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Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și delegația de partid și guvernamentală 

a Republicii Populare Chineze, 

condusă de tovarășul Li Sien-nien

GIURGIU-RĂZMIREȘTI: Ce63 C8 făCÎ 
contează în primul rind

Aici la Găujani am văzut una 
dintre cele mai grozave furtuni 
de vară. Termometrul a scăzut 
brusc cu zece grade. Cerul, din 
albastru ezoteric, s-a umplut 
de o culoare grea, rembrandia- 
nă. Ulițele satului înălțau trim- 
be groase de praf. Caișii se în
covoiau asemenea unor lame 
de bonfaer. Din cîmp, înecată 
în negură, se apropia o mașină. 
Ploaia începuse să cadă cind 
i-am văzut coborînd din auto
camionul albastru. Cineva în
cerca o ironie. Ceilalți chiuiau, 
răcoriți de ploaia vijelioasă.

„Mă mir și acum cum de am 
ajuns aici, mi-a spus șoferul. 
Nu vedeam nici șoseaua, nici 
șanțurile din margine. Nu știu, 
dar cred că am luat-o drept 
peste cîmpuri. Băieții sînt niște 
eroi. Vă zic eu că sînt niște 
eroi".

Băieții zîmbeau complice și 
îngăduitor. Gesticulau, vorbeau, 
își ștergeau spinarea cu pro
soapele. Cei care au trăit ghi
nionul ploii au fost studenții de 
la îmbunătățiri funciare din 
București. Nu era prima oară 
cind mă întilneam cu ei, dar, 
era prima ogră cînd i-am auzit 
vorbind despre greutățile șan
tierului, despre asprimea vieții 
de șantierist.

„Nimeni nu și-a făcut iluzii 
cînd a venit aici. Șantierul e 
șantier. Nu e amfiteatru și nici 
tribună pentru microbiști. Șan
tierul înseamnă în primul rind 
înlocuirea cuvîntului cu fapta. 
Ceea ce faci contează în pri

Cristalul 
de Tomesti

...Venisem aici să-i cunosc 
pe sticlari. pe acei oameni 
care au realizat recent, în 
cuptoarele fabricii din To- 
mești. vechi de peste 100 de 
ani. cristalul românesc colo
rat

„Fabricarea cristalului este 
aici la noi o dorință mai ve
che și care începe — ne spu
ne inginerul Gh. Seculici. șe
ful serviciului producție și tot
odată secretar al comitetului 
comunal U.T.C. — încă din 
primăvara anului I960, cînd 
s-au făcut primele încercări 
de obținere a cristalului trans
parent". Modest, inginerul 
Seculici a ..uitat" să spună 
că împreună cu inginerul șef 
al întreprinderii. 1. Pasăre, 
este autorul rețetei de fabri
care a cristalului colorat de 
Tomești.

Drumul pe care îl parcursese 
nisipul de Miorcani ori Doro- 
hoi prin cuptoarele fierbinți 
ji respirația meșteră a sticla
rilor ce-t suflă in cupe de 
cristal are deja, aici la To
mești, o istorie.

..Cînd am topit prima dată 
cristal eram emoționat și tot-

PUIU-CEZAR 
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a lll-a) 

mul rind. Acțiune, în primul 
rind acțiune. Asta e, dom’le. 
Unii au venit poate cu gîndul 
că vor găsi aici un pat și o 
umbră deasă, o ladă cu bere la 
gheață și un pachet de ..Sna- 
gov“ cartonat. Dacă sînt și 
băieți cu astfel de patimi Șcrie- 
ți-le că șantierul înseamnă în 
primul rind o lopată cu o 
coadă zdravănă de fag. o teslă, 
o rangă de răsturnat conducte
le și, abia după aceea celelalte 
plăceri. Să ne ințelegem de la 
început : întîi produci și abia 
după aceea ai". (Victor Moro- 
șan. anul V)

„Eu am lucrat Ia stația 
SPP-10. Am terminat săpături
le. Cind sosește cimentul tur
năm și radierul de la ȘPP-9. 
Pină atunci avem front de lu
cru, nu-i o problemă. Mai prost 
e cu drumul. Apa e puțină și 
se încălzește imediat. O bem 
cu polonicul din marmidă. N-ar 
fi rău să ne facem o baracă, să 
ne adăpostim în caz de ploaie" 
(Mișu Bratu).

