexandria — Flacăra Mi
reni 0—0 ; Metalul Drobeta - 
Severin — Rapid 0—0 : C.B 
Brașov — Dinamo Slatina 0—r J 
Metalul București — C.S. Tirgo- 
viște 1—0.

SERIA A III-A. Ind. sîrmei C. 
Turzii — Victoria Cărei 2—1 ; 
C.F.R. Timișoara — Vulturii Lu
goj 1—0 ; Minerul Baia Sprie — 
Șoimii ,.....................
lan — Mureșul Deva 1—0 ; Mi
nerul 
i—i ;
F. C. Bihor 2—1 ; Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Baia Mare 
0—0 ; Metalul Aiud — U.M. Ti
mișoara 2—3 ; Metalurgistul 
Cugir — Arieșul Turda 1—0.

Sibiu 1—0 ; Victoria Că-

Anina — Unirea Arad 
Corvinul Hunedoara —

V

ȘI

COPII

Parte din urmate și PRIN

ENGLEZA 
FRANCEZA

ACORDEON 
COSMETICA

DACTILOGRAMA 
(metoda „oarbă" — știin
țifică — cu toate degetele!

CROITORIE 
BALET

taxelor cu 50%. 
calificare sint con- 
director al primei

STENOGRAFIA 
(îmbinată cu înregistrarea 

magnetofonică)

și cu frecvență

disciplinele de mai sus pot fi
CORESPONDENȚA

și elevii se bucură de reducerea

LIMBI DE LARGA CIRCULAȚIE
RUSA 

t GERMANA

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

COOrERATIVA 
ELECTROBOBINAJ

livrează prin magazinele de 
specialitate ale comerțului 
produse electrotehnice de 

uz gospodăresc :

• antenă radio ca
meră

• autotransformator 
cu cursor

• autotransformator 
reversibil 500 W

• aprinzătoare elec
trice pentru aragaz

• aeroterme tip cas
nic

• ciocane de lipit de 
80 W

• claxoane de bici
cletă

• dispozitiv electric 
de ondulat părul

• electromotoare ma
șină de spălat rufe

• electropompă de 
3/4"—V/2"

® lampă portativă 
auto

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

MINUIREA
MAȘINILOR DE CALCULAT

și a
APARATULUI TELEX

Studenții
Cursurile, predate de instructori de înaltă 

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

Informații verbale, prin telefon sau tn scris, se pot obține de la
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PLECARE

KW r Expoziția jubiliară „30 de ani de la eliberareaV

MANIFESTĂRI
Duminică după-amiază a pă

răsit țara delegația guverna
mentală condusă de Matyas Ti
mar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, 
președintele părții ungare in 
Comisia mixtă guvernamentală 
ungaro-română de colaborare 
economică, participantă la lucră
rile celei de-a Xl-a sesiuni a 
comisiei.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Iile Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice șj Sociale, președintele 
părții române in comisie, de alte 
persoane oficiale române.

Au fost prezenți Imre Farkas, 
Însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Ungare la București, 
alți membri ai ambasadei.

„ZIUA

Ansamblul de cîntece și jocuri 
populare românești „Semenicul“ 
din Reșița a plecat, duminică, 
spre Anglia, unde va participa la 
Festivalul internațional de folclor 
de la Billingham. Artiștii reși- 
țeni vor fi, de asemenea, oaspe
ții Asociației de prietenie An- 
glia-România, la invitația căreia 
vor prezenta, în mai multe loca
lități, o suită de spectacole de 
folclor muzical și coregrafic 
românesc, înscrise de condu
cerea asociației în programul de 
manifestări 
sărbătoriri 
noastre de 
cistă.

dedicate apropiatei 
a eliberării patriei 
sub dominația fas-

0 STRUCTURĂ SORTIMENTALĂ

- O emoționantă
retrospectivă

MINERULUI"
„Ziua minerului", prilej 

cinstire a gloriosului trecut 
luptă revoluționară și de 
țuire a muncii celor care, prin 
hărnicia, prin curajul și erois
mul lor cotidian, pun in valoare 
bogățiile subsolului, a fost săr
bătorită, duminică, în întreaga 
țară, prin numeroase și variate 
manifestări.

La statuia și monumentul 
eroilor mineri de Ia Lupeni, în 
semn de omagiu adus minerilor 
căzuți in urmă cu 45 de ani in 
luptele greviste din Valea Jiu
lui, a avut loc solemnitatea de
punerii de coroane și jerbe de 
flori.

In aceeași localitate a avut loc 
o evocare a mișcării greviste de 
pe Valea Jiului, din august 1929.

în toate centrele miniere ale 
-celui mai important și mai vechi 
bazin carbonifer al țării s-au 
desfășurat bogate programe cul- 
tural-artistice șj sportive. La 
Ghelar, centru reprezentativ al 
industriei extractive din bazinul 
Poiana Ruscăi, sărbătorirea „Zilei 
minerului" a debutat cu o fes
tivitate la care a participat to
varășul Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. care a vor
bit cu acest prilej despre sem
nificația acestei sărbători și i-a 
felicitat pe mineri pentru succe
sele obținute în marea întrecere 
din acest an jubiliar.

Manifestări asemănătoare au 
avut loc și în alte așezări mi
niere din județele Hunedoara și 
Alba, printre care Teliuc. Brad, 
Baia de Arieș, Zlatna, Uricani, 
Vulcan, Petrila, Lonea, Paroșeni, 
Aninoasa.

La Motru, Rovinari, Schela și 
Baia de Fier — județul Gorj, la 
Orșova și Baia Nouă in Mehe
dinți, minerii au luat parte la 
bogate programe artistice susți
nute de ziua lor de către forma
ții profesioniste și de amatori 
din numeroase așezări ale celor 
două județe.

Bogate manifestări cultural-ar-’ 
tistice au avut loc și în centrele 
miniere dn Banat, printre care 
Anina, Ocna de Fier, Moldova 
Nouă. „Ziua minerului" a fost 
onorată de minerii din această 
parte a țării cu atingerea celor 
mai mari producții cunoscute în 
istoria mineritului din munții 
Banatului

în centrele miniere Bălan, Har
ghita, Lueta, Praid și Voșlobeni, 
din județul Harghita, mii de mi
neri au fost prezenți la specta
cole cultural-artistice și distrac
tive organizate in cinstea lor.

Bogate programe cultural-ar
tistice au fost organizate și în 
cinstea minerilor de la exploa
tările miniere aparținînd Combi
natului cărbunelui-Ploiești : Fi- 
lipeștii de Pădure, Șotînga, Cep- 
tura, Comănești.

de 
de 

pre-

★
în numeroase localități din 

județul Hunedoara s-au desfășu
rat, duminică, manifestări cultu
rale dedicate sărbătoririi zilei de 
23 August. La căminele culturale 
din Baia de Criș, Zdarpți și Ilia 
a’avut loc faza intercomunală a 
concursului de poezie patriotică 
și revoluționară intitulat „30 de 
roșii trandafiri", la care au parti
cipat tineri recitatori din mai 
multe comune și sate situate în 
zona Munților Apuseni și a Văii 
Mureșului.

★
în cinstea celei de-a 30-a ani

versări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, în nu
meroase cămine și case de cul
tură din județul Galați au avut 
loc duminică expuneri cu tema 
„Schimbări esențiale in structu
ra economică și socială a țării in 
cele trei decenii de la eliberare". 
La Tecuci s-a desfășurat faza 
județeană a concursului „Jude
țul Galați pe scara timpului", la 
care au participat concurenți de 
la Combinatul siderurgic Galați 
și din orașele Tirgu Bujor și 
Berești.

★
La Arad a fost inaugurată du

minică o săptămînă a muzicii 
românești, manifestare artistică 
de prestigiu, dedicată celei de-a 
30-a aniversări a eliberării pa
triei.

★
în sălile Muzeului de artă 

din Tg. Mureș a avut loc, du
minică, vernisajul unei expozi
ții de artă plastică contemporană 
— manifestare dedicată sărbăto
ririi zilei de 23 August.

A CONSTRUI
(Urmare din pag. I)

debutează pentru echipa 
„Fulgerul" cu o scurtă discu
ție. Ing. Marcel Iacol din ca
drul I.C.M. 1, șantierul 2, 
repartizează locurile de mun
că. Parte din cei ce poartă 
caschete sint studenți la 
Iași : Ionel Iaeoban la me
dicină veterinară, Octavian 
Lupulescu la mecanică, 
Nicolae Zahariuc, .șeful, la 
filologie, iar Doina Gheoca la 
hidromecanică. Medicinistul 
Adrian Antonescu ne prezin
tă cîteva date. Echipa a ridi
cat Ia etajele 4 și 5 peste 15 
tone de șapă, a transportat 
pină la etajul 10 trei tone 
de terasit, a spart ceramică 
pentru placat fațada etc. etc. 
Așa sint și surprinși entuziaș
tii, in plină activitate, ea este 
acum aceea care le definește 
portretul, un portret colectiv, 
in aceste zile fierbinți, 
cînd în salopete, studenții, 
conjugind la înaltă ten
siune verbul cu cea mai 
largă rezonantă, „a construi", 
se pregătesc să intîmpine 
cele două mari evenimente 
ale poporului : 30 de ani de 
la Eliberare și Congresul al 
XI-lea al partidului.

(Agerpres)

iUETALIII'VIA
Foto; GH. CUCU

1975
avea 
insu- 
anti-

Ani ai întuneri- 
ai protestelor tot 
și mai hotărite.

,.Ro-
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CORESPUNZĂTOARE NEVOILOR ECONOMIEI,
DEZVOLTĂRI CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI

METALURGIA ANULUI '80
• Răspunzînd necesităților economiei și în

deosebi ale construcțiilor de mașini un accent 
deosebit se va pune pe producerea unor mărci 
superioare de oțeluri, a căror pondere în totalul . 
producției va fi mult superioară. Așa, de pildă, 
ponderea producției de oțel aliat va crește de la 
10 la sută în 1975 la peste 13 la sută în 1980, 
iar cea de oțel carbon de calitate și slab aliat de 
la 42,5 la sută în 1975 la circa 52 la sută în 
1980.

© Comparativ cu 1975, producția de lamina
te finite va spori cu 160—180 la sută, în acest fel 
necesarul de laminate feroase va fi asigurat în 
proporție de 95 la sută, iar cel de țevi — de 
95—97 la sută.

• Prin îmbunătățirea structurii producției și 
extinderea procedeelor avansate, va crește gra
dul de valorificare a metalului astfel incit în 
1980 valoarea laminatelor obținute dintr-o tonă 
de oțel lingou va fi cu circa 10 la sută mai mare 
față de 1975.

© Pe seama sporirii producției de aluminiu 
cu 119—124 la sută comparativ cu 1975 și a celei 
de cupru convertizor, producția metalurgiei 
neferoase va crește de 1,3—1,6 ori.

• în perioada 1976—1980 va începe construc
ția noului centru siderurgic de la Călărași și se 
vor extinde capacitățile de alumină de la Ora
dea și Tulcea prin valorificarea bauxitei silicoase 
de la Ohaba—Ponor, 
nea, capacități de 
tone/an.

© Se vor dezvolta 
metalelor și aliajelor 
sate, etirate și laminate; va fi extinsă producția 
metalelor rare, prin valorificarea subproduselor 
metalurgiei neferoase, astfel ca să se asigure 
sporirea producției de cadmiu, seleniu, bismut și 
alte metale.

• Vor fi create noi capacități de producție 
pentru metale extrapure și aliaje speciale, în 
vederea satisfacerii necesităților industriei elec
tronice.

li li I $
t<1illli..........................................................................

în 1980, producfia de o|e! a României se va situa la 17-18 mi
lioane tone, ceea ce echivalează cu o producție de oțel pe cap 
de locuitor - indicator expresiv al potențialului economic al unei 
țâri - de 800 kg. Din acest punct de vedere vom depăși ni
velul unor țări ca Italia, Franța, R.D. Germană, R.P. Polonă.

Perspectiva 1980-1990

LA PITEȘTI

Vernisajul Expoziției de artă plastică 
„Tineretul — factor activ in construirea

societății socialiste multilateral dezvoltate"
Sîmbătă, 10 august, a avut loc 

în orașul Pitești, la Muzeul de 
artă și Palatul Culturii, vernisa
jul expoziției de artă plastică 
„Tineretul — factor activ în con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate", organizată de 
către Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea artiștilor plastici 
în cinstea celei de a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român. Expoziția

reunește lucrări de pictură, grafi
că și sculptură realizate de peste 
150 de tineri artiști plastici din 
întreaga țară, care prezintă, cu 
mijloace de expresie specifice, 
lupta eroică a comuniștilor, a po
porului pentru libertate națională 
și socială, aspecte din viata și 
munca tineretului, contribuția sa 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. In ziua vernisajului a 
avut loc de asemenea un simpo
zion privind „Probleme ale an-

Premiile Comitetului
Central al Uniunii

Tineretului Comunist
PICTURA : Cornel Antonescu — „Eroul utecist Petre Gheor

ghe", „Moartea erdului", Sorin Ilfoveanu — „Natură și indus
trie" ; Nicolae Maniu — „Constructorii viitorului", „Pe creasta 
barajului" ; Gheorghe Pantelie — „Spre fabrică", „Tinerețe".

SCULPTURA : Costel Badea — „Festivă XXX" ; Cornel Ca- 
maroschi — „Omagiu" ; Elod Kocsis — ..Insurecție".

GRAFICA : Maria Dimulescu Niță — „Zi de lucru", „Construc
ții și constructori". „Luptătorii" ; Victor Feodorov — „Tone-for- 
ță", „Instalație" ; Wanda Mihuleac — „Doftana — mărturie I“, 
„Doftana — mărturie II".

Premiile Uniunii artiștilor
plastici

PICTURA : Zamfir Dumitrescu — „Cornel Elias, Haia Lif- 
schitz". „Alexandru Rusu, Constantin Godeanu, Ludovic Cze- 
ller Gali", „Elena Pavel-Sirbu, Ion Fonaghi".

SCULPTURA : Neculai Păduraru — „Basarab I, întemeietorul". 
GRAFICA : Simona F’jncan — „In turnătorie", „Lansarea la 

apă a unui nou vas".

Se vor realiza, de aseme- 
electroliză de 50 mii

sectoarele de 
neferoase în

prelucrare a 
produse pre-

• PRODUCȚIA DE OȚEL VA AJUNGE LA 
25—27 MILIOANE TONE; CIRCA 2/3 DIN 
ACEASTĂ PRODUCȚIE O VOR REPREZENTA 
OȚELURILE ALIATE, OȚELURILE CARBON DE 
CALITATE Șl SLAB ALIATE.

© IN METALURGIA NEFEROASĂ SE PREVE
DE OBȚINEREA CU 70-80 LA SUTĂ MAI MULT 
ALUMINIU, DE 4-4,5 ORI MAI MULT CUPRU, 
CU 40-60 LA SUTĂ MAI MULT ZINC Șl DE 
1,7-1,8 ORI MAI MULT PLUMB.

• PRIN VALORIFICAREA CU PRIORITATE A 
RESURSELOR INTERNE DE MATERII PRIME SE 
VA DEZVOLTA PRODUCȚIA DE MAGNEZIU, 
TITAN, WOLFRAM, SILICIU, GERMANIU SI AL
TELE - METALE NECESARE ELECTRONICII Șl 
ELECTROTEHNICII.