„Cine zice că nu sînt greu
tăți pe șantier o face, cred eu, 
din două motive : fie că n-a 
văzut ce-i ăla un șantier, fie 
că e un demagog. Iată, noi 
mergem o dată pe săptămînă Ia 
baie-la Zimnicea sau la Alexan
dria. Un sfert de oră de abur 
și ne ajunge pentru șapte zile. 
Nu pot să cer mai mult pentru 
că știu cum stă situația. Să 
îmbăiezi toți brigadierii în
seamnă zece mii de lei chel
tuieli de transport și taxă la

Și geografia se supune 
voinței omului

Privesc țara de la cea mai 
înaltă altitudine a dezvoltării 
sale de pînă astăzi — Anul 
XXX — și o găsesc rotundă 
ca o medalie a muncii, me
reu înnobilată prin efortul de 
creativitate și voință al ce
lor douăzeci de milioane. 
Caut acele date, expresii sin
tetice ale realităților Româ
niei socialiste, dar harta geo
grafică nu-mi oferă o imagi
ne îndeajuns de cuprinzătoa
re a acestei naturi muncite 
cu dăruire și tenacitate. Nu 
greșesc spunînd: realizările 
anilor pe care-i trăim o iau 
mereu înaintea cartografilor.

• FINALA CUPEI TI
NERETULUI PENTRU 
SPORTIVII SATELOR

• FOTBAL — etapa a 
ill-a (comentariu, re
zultate tehnice, cla
sament)

• ACTUALITATEA PE 
SCURT (box, atletism, 
baschet)

• MERIDIAN

IN PAGINA A 3-A

Ziua de lucru a început la 
cinci' dimineața. La amiază era 
convocat, pentru analiza muncii, 
careul brigadierilor de pe Șan
tierul național al tineretului și 
,,nu se admite ca realizările să 
fie diminuate". S-a muncit 
exemplar. In orele dimineții xau 
fost depuși ultimii metri cubi 
de pămînt în barajul de la Do
robanții ; la canalul Iezer a fost 
dragat cel de-al o sută miilea 
metru cub peste prevederile 
planului la zi ; în zona Lehliu 
s-a încheiat recepția — cu 180 
de zile în devans — la 3170 
hectare amenajate pentru dese
cări, la canalul de aducțiune s-a 
atins cota planificată pentru 
ziua de 25 noiembrie — data 
deschiderii lucrărilor Congresu

baia comunală. Eu am înțeles 
treaba asta de la început : șan
tierul. deocamdată, are mai 
mare nevoie de dale, conducte, 
ciment, decît de o baie pro
prie. Și, apoi, credeți-mă, e 
vară și apă e berechet" (Gheor- 
ghe Marica).

„Noi, cei de la IF, am amena
jat deja 4.000 de metri canal 
pentru conducte. Tot noi, îm
preună cu o echipă de la TCIF, 
le vom monta. O treabă de la 
care vom avea multe de învă
țat. Gîndiți-vă că la anul voi 
ajunge inginer pe un șantier de 
irigații cu același grad de com
plexitate. Sau, de ce nu ? chiar 
ia acest punct de lucru. Coin
cidențele nu sînt numai de do
meniul întîmplării, ci țin și de 
voința noastră" (Ion Pleșea).

Băieții s-au strîns roată. 
Ploaia a stat, cerul s-a luminat 
incredibil de repede. Frunzele 
caișilor luceau de parcă ar fi 
fost date cu parafină.

Am auzit, am ascultat, am în
țeles multe din greutățile lor 
de proaspeți șantieriști. Cuvin
tele aveau insă ceva al lor care 
nu exprimau plingere sau la
mentare, ci voință ; o voință 
profundă, o bărbăție care tre
sare și se înalță întotdeauna 
învingătoare, o vocație care . se 
dezvoltă, care se călește cu 
fiecare zi trăită aici. Astfel au 
înțeles ei acest șantier : o școa- i 
lă in care înveți să învingi 
greutățile.

PAVEL PERFIL

E nevoie mereu să revedem 
și să adăugăm... Pe distanțe 
de zile, ore, secunde.

Ce curs de apă a mai fost

REPORTAJUL
NOSTRU

deviat la Lotru ? Cîți kilo
metri vom mai adăuga în 
geografia circulației ? Ce se 
întîmplă la Vlăhița, așezare 
care a primit, odată cu bo
tezul oțelurilor înalt-aliate, și 
rangul de oraș ? Spunem, cu

lui al XI-lea al partidului... 
Douăzeci și cinci de buldoze- 
riști, screperiști și șoferi au lu
crat peste norma tehnică fixată, 
cea de-a 60-a zi cu mașinile 
fără reparații ; s-a rotunjit ia 
36 500 numărul orelor de muncă 
patriotică depuse pentru reali
zarea înainte de termen a lucră
rilor din toate compartimentele 
complexului hidroenergetic și 
de irigații Mostiștea, iar econo
miile de materiale realizate în 
primele 7 luni ale anului sînt 
suficiente pentru amenajarea 
completă pentru irigații a 5 000 
hectare.