Așezată semnificativ sub sem
nul cuvintelor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Vic
toria insurecției naționale anti
fasciste și antiimperialiste de la 
23 August 1944 a încununat 
lupta dusă de Partidul Comu
nist Român pentru unirea tutu
ror forțelor democratice anti
fasciste din țară, deschizind ca
lea unor mari transformări de
mocratice, . revoluționare 
România", expoziția 
„30 de ani de la 
României de sub 
fascistă", deschisă 1 
de istorie a Republicii 
liste România ni se înfățișează 
ca o emoționantă retrospectivă 
a unui drum istoric, de luptă, 
aflat neabătut sub conducerea 
Încercată a partidului, pentru 
independență și suveranitate 
națională, pentru libertate și 
democrație.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte tovarășii : Gheorghe 
Cioară, Gheorghe Pană, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, membri 
ai C.C. al P.C.R., vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, ac
tiviști de partid, un numeros 
public.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de tovarășul Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. 
P.C.R., a urmat vizitarea 
poziției.

Primele imagini, primele 
presii, primele amintiri...

încă din anii 1929-1933, ani ai 
crizei generale a capitalismului, 
ani ce au marcat ascensiunea 
fascismului, Partidul Comunist 
Român s-a situat in fruntea 
luptei forțelor patriotice pen
tru independență și suveranita
te națională. Sint evocate cu a- 
cest prilej eroicele lupte mun
citorești ale ceferiștilor și pe
troliștilor, hotărită luare de po
ziție față de înăsprirea conti
nuă a condițiilor de muncă și 
de viață. în același context, în- 
tîia manifestare organizată îm
potriva pericolului fascist, con
stituirea Comitetului național 
antifascist. între fruntașii săi, 
tînărul muncitor de numai 15 
ani, Nicolae Ceaușescu. Tînărul 
și neînfricatul militant revolu
ționar Nicolae Ceaușescu pe 
care, în calitate de secretar al 
C.C. al U.T.C., îl vom întîlni la 
marea manifestație populară de 
la 1 Mai 1939, alături de alți 
fruntași ai luptei pentru liber
tate și independentă.
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gajării sociale in creația tinerilor 
artiști plastici", la care criticii de 
artă Andrei Pleșu, Ruxandra Ga- 
rofeanu-Nădejde, Mihai Drișcu, 
Alexandra Titu și Constantin Prut 
au prezentat substanțiale comu
nicări. Simpozionul a prilejuit, în 
continuare, o vie dezbatere în 
jurul temei anunțate. Tot în ziua 
vernisajului, cele două foruri or
ganizatoare au decernat mai mul
te premii tinerilor artiști plastici, 
participanți la expoziție.

CINERAMA
Un fel de revanșă pare că vrea 

să-și ia România-film față de ti
nerii spectatori. Fiindcă, după ce 
deseori trec săptămîni de-a rîn- 
dul fără să le fi rezervat măcar 
o peliculă, săptămînă aceasta 
toate cele trei premiere sint 
adresate copiilor și tineretului.

• Băiatul eu un cal alb este 
o producție a studiourilor 
maghiare, avînd scenariul și re
gia semnate de Gyorgy Pa- 
lâsthy. Pelicula nu e lipsită de 
o anume poezie. Splendidul cal 
alb care mereu revine în visu
rile tînărului muncitor Gyuri 
simbolizează aspirația acestuia 
către puritate, către o viață dă
ruită semenilor săi. In rolul 
principal : Sândor Oszter.

• Fluturii, film polonez, a 
obținut la Festivalul de la Te
heran, ediția 1973, Medalia de 
aur. Regizorul Janusz Nasfeter 
ne Introduce în lumea plină de 
mistere și de întrebări a celor 
ajunși în pragul adolescenței.

• O picătpră in mare este 
producție a studiourilor sovieti
ce. Scenariul și regia : Iakov Se- 
gel. Primele zile de școală sînt 
un prilej pentru micul Vitea de 
a descoperi un univers fasci
nant. în care se integrează ca 
„o picătură în mare“.

Se derulează apoi, în imaginile 
elocvente ale expoziției, anii 
dictaturii antonesciene, ani în 
care un popor oare-și vedea 
sub ochii lui ciuntită ființa na
țională, era, împotriva voinței 
sale, tîrît intr-un război crimi
nal, înjositor, 
oului, dar ani 
mai puternice . 
De la simplul manifest 
mâni, fiți cu ochii la ceas, tim
pul trece repede" pînă la memo
riul din primăvara lui 1944 : 
„în actualele împrejurări, tăce
rea noastră ar însemna o cri
mă". Timpuri în care, consec
vent platformei program din 
septembrie 1941, partidul co
muniștilor s-a aflat statornic în 
fruntea luptei pe care 
s-o încununeze strălucit 
recția națională armată 
fascistă și antiimperialistă din 
august 1944. Parcurgem, profund 
emoționați, traseul acelei săp
tămîni eroice in care țara se 
apără cu eroism și bărbăție, 
săptămînă de foc în care ea 
și-a probat strălucit setea ei de 
libertate și neatirnare și ne rea
mintim cuvintele-indemn pe 
care le adresa la 30 august 1944 
secretarul general al U.T.C. — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Tineri, alăturați-vă Uniunii 
Tineretului Comunist, pentru o 
Românie liberă și indepen
dentă".

Alte momente vin să se așe
ze în acest șir prestigios de e- 
vocări — primul guvern demo
cratic din istoria țării, Confe
rința națională a partidului din 
octombrie 1945, întiiul parla
ment al țării liber ales și apoi 
actul istoric necesar și firesc — 
proclamarea, la 30 decembrie 
1947, a Republicii. Urmărim, ia
răși, firul evenimentelor și re
trăim cu gîndul făurirea, in fe
bruarie 1948, a partidului re
voluționar unic al clasei mun
citoare pe temelia principiilor 
marxist-leniniste. Stau înscrise 
în calendarul acestor vremi zi
lele naționalizării, începutul or
ganizării socialiste a agricultu
rii. Iar cifrele vorbesc în lim
bajul lor lapidar și exact des
pre esența unor transformări 
profunde ce au schimbat fun
damental vechile tipare : in
1948 sectorul «ocialist deținea 
în industrie 51,4 la sută ; în 
1950 — 67.000 de familii erau 
unite în peste 1.000 de coopera
tive agricole și întovărășiri.

Sînt toate acestea semnele si
gure ale unui nou drum de is
torie, garanțiile izbînzilor noas
tre care au urmat și oare au 
cuprins, deopotrivă, industria și 
agricultura, știința și cultura ro
mânească, dimensionîndu-le la 
parametrii impresionanți prin 
ineditul și amploarea lor.

O devenire ce a cunoscut e- 
tapa ei cea mai strălucită în 
anii ce s-au scurs de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
angajînd într-un impresionant 
traiect politic, social, economic, 
toate compartimentele vieții 
noastre și deschizînd — totoda
tă — nebănuite posibilități de 
afirmare a personalității crea
toare, libere a poporului.

Această perioadă care este 
pentru noi, pentru fiecare, 
perioada binecunoscută am 
parcurs-o avînd în fruntea 
partidului pe cel care ne este 
întîiul președinte din istoria ță
rii — pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre a cărui per
sonalitate, despre a cărui uria
șă putere de muncă pusă neabă
tut in slujba poporului ne vor
bește — pilduitor — un panou 
de expoziție. Din iulie 1965 și 
pină astăzi, agenda de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a cuprins toate colțurile acestei 
țări : 161 de vizite de lucru des
fășurate în 141 de localități, 
dintre care 455 întreprinderi in
dustriale și șantiere, 144 unități 
agricole, 206 unități culturale și 
de învățământ, 21 unități de 
cercetare științifică. 37 de ex
poziții. Iar enumerarea poate 
continua cu alte și alte argu
mente întărind o formulare sin
tetică și elocventă : cabinetul 
de lucru al secretarului general 
al partidului este (ara întreagă.

Sint, în această expoziție, 
exemplificate pe larg toate 
compartimentele politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, argumente ex
presive ale puterii cu care Par
tidul Comunist Român s-a afir
mat ca făurar și conducător al 
unei istorii pe care, în aceste zile, 
ce întîmpină mărețul Jubileu ai 
Eliberării și Congresul al XI- 
lea al P.C.R., o evocăm cu 
mindrie, prefigurîndu-i ascen
siunea pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, înaintarea spre comunism, 
așa cum am desprins-o din re
centul proiect de Directive pe 
care, acum, țara întreagă îl 
are în față cunoscindu-1, studi- 
indu-1, hotărită — intr-o unani
mitate impresionantă — să-l 
traducă neabătut în fapte.

Că stă în puterea noastră să 
o împlinim ne-o dovedește și 
această expoziție jubiliară, re
trospectivă emoționantă și fi
delă a unui destin eroic de 
luptă și creație.

Foto: GH. CUCU

Everac este montat de

Festivalul dramaturgiei românești
A început în București tradiționalul „Festival al dra

maturgiei românești" ce va reuni următoarele spectacole :
• Puterea și adevărul de Titus Popovici, avînd regia și 

scenografia semnate de Liviu Ciulei. Spectacolul aparținînd 
Teatrului „Lucia Sturdza Buiandra" a fost jucat simbătă.

o Intr-o singură seară de Iosif Naghiu, va reprezenta în 
festival Teatrul Național din Iași. Regia : Cătălina Buzoianu ; 
scenografia: Mihai Mădescu (11 august).

• Cititorul de contor de Paul ~
Constantin Codrescu Ia Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe 
(13 august).
• Simbătă la Veritas, piesa scrisă de Mircea Radu Iaeoban, 

este pusă în scenă de Geta Vlad Ia „Giulești", în scenografia 
Sandei Mușatescu (14 august).

• Munții de Maria Bretei- va fi jucată de Teatrul de stat 
din Sibiu. Regia: Marietta Sadova (15 august).

• Matca, noua premieră a Teatrului Mic, este creația lui 
Marin Sorescu. Regia aparține Iui Dinu Cernescu, iar sceno
grafia Adrianei Leonescu (16 august).

• Un fluture pe lampă de Paul Everac, spectacol realizat 
de regizorul Horea Popescu și scenograful Florica Mălureanu 
pe scena Naționalului bucureștean este, de asemenea, selec
ționai in festival (17 august).
• Strada îngerilor șchiopi de Tibor Balint este semnat de 

regizorul Iosif Szabo, la Teatrul Maghiar din Cluj (18 august).
• Passacaglia, cunoscuta piesă scrisă de Titus Popovici, o 

vom putea viziona, intr-o nouă montare — a lui Petru Po
pescu —, datorată Teatrului Dramatic Baia Mare (19 august).
• Piticul din grădina de vară de D.R. Popescu va fi jucat 

de un colectiv al Teatrului de stat din Tg. Mureș (secția 
română) sub îndrumarea regizorală a lui Dan Micu (20 
august).

LECȚIA VIE
A ISTORIEI

Duminică, autocarele turistice 
au înconjurat ca un zid de 
cetate clădirea monumentală a 
Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România. 
Prin săli, se perindă grupuri din 
cei 1 500 de tineri veniți din 
județele Argeș, Bihor, Vîlcea și ' 
Prahova.

...Sala anilor 1918—1933 —
oferă tinerilor posibilitatea de a 
cunoaște situația economică, po
litică și socială a României bur- 
ghezo-moșierești. Ca urmare 
creării — la 8 mai 1921 — 
Partidului Comunist Român,
înregistrează o creștere deosebi
tă a mișcării muncitorești organi
zate. Apoi, Frontul Unic Munci
toresc a fost, la acea vre
me, cea mai largă alinie
re socială — semn al presti
giului comuniștilor cîștigat în 
rîndul poporului. In rindul mi- 
litanților de frunte se afirmă 
un tînăr de 15 ani — Nicolae 
Ceaușescu.

...Sala anilor 1940—1944. O 
jumătate de milion de soldați 
germani invadaseră țara. Mani
festele comuniștilor, ziarele fi

a 
a 

se

publicațiile progresiste conduse 
de partid exprimă cu vigoare 
condamnarea fascismului.

23 August 1944 — este anul 
sinteză al tuturor evenimentelor, 
corolar al izbînzilor de luptă, 
" x țntre două epoci,

i noastre.
7 a muzeului pre- 

vizitatori rnani-

an-răspîntie 
anul libertății

Sala nr.
zintă tinerilor ___ ________
feste și documente ale luptei co
muniștilor, clasei muncitoare. Ei 
străbat celelalte săli conținînd 
imagini din anii luminoși ai li
bertății, ai construcției socialiste. 
Panourile oglindesc barajele hi
drocentralelor, uzinele și obiecti
vele industriale, redau cîntecele 
și munca unui popor harnic, 
ferm și destoinic angajat în con
struirea propriului său destin. 
Sala Congresului al X-lea al 
P.C.R. : ilustrare a istoriei pre
zente pe care o trăim, pe care 
o construiesc în egală măsură, 
alături de întregul popor, și ti
nerii care au trecut în revistă 
aici la muzeu, momente din im
presionanta istorie de luptă și 
muncă a celor mai iubiți fii ai 
poporului, comuniștii.

ION MARCOVICI ȘERBAN CIONOFF Â
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La Conferința internațională a tineretului
pe problemele populației

Viu interes față de 
mesajul tovarășului 
Nicolae Ceausescu, 

președintele Republicii 
Socialiste România

Aula Universității din Bucu
rești cunoaște, din nou, am
bianța caracteristică manifes
tărilor internaționale ale tine
rei generații. Tineri de pe toate 
continentele au venit să parti
cipe la un amplu dialog ce re
flectă preocuparea lor față de 
problemele cardinale ale lu
mii în care trăim.

Ne-am aflat printre ei în mi
nutele în care s-a dat citire 
mesajului adresat conferinței 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu. Puternice și înde
lungi aplauze au reflectat sa
tisfacția cu care participanții la 
amplul forum al generației ti
nere, găzduit de București, au 
primit acest semnificativ docu
ment - expresie a atenției con
stante pe care conducătorul 
poporului român o acordă ti
neretului și problemelor sale 
vitale.

Primele declarații pe care re
porterii noștri le-au înregistrat, 
în sala conferinței, ieri dimi
neață, s-au referit la acest re
marcabil eveniment.

• HEAfA DASSANA- 
YAKE, secretar adjunct 
al Serviciului Mondial U- 
niversitar (W.U.S.), se
cretar coordonator al Co
mitetului de organizare a 
Conferinței internaționale 
a tineretului pe pro
blemele populației.

— Consider foarte fericit, din 
punctul nostru de vedere, faptul 
că am primit acest mesaj din 
partea președintelui României, 
în mod cert, conținutul mesaju
lui va găsi răsunet in deliberă
rile conferinței noastre. Sintem 
conștienți de mult timp de im
portanța pe care președintele 
Ceaușescu, guvernul român o 
acordă problemelor tineretului și 
ne exprimăm satisfacția de a 
avea posibilitatea ca această 
conferință să se desfășoare in 
România. încă un fapt : am ob
servat cu mare interes preocu
parea României de a aduce in 
larga dezbatere de la Națiunile 
Unite problemele tinerei gene
rații.

• PATRICK O’JONG, 
secretar general adjunct 
al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat 
(F.M.T.D.):

— Apreciez din toată inima 
mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Modul in care pre
ședintele României a abordat 
problemele populației în strinsă 
legătură cu rolul tineretului este 
extrem de pozitiv. Acest mesaj 
reprezintă nu numai un examen 
realist al cauzelor problemei 
populației, al raportului acestei 
probleme cu cea a dezvoltării, 
ci, în același timp, și o expli
care a modului in care tineretul 
poate să acționeze, aducînd o 
contribuție eficientă. Repet : 
mesajul președintelui României 
mi-a produs o deosebită satisfac
ție.