Aceste frumoase realizări au 
fost raportate, împreună cu 
altele, de brigadierii adunați în 
careul de bilanț. Iar . autorii 
acestor deosebite realizări — în
tre care Aurel Tiecula — buldo-
zerist, Vasile Botez — autoscre- 
perist, Ivan Vasile — șofer, 
Gabriela 'Meroș — inginer, de 
Ion Părănescu. Alexandru AI- 
ioanei, Ion Ioniță, Ion Ara- 
pache și de ceilalți pină ia 
463 de brigadieri — s-au anga
jat să îndeplinească exemplar 
angajamentele ce și le-au asu
mat în cinstea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei și 
a Congresului al XI-lea al 
partidului. Traducind în faDte 
propriile hotărîri, de a executa 
lucrările de desecare pe încă 
8 070 de hectare, de a excava, 
la canalul magistral, un volum 
de 500 000 metri cubi pămint. 
de a- depăși zilnic sarcina de 
plan cu 5 la sută, vor reuși 
ca în dimineața încenerii lucrări
lor celui de al XI-lea Congres 
al partidului. 25 noiembrie a.c., 
sarcina de plan pentru anul 
acesta să fie îndeplinită inte
gral. Acest succes — ce animă 
întregul colectiv de muncă al 
'șantierului — va fi obținut prin 
ridicarea pînă la 0,90 a indice
lui de utilizare a mașinilor, 
prin folosirea în proporție de 
peste 95 la sută a fondului de 
timn, prin sporirea cu cel puțin 
20 la siftă a productivității 
muncii fiecărui brigadier.

In încheierea acțiunii organi
zată pe platoul amenajat în in
cinta șantierului de la Lehliu, 
brigadierii de pe Șantierul na
țional al tineretului Mostiștea 
au trimis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă prin 
care, odată cu succesele obți
nute în anul de activitate, au 
transmis și angajamentul ca în 
perioada următoare să mun
cească cu mai multă dăruire 
pentru a transpune în viață în 
mod exemplar sarcina ce și-au 
asumat-o, de a realiza înainte 
de termen lucrările pe acest 
important obiectiv al agricultu
rii socialiste românești.

GH. FECIORU

toate temeiurile, că ne-am 
croit o geografie pe măsura 
timpului și a civilizației so
cialiste, rezultantă a unei re
marcabilă gîndiri politice a 
partidului nostru, a conducă
torului său. Sin tem creatori 
de peisaj nou, o afirmăm cu 
mândrie, așa cum sîntem 
producători de strunguri Ca
rusel cu comandă program. 
Industrializarea, proces oon- 
tinuu, închegat, coerent, de 
perfecționare și modernizare

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a lll-a)

Duminică, au avut loc, la 
Snagov, convorbiri între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Chineze, condusă de tova
rășul Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. • 
Cțiipez, vicșpremier. al Consi
liului de Stat, care a participat 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 30-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

La convorbiri au fost prezenți 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului‘Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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• Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, duminică, la Snagov, de
legația de partid și guvernamen
tală a Republicii Cuba, condusă 
de comandantul Pedro Miret 
Prieto, membru al Secretariatu
lui Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cuba, care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 30-a aniver
sare a zilei de 23 August.

Din delegație fac parte tova
rășii Manuel Gutierez, prim- 
adjunct al ministrului minelor, 
combustibilului și metalurgiei, 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru Tur
cuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei.

Cu acest prilej, tovarășul Pe
dro Miret Prieto a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea conducerii cubaneze 
de partid și de stat, un călduros 
și frățesc salut, calde felicitări 
cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, urări de 
noi succese poporului român în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe șeful de
legației cubaneze să transmită 
tovarășilor din conducerea de 
partid și de stat a Cubei un

• Delegația guvernamentală a Regatului Marocului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, duminică, la Snagov, 
delegația guvernamentală a Re
gatului Marocului, condusă de 
Ahmed Taibi Benhima, ministru 
secretar de stat, însărcinat cu 
problemele de informații, care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

La primire a luat parte to

P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Aurel Duma, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Cor
nel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Chineză: 
Ken Piao, ' membru al' C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Secției relații 
externe a C.C. al P.C. Chinez, 
Iu Gian, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, Liu Kă-min, șef de 
sector la Secția relații externe a 
C.C. al P.C. Chinăz, Iu Hong- 
lean și Giu Cian-sien, directori 
adjuncți în Ministerul Afacerilor 
Externe.