• CARLOS ANTONIO 
CARRASCO, secretar ge

Deschiderea Conferinței
(Urmare din pag. I)

fășurare a lucrărilor conferin
ței, pentru lărgirea colaborării 
și întărirea unității de acțiune 
a tinerei generații de pretu
tindeni în realizarea aspirații
lor și idealurilor comune de 
pace și progres social. In nume
le participanților vorbitorul a 
mulțumit lui Antonio Carrillo 
Flores pentru sprijinul acordat 
Conferinței tineretului de către 
Organizația Națiunilor Unite.

In cursul după-amiezii, lucră

neral al Adunării Mondia
le a Tineretului (W.A.Y.):

— Permiteți-mi, in primul 
rînd, in calitate de latino-ame- 
rican, să-mi exprim deosebita 
plăcere pentru faptul de a mă 
afla in România. Doresc să vă 
spun că în America Latină pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
stimat și admirat pentru politica 
internațională înțeleaptă și cu
rajoasă pe care o desfășoară în 
interesul înțelegerii și cooperării 
intre popoare, al cauzei păcii și 
progresului în lume. In ceea ce 
privește mesajul pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu l-a 
adresat Conferinței internaționa
le a tinerelului asupra proble
melor populației, in opinia mea 
el reprezintă o sinteză a proble
melor contemporane mondiale, a 
soluțiilor constructive pentru o 
abordare realistă. Apreciez că 
mesajul este, în același timp, o 
chemare adresată tineretului 
pentru a-și întări contribuția la 
statornicirea unor noi relații in
ternaționale bazate pe justiție, 
pe echitate socială.

• LAJKA JAN, repre
zentant al Uniunii Socialis
te a Tineretului din Ceho
slovacia :

— Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, are 
de la bun început darul de a ri
dica nivelul și calitatea lucrări
lor conferinței. Mesajul, foarte 
bogat in conținut, este, dacă mă 
pot exprima așa, un bun start 
pentru desfășurarea în continua
re a dezbaterilor privind temati
ca atît de bogată a reuniunii 
noastre.

• RENIO DIAZ, re
prezentant al Uniunii Ti
nerilor Comuniști din 
Cuba:

— Am venit la această reuniu
ne convins de importanța pro
blemelor ce urmează a fi 
dezbătute și de rolul activ pe 
care tineretul il poate avea. 
Esențial este să vedem cauzele 
reale ale problemelor cu care 
popoarele sînt confruntate, să 
vedem ceea ce generează difi
cultăți și căile ce trebuie 
parcurse spre a le depăși.

Pentru majoritatea țărilor lu
mii, țări în curs de dezvoltare, 
problema populației este strins 
legată de cea a dezvoltării, a 
eliminării rămîneriior în urmă, 
consecință a dominației colo
niale și imperialiste. Fundamen
tală este necesitatea schimbă
rilor sociale, a înnoirilor pro
funde. Doresc să subliniez că, 
prin conținutul său, mesajul 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
va fi foarte folositor conferin
ței. Ideile expuse sînt deosebit 
de importante. Am ascultat a- 
cest mesaj cu un mare interes.

• PASSY MACAIRE — 
Uniunea Tineretului So
cialist Congolez.

— Mesajul adresat de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, re
flectă interesul deosebit acordat 
tineretului și participării aces
tuia la rezolvarea problemelor 
majore care preocupă astăzi 

rile au continuat în cele trei 
comisii ale conferinței : „Tine
retul, populația și dezvoltarea 
social-economică", „Tineretul, 
populația, resursele și mediul în
conjurător" și „Tineretul, popu
lația, bunăstarea și familia".

Tineretul din țara noastră este 
reprezentat de tovarășii Radu 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C., Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Mari- 
cica Berindeanu, Gheorghe 
Crasnea, Petre Datculescu și 
Ștefania Fugel. 

omenirea. Așa cum sublinia pre
ședintele României, problema 
care interesează astăzi națiuni
le lumii este lichidarea feno
menului subdezvoltării, urmare 
a inechităților sociale și națio
nale, a perioadelor de domina
ție și asuprire imperialistă, co
lonialistă. Am reținut ca foarte 
interesantă sublinierea făcută 
în mesaj privind asigurarea li
bertății și independenței na
ționale a fiecărui stat, respec
tarea dreptului fiecărei nați
uni de a-și folosi bogățiile in 
interesul progresului propriu. A- 
ceasta este, de fapt, poziția con
stantă a României, susținută de 
reprezentanții români în toate 
manifestările internaționale. De 
aceea mi se pare foarte semni
ficativă ținerea acestei confe
rințe la București, in România 
socialistă.

• SOLIS DE ARATA 
CLARA VIRGINIA, re
prezentantă a tineretului 
din Costa Rica.

— Intr-adevăr este un mesaj 
realist, fiindcă abordează întrea
ga problematică cu privire Ia 
populație. Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu este bogat în 
prețioase idei, care permit tine
rilor participanți la conferință 
să analizeze foarte serios pro
blema populației și a dezvoltă
rii în toată complexitatea ei. 
Sper că multe din aceste idei se 
vor găsi și în concluziile finale 
ale dezbaterilor noastre.

• FRANCOIS NKUN- 
DABANGA, șeful Depar
tamentului programe din 
Ministerul Planului și Re
surselor Naturale din Ru
anda.

— Ceea ce am reținut în 
primul rînd din mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
este îndemnul ca tinerii să 
preia pe umerii lor sarcina unei 
munci încordate și eroice pen
tru schimbarea destinului po
poarelor. Aceasta presupune 
desfășurarea unei lupte ne
obosite atît pe plan național, 
cit și prin unirea eforturilor 
întregii comunități internațio
nale pentru lichidarea practici
lor cu caracter discriminatoriu, 
a politicii neocolonialiste, a 
schimburilor inegale dintre sta
tele avansate economic și cele 
în curs de dezvoltare, pentru 
crearea unei ordini economice 
noi în lume. îndemnul " pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
ca tinerii să-și însușească teh
nica și știința modernă, să se 
pregătească continuu profesio
nal, ne dă încrederea că în 
viitor se va acționa cu mai 
multă eficacitate pe plan inter
național pentru accesul tuturor 
popoarelor la ultimele cuceriri 
ale științei și tehnicii puse în 
slujba dezvoltării unor econo
mii avansate. Țara mea este 
interesată în realizarea acestor 
deziderate și de aceea apreciez 
mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu ca umanist.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA 
IOAN TIMOFTE

GH. SPRINȚEROIU

Foto : O. PLECAN

Conferința internațională a 
tineretului pe problemele popu
lației se înscrie in cadrul mani
festărilor prilejuite de Anui 
Mondial al Populației, repre- 
zentînd un eveniment de sea
mă în mișcarea internațională 
de tineret, o expresie eloc
ventă a contribuției pe care 
tînăra generație de pretutindeni 
o aduce la soluționarea con
structivă a problemelor funda
mentale ale lumii contempo
rane.

Lucrările conferinței continuă.

ȘAHINȘAHUL IMLIII U PRIMIT PT
MINISTRUL ROMÂN AL COMERȚULUI EXTERIOR

Șahinșahul Iranului, Moha
mmad Reza Pahlavi Ăryamehr, 
a primit duminică, la reședința 
de vară de la Ramsar, pe Ion 
Pățan, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului 
exterior și al cooperării econo
mice internaționale.

Cu acest prilej, vice-premierul 
român a transmis din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de prietenie și urări 
de sănătate și fericire șahinșa- 
hului Ăryamehr, precum și pros
peritate poporului iranian. La 
rîndul său, șahinșahul Iranului 
a adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un cordial mesaj de 
prietenie, sincere urări de sănă
tate și fericire, precum și de noi 
succese și prosperitate poporu
lui român.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate pro
bleme cu privire la extinderea

Vizita ministrului de externe 
al României la Teheran

TEHERAN. — Ministrul de externe al Iranului, Abbas Aii 
Khalatbari, a oferit un dineu in cinstea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu.

La dineu au participat membri 
ai guvernului iranian, alte per
soane oficiale, ambasadorul 
României la Teheran, Alexandru 
Boabă, și membri ai ambasadei 
române.

în cursul dineului, cei doi mi
niștri de externe au rostit 
toasturi.

Ministrul de externe iranian a 
subliniat importanța reînnoirii 
contactelor dintre cele două țări, 
la diferite nivele, pentru dezvol
tarea și diversificarea legăturilor 
dintre ele. El a caracterizat re
lațiile româno-iraniene ca fiind 
cordiale, excelente, cu toate că 
cele două țări au regimuri so
ciale diferite. Prezența în Iran a 
unui mare număr de tehnicieni 
români, în cadrul acțiunilor de 
cooperare economică în curs de 
desfășurare, constituie o formă 
superioară de adincire a acestor 
relații prietenești, a arătat 
Abbas Aii Khalatbari.

Referindu-se la apropiata ani
versare a 30 de ani de la eli
berarea României de sub domi
nația fascistă, ministrul iranian 
a subliniat că poporul și guver
nul țării sale împărtășesc pe de
plin bucuria poporului și guver
nului român în ajunul acestei 
mari sărbători.

El a menționat, totodată, că 
prezența la București, la festivi
tățile consacrate zilei de 23 Au
gust, a unei delegații guverna
mentale iraniene va constitui un 
simbol al stimei pe care poporul 
iranian il nutrește față de po
porul român prieten.

Răspunzînd, ministrul afaceri
lor externe al României a spus, 
printre altele :

„Sintem bucuroși să ne întîl- 
nim cu dumneavoastră, cu po
porul iranian, moștenitor al unei 
străvechi culturi și care a adus 
o imensă contribuție la patrimo
niul spiritual al umanității. Sin
tem bucuroși, de asemenea, că 
avem ocazia să cunoaștem mai 
îndeaproape această moștenire, 
precum și realizările Iranului 
de astăzi.

Putem spune cu mîndrie, dom
nule ministru, că, în zilele 
noastre, relațiile româno-iranie

Declarație a M.A.E. 
al Republicii 

Vietnamului de Sud
Intr-o declarație a purtătoru

lui de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud, difuzată de. 
agenția „Eliberarea", se arată 
că, după atacurile, de la 6 au
gust asupra capitalei provin
ciale Loc Ninh. administrația 
saigonezâ a bombardat, din nou, 
la 7 august, sectoare dens popu
late din acest oraș, făcînd zeci 
de victime și distrugind complet 
o școală primară.

în aceeași zi, se arată in de
clarație, forțele aeriene saigo- 
neze au lansat lovituri succe
sive, folosind bombe brizante, cu 
bile, napalm sau fosfor, împo
triva unor sate din districtul 
Tan Bien și au bombardat fără 
discriminare regiuni populate 
din Do Go sau aflate de-a lun
gul șoselelor 20 și 22, din pro
vincia Tay Ninh, și cătune sau 
regiuni din vecinătatea șoselei 
14, din provincia Bin Phuoc.

[rjrnema
FLUTURII : Central (orele 9.15; 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
BĂIATUL CU UN CAL ALB : 

Lumina (orele 9; 11.15; 13 30; 16; 
18,15; 20.30).

O PICĂTURĂ IN MARE : Doina 
(orele 11,15; 13,15; 15,45; 18; 20,15 
— la ora 9.45 — program de desene 
animate pentru copii).

36 DE ORE: Scala (orele 8 45; 
11.15; 13,4S; 16,15; 18,45; 21,15), 
București (orele 8.45: 11.15; 13,30; 
16; 13,30; 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), Favorit (orele 9.15: 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20.30), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20).

APARTAMENTUL : Capitol (ore
le 9.30; 12: 15.30; 18: 20.30), Casa 
Filmului (orele 10; 12,30; 15,30). 
Grădina Capitol (ora 20).

GALĂ DE FILME DOCUMENTA
RE ROMANEȘTI : Casa Filmului 
(ora 20).

TARA LUI SANNIKOV : Buzești 
(orele 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18).

URMĂREȘTE-MĂ ! : Feroviar (o- 

relațiilor de cooperare dintre 
România și Iran, în interesul 
ambelor popoare.

La întrevedere au luat parte 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii Socialis
te România, și Alexandru Boabă, 
ambasadorul României la Tehe
ran. Din partea iraniană au 
participat Abbas Aii Khalatbari, 
ministrul afacerilor externe, și 
F. Mahdavi, ministrul comerțu
lui.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială.

în aceeazi zi. Ion Pățan a fost 
primit de premierul Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda. în cadrul 
convorbirii ce a avut loc cu a- 
cest prilej au fost discutate o 
serie de probleme referitoare la 
dezvoltarea, și diversificarea bu
nelor relații de cooperare și 
colaborare dintre România și 
Iran.

ne au căpătat noi dimensiuni, 
conform intereselor celor două 
țări și popoare, corespunzător 
legităților care guvernează dez
voltarea lumii contemporane. 
Sint fericit să evoc, și cu acest 
prilej, contribuția esențială pe 
care iluștrii șefi ai statelor 
noastre, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa 
Imperială, Mohammad Reza 
Pahlavi Ăryamehr, Șahinșahul 
Iranului, au avut-o și o au în 
dezvoltarea ascendentă a acestor 
relații. în cadrul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre cei doi șefi 
de stat, au fost puse bazele 
adincirii și diversificării legătu
rilor de prietenie și cooperare 
dintre popoarele român și ira
nian, au fost date indicații și 
orientări prețioase pentru acti
vitatea și colaborarea noastră. 
Sper ca, împreună cu excelența 
voastră, să găsim noi posibilități 
de adîncire a cooperării reciproc 
avantajoase, pe multiple planuri, 
dintre România și Iran.

Preocupată de intensa activi
tate pe care o desfășoară pentru 
dezvoltarea sa economico-socia- 
lă. România promovează, tot
odată, după cum se știe, o poli
tică de largă colaborare interna
țională. Situăm in mod ferm la 
baza relațiilor țării noastre cu 
toate statele principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, al nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța în 
raporturile interstatale.

Este necesar ca toate popoare
le, indiferent de mărimea lor, 
de orînduirea lor socială, să 
participe nemijlocit, ca state su
verane, egale în drepturi, la 
viața internațională, la rezol
varea problemelor majore care 
confruntă omenirea, să coopereze 
tot mai strins și să militeze, în 
permanență, pentru respectarea 
normelor dreptului și justiției 
internaționale. Sînt bucuros să 
relev că România și Iranul se 
intilnesc pe acest plan și co
laborează în mod fructuos".

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT

• COMITETUL MILITAR de 
coordonare din Etiopia a anun
țat, simbătă, arestarea a incă 
șase persoane, intre care se 
află și un colaborator apropiat 
al împăratului Haile Selassie.

Numărul persoanelor arestate 
în Etiopia se ridică, in prezent, 
la 141.

Proces la Salisbury
• IN CAPITALA RHODESI- 

EI a început procesul intentat 
de autorități unui grup de 
cinci africani sub acuzația de 
a fi desfășurat activități îm
potriva regimului. Agențiile de 
presă relatează că, in timpul 
anchetei care a precedat pro
cesul, cei cinci patrioți africani 
au fost torturați de către po
liția rhodesiană.

• AGENȚIA palestiniană de 
presă „Wafa" anunță că, la 10 
august, a avut loc un incident 
între „o canonieră palestiniană 
și trei nave inamice". „Lupta, 
precizează agenția, s-a desfășu
rat în largul coastei portului St. 
Jean d’Acre și a durat o jumă
tate de oră".

rele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18; 20,15), Grădina Modern (ora 
19,45).

ROMAN VESEL : Drumul Sării 
(orele 15.30: 18: 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE ; 
Excelsior (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9; 12,15: 15.45: 19). 
Grădina Tomis (ora 20), Grădina 
Aurora (ora 20).

VIFORNIȚA : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20.15).

ȘAPTE PĂCATE : Victoria (ore
le 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18.15; 20.30), 
Grădina Bucegi (ora 20).

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC : Progresul (orele 16; 
18; 20).

CLEOPATRA : Gloria (orele 9; 
13; 17), Grădina Titan (ora 19.45).

INIMĂ PE FRÎNGHIE : Cotro- 
ceni (orele 14; 16; 18; 20).

UN COMISAR ACUZĂ : Pacea 
(orele 15.30; 17,45; 20).

VANDANA : Gri vița (orele 9:
12.30 16; 19.30) Volga (orele 9;
12.15; 15,45: 19), Flamura (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

PORTUGALIA 
DOREȘTE ADMITE
REA GUINEEI-BISSAU 

ÎN O.N.U.
Ministerul Afacerilor Ex

terne al Portugaliei a infor
mat că ambasadorul portu
ghez la O.N.U., Veiga Simao, 
va remite, luni, Consiliului 
de Securitate un mesaj ofi
cial „în care se formulează 
cererea de a se proceda la 
recunoașterea imediată a 
Republicii Guineea-Bissau și 
la facilitatea admiterii aces
tei a treia țări de limbă por
tugheză în Națiunile Unite". 
Mesajul, semnat de minis
trul de externe, Mario Soa
res. exprimă dorința Portu
galiei de a se formaliza, la 
o dată cit mai apropiată, 
actul recunoașterii legale a 
Republicii Guineea-Bissau.

Republica Guineea- 
Bissau recunoscută de 
Olanda și Australia

• OLANDA a hotărit să re
cunoască Republica Guineea- 
Bissau, a anunțat primul minis
tru olandez, Joop den Uyl.
• GUVERNUL AUSTRALIAN 

a hotărît să acorde o recunoaș
tere diplomatică deplină Repu
blicii Guineea-Bissau, a anun
țat ministrul australian al afa
cerilor externe, Donald Willes- 
see. Australia, a adăugat Willes- 
see, va sprijini admiterea Repu
blicii Guineea-Bissau în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Consultări la Geneva 
in problema cipriotă
GENEVA. — La Geneva s-au 

desfășurat, in cursul zilei de du
minică, intense consultări diplo
matice între participanții la 
Conferința privind Ciprul. Con
comitent cu discuțiile dintre li
derii celor două comunități din 
insulă — Glafkos Clerides și 
Rauf Denktaș — ministrul afa
cerilor externe al Angliei, James 
Callaghan, a avut consultări cu 
miniștrii de externe ai Greciei 
și Turciei. De asemenea, șeful 
diplomației britanice a avut o 
întrevedere cu Arthur Hartman, 
asistent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele eu
ropene, care urmărește lucrările 
reuniunii în problema cipriotă.

După cum relatează agenția 
United Press International, citind 
surse oficiale ale delegațiilor 
participante, lucrările conferin
ței, ca și consultările neoficiale, 
sînt axate pe clarificarea poziți
ilor față de statutul constituțio
nal al Ciprului, stabilit in urma 
acordului internațional din 1960.

Arestări in Chile
1 688 de persoane au fost ares

tate în Chile in ultimele 24 de 
ore. a anunțat agenția oficioasă 
„Orbe". Această acțiune face 
parte din planul de „luptă îm
potriva delincvenței", pus în 
aplicare de către poliția civilă 
în ultimele săptămini.

★
Guvernul militar chilian a 

anunțat, pentru prima dată după 
lovitura de stat din septembrie 
anul trecut, că va respecta drep
tul la grevă și libertățile sindi
cale. Exercitarea dreptului de 
grevă în Chile rămine, se pare, 
totuși interzisă, datorită stării 
de asediu în vigoare in întrea
ga țară.

Inundații în India 
și Bangladesh

Aproximativ 7 milioane de 
persoane au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor provocate, 
în regiunile din nord-estuî 
Indiei, în ultima săptămină. 
Pentru ajutorarea sinistraților. 
forțele aeriene indiene au fost 
puse în stare de alertă, parti- 
cipînd la operațiunile de pa- 
rașutare, în zonele inundate, 
a alimentelor, medicamentelor 
și a altor materiale, între care 
bărci pneumatice.

Inundațiile din Bangladesh 
continuă să ia proporții, mai 
ales in regiunea în care este 
situată capitala, Dacca. De alt
fel, cea mai mare parte a ora
șului, cu excepția cîtorva cartie
re, este inundată, în peste 100 
de întreprinderi industriale au 
pătruns apele, iar legăturile 
rutiere cu regiunea din jur au 
fost toate întrerupte. Acorda
rea de ajutoare devine din ce 
în ce mai dificilă.

Se estimează că pagubele ma
teriale se ridică, pină la ora 
actuală, la circa 4 miliarde de 
dolari.

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Bucegi (orele 16; 18).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Dacia (orele 9; 11.15; 13.30; 
16: 18,15; 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : Viitorul (o- 
rele 15,30; 19).

AFACEREA DOMINICI : Unirea 
(orele 15.30; 18). Grădina Unirea 
(ora 20,15).

COLUMNA : Munca (orele 9; 13; 
16; 19).

JUDO : Lira (orele 15.30; 18).
CONTESA WALEWSKA : Giu- 

lești (orele 15.30: 18; 20.30).
CEAȚA : Rahova (ora 15,30).
MAREA HOINĂREALĂ : Rahova 

(orele 18; 20,30).
LUMINILE ORAȘULUI : Feren

tari (orele 15,30; 18; 20.15).
PLIMBARE ÎN PLOIA DE PRI

MĂVARĂ : Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE : 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

DUEL PE AUTOSTRADĂ : Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15).

WALTER APARĂ SARAJEVO : 
Popular (orele 15.30; 18; 20.15).

ANONIMUL VENETIAN : Moși

După instalarea 
președintelui Gerald Ford
• Noul șef al Administrației 

americane. Gerald Ford, a adus 
un omagiu predecesorului său, 
Richard Nixon. într-o alocuțiu
ne rostită in fața personalului 
de la Casa Albă, Gerard Ford 
a declarat : „Știu că aveți sen
timente de amărăciune, așa 
cum am și eu, dar trebuie să 
fiți mindri. mindri de președin
tele pe care l-ați slujit și de 
eforturile pe care le-ați depus 
pentru el șl pentru națiune".

„Președintele Nixon, a conti
nuat Gerald Ford, a luptat 
multă vreme, și din toate pu
terile sale, pentru a servi po
porul american, in bune condi
ții, încheindu-și mandatul la 
președinție printr-un act de
zinteresat și curajos".

Desemnarea vicepreședintelui interimar
Pină la desemnarea, in urmă

toarele zile, de către președin
tele Gerald Ford, a vicepre
ședintelui Statelor Unite, interi
matul acestei funcții revine, po
trivit prevederilor Constituției, 
președintelui Camerei Repre
zentanților, Carl Albert. în ca
zul in care șeful statului ar fi 
împiedicat, dintr-o cauză oare
care, să-și exercite funcția, 
aceasta ar fi preluată în mod 
automat de președintele Came
rei Reprezentanților.

Carl Albert (democrat din 
Oklahoma), in virstă de 66 de 
ani, se găsește în această situa
ție pentru a doua oară în ulti

Mesaje ale noului președinte al S. U. A.
• Președintele Statelor Unite, 

Gerald Ford, a adresat secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, un mesaj în care 
declară că „politica externă a- 
mericană își va păstra conti
nuitatea. Această atitudine ge
nerală se aplică, în special, 
sprijinului permanent acordat 
Organizației Națiunilor Unite".

.Președintele își reafirmă con
vingerea că în lume ar exista 
mult mai numeroase pericole 
fără existența Organizației Na
țiunilor Unite, care este nu 
numai de dorit, ci și necesară, 
„în această ordine de idei, 
vreau să subliniez că am fost 
foarte impresionat, în cursul 
ultimelor luni, de rolul jucat 
de O.N.U. in procesul de rea
lizare a încetării focului și a 
dezangajării militare în O- 
rientul Apropiat și de impor
tanta contribuție a forțelor 
Națiunilor Unite în Cipru la 
protejarea vieților omenești și 
asigurarea stabilității pe insulă. 
Statele Unite sprijină efortu
rile O.N.U. în acest domeniu, 
ca și în altele. Aș fi fericit să 
vă intilnesc și să am ocazia de 
a discuta personal aceste ches

Un comentariu al ziarului „Pravda" 
privind relațiile sovieto-americane

Ziarul^ „PRAVDA" a publicat, 
duminică, un editorial în care se 
arată, intre altele : „Datorită 
eforturilor comune ale ambelor 
părți, relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite au 
cunoscut, în ultimii ani, mari 
transformări. Au fost încheiate 
acorduri de anvergură cu pri
vire la bazele relațiilor noastre 
bilaterale, cu privire la preîn- 
timpinarea unui război nuclear 
ți la primii pași pe calea limi
tării înarmărilor strategice. 
Ambele părți și-au exprimat, cu 
toată claritatea, hotărirea de a 
face tot ce le stă în putință spre 
a exclude riscul unei confla
grații armate dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. A fost, de asemenea, de
monstrată cu toată claritatea 
năzuința ambelor părți de a 
dezvolta și adinei o largă și re
ciproc avantajoasă colaborare în 
diferite domenii. Un nou pas în 
dezvoltarea destinderii interna
ționale, în relațiile sovieto-ame-

în capitala Republicii Afri
ca Centrală se desfășoară, în- 
cepind de simbătă, lucrările 
Conferinței la nivel înalt a 
șefilor de stat și de guvern 
din țările membre ale Orga
nizației Comune Afro-Malga- 
șă și Mauritană (O.C.A.M.M.). 
După cum s-a anunțat, pe 
agenda reuniunii figurează 
probleme ale dezvoltării 
cooperării între statele' mem
bre, precum și chestiunea în
ființării unei comisii, în 
sarcina căreia se va afla stu
dierea și definirea obiective
lor și orientărilor viitoare ale 
O.C.A.M.M.

lor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20.15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CAT BALLOU : Crîngași (orele 
16; 18,15).

FATA CARE VINDE FLORI : Vi- 
tan (orele 15.30; 19). Grădina Vitan 
(ora 20).

RĂZBOIUL SUBTERAN : înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20,15).

PĂCALĂ : Grădina Buzești
(ora 20).

MIHAI VITEAZUL : Grădina 
Arta (ora 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 : Gră
dina Lira (ora 20).

Teatrul de Operetă : (la Arenele 
Libertății) : SE MĂRITĂ FETELE 
— ora 20; Ansamblul ..Rapsodia 
Română" : ȚARA BOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 18,30.

• Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Jerald Terherst, a 
anunțat că noul președinte al 
Statelor Unite, Gerald Ford, nu 
intenționează, in perioada ime
diat următoare, să efectueze 
vizite în străinătate. „Proble
mele cele mai urgente sint in 
interiorul țării și trebuie să fie 
rezolvate la -Casa Albă" — a 
precizat purtătorul de cuvînt.

El a adăugat că noul pre
ședinte și familia sa nu au in
tenția să se stabilească la Casa 
Albă înainte de sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare. Pînă atunci. Ge
rald Ford va continua să lo
cuiască la reședința sa particu
lară de la Alexandria, in Vir
ginia, in apropiere de Washing
ton.

mele zece luni. După demisia 
vicepreședintelui Spiro Agnew, 
la 10 octombrie anul trecut. Cari 
Albert a devenit „secundul" di
rect al fostului președinte Ri
chard Nixon, pînă la confirma
rea lui Gerald Ford in funcția 
de vicepreședinte, la 6 decem
brie 1973.

„Sper că este pentru ultima 
oară tind mă găsesc în această 
situație", a declarat Carl Albert, 
în momentul în care i-a revenit 
funcția de vicepreședinte interi
mar, în aceeași zi — 9 august — 
in care Gerald Ford a depus 
jurămintul de președinte.

tiuni cu dv.“, se arată în me
sajul președintelui american.

în răspunsul său, Kurt Wald
heim a mulțumit lui Gerald 
Ford de a-și’ fi exprimat, „in 
acest moment decisiv, sprijinul 
față de Națiunile Unite și in
teresul său pentru o cooperare 
strinsă intre guvernul S.U.A. și 
Organizația Națiunilor Unite".

• A. Kirilenko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. a 
primit, la 10 august, pe amba
sadorul S.U.A. în U.R.S.S., W. 
Stoessel, care a remis un mesaj 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, din 
partea președintelui S.U.A., Ge
rald Ford.

între A. Kirilenko și W. Stoe
ssel a avut loc o convorbire cu 
caracter constructiv, de lucru.

• Noul președinte al S.U.A., 
Gerald Ford, după ce a depus 
jurămintul, a cerut, în aceeași 
zi, să se întîlnească cu Huan 
Cen, șeful Biroului de legătură 
al Chinei in Statele Unite. Cu 
acest prilej a fost prezent, 
printre alții, Henry Kissinger, 
secretar de stat al S.U.A.

ricane, l-a constituit cea de-a 
treia intîlnire la nivelul cel mai 
înalt, care a avut loc în luna 
iunie a.c.“

După ce subliniază că schim
barea președinților este o ches
tiune internă a Americii, ziarul 
sovietic relevă că opiniei pu
blice nu îi este indiferent cum 
se vor desfășura politica externă 
a S.U.A. șj relațiile sovieto- 
americane. Procesul de destin
dere internațională este determi
nat in primul rînd de condițiile 
obiective, de schimbarea rapor
tului de forțe în lume, în fa
voarea forțelor socialismului și 
progresului social. Acest proces 
este rezultatul înțelegerii noilor 
condiții de către cercurile cu o 
gîndire realistă, de către politi- 

'cienii din Occident, a noilor 
condiții ale situației interna
ționale.

Oamenii sovietici primesc cu 
satisfacție declarațiile noului 
președinte al Statelor Unite, Ge
rald Ford, ale reprezentanților 
Congresului, ale cercurilor poli
tice și de afaceri din S.U.A. des
pre intenția lor de a contribui și 
pe viitor la destinderea inter
națională, la evoluția pozitivă a 
relațiilor sovieto-americane, scrie 
„PRAVDA". în prezent, este 
vorba de respectarea neabătută 
a acordurilor încheiate, de înde
plinirea obligațiilor asumate 
pentru ca, pe baza a ceea ce s-a 
obținut, să se meargă mai de
parte în domeniul îmbunătățirii 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

„în ce o privește — relevă 
ziarul „PRAVDA" — Uniunea 
Sovietică a promovat și va pro
mova, și pe viitor, cu fermitate 
și consecvență, linia spre îmbu
nătățirea, în continuare, a rela
țiilor sovieto-americane, linia 
care să asigure ca procesul de 
destindere internațională să de
vină ireversibil".

LUNI, 12 AUGUST 1974 
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 19,00 Muzică populară. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Azi, 
în perspectivă viitorul comunist al 
patriei. 20.45 Roman foileton : 
..Jurnalul datorului Finlay". 21.30 
Revista literar artistică TV. 22,15 
24 de ore. O zi din 30 de ani.
PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Avanpremiera 
săptămînii. 17,45 Luna culturii mu
zicale românești. Omagiu celei 
de a 30-a aniversări a eliberării. 
17,55 Film artistic : ..Solomea". 
Producție a studiourilor cinemato
grafice din R.D.G. Film de antici
pație științifico-fantastică. 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Azi, în perspectivă 
viitorul comunist al patriei. 20,00 
Film serial pentru copii : Daktari.
20,30 Viața economică a Capitalei. 
20.50 Luna culturii muzicale româ
nești. 21.20 Drumuri în istorie. 
Glasul vibrant al culturii anti
fasciste. 21,40 Reluări la cererea 
telespectatorilor : Trimisul soare
lui.
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