In timpul convorbirii, a avut 
loc un larg schimb de informații 
privind desfășurarea .construcției 

călduros salut frățesc, cele mai 
bune urări, iar poporului cuba
nez prieten noi succese în con
struirea socialismului, in apăra
rea cuceririlor sale revoluțio
nare.

varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a a- 
rătat că are plăcuta misiune de 
a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
Maiestății Sale Regele Hassan 
al II-Iea al Marocului, un cor-, 
dial mesaj, calde și sincere fe
licitări cu prilejul zilei naționa
le a României, urări de pros
peritate și bunăstare poporului 
român. 

socialismului în cele două țări, 
succesele pe care le dobindesc 
oamenii muncii din Republica 
Socialistă România și din Repu
blica Populară Chineză în fău
rirea vieții noi, apreciindu-se că 
aceste succese contribuie atît la 
dezvoltarea și înflorirea celor 
două țări, cît și la afirmarea cu 
tot mai multă putere a socialis
mului în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Li Sien-nien, reafirmînd deo
sebita satisfacție față de dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre cele două 
partide, țări și popoare, au ex
primat dorința comună de a 
adinei și diversifica și mai mult 
aceste relații, spre binele ambe
lor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

A avtft Ioc, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme

De ambele părți, a fost expri
mată dorința de a adinei și di
versifica, pe multiple planuri, 
relațiile frățești de colaborare și 
cooperare româno-cubaneze, în

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită, la îna
poierea în țară, regelui Hassan 
al II-lea salutări prietenești, 
cele mai bune urări, iar po
porului marocan prieten succe
se în dezvoltarea independen
tă a țării sale pe calea progre
sului economic și social.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția deosebită 
pentru evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-marocane, pre

ale situației politice Internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe tovarășul Li Sien-nien, 
pe ceilalți membri ai delegației 
chineze.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Li Sien- 
nien au toastat pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
partide, state și popoare, pentru 
întărirea relațiilor dintre ele în 
lupta pentru socialism. împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
pace intre popoare.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, de prietenie și înțelegere 
reciprocă, în spiritul bunelor re
lații existente între cele două 
partide, țări și popoare.

interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă și to
vărășească prietenie.

cum și dorința comună de a le 
diversifica și aprofunda, de a 
identifica noi posibilități și do
menii dă colaborare reciproc a- 
vanfajoase.

De ambele părți a fost .expri
mată hotărîrea de a se traduce 
in viață acordurile și înțelege
rile convenite între cele două 
țări, în interesul ambelor po
poare, al păcii și cooperării in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă cordială, prie
tenească.

?'■
I r
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Vibrantă manifestare a unității întregului popor
.1 A

in jurul Partidului Comunist Român

PE ESTRADE, BUCURIA 
DANSULUI Șl A CÎNTULUI

• BRAȘOV
în orașul care a dat naștere 

unor produse-simbol ale in
dustriei noastre socialiste, trac- 

r torul, autocamionul și rulmentul 
românesc, "80 000 de oameni au 
fost prezenți pentru a raporta 
despre realizările valoroase cu 

. care au intinîpinat și anul aces
ta grandioasa aniversare.

Realizările ce se înscriu în 
istoria brașoveană a ultimelor 
trei decenii- sînt pe măsura 
progresului nemaiîntîlnit ce ca
racterizează evoluția multilate
rală a întregii noastre patrii, tn 
această perioadă au fost cons
truite aici peste 60 de între
prinderi și secții noi, s-au dez- 

.<!" voltat și s-au modernizat cele 
existente, s-au înălțat în județ 
noi orașe și cartiere, sute de 
edificii destinate înfloririi cultu
rii și bunăstării au împînzit a- 
ceste meleaguri. Producția in
dustrială a județului depășește 
de 43 de ori pe cea realizată în 
1938, iar producția agricolă a 
gporit în ultimele decenii cu 
peste 71 la sută.

Realizările închinate mărețe
lor aniversări de către oamenii 
muncii din întreprinderile bra
șovene- cuprind o producție in
dustrială suplimentară de a- 
proape 4 miliarde lei. Ei și-au 
luat, totodată, angajamentul ca 
pînă la finele anului acesta va
loarea producției industriale 
suplimentare să sporească la 
5,5 miliarde lei. Pe ansam
blul economiei brașovene, în 
primele 7 luni ale anului 
a fost realizată o producție 
marfă suplimentară de - peste 
210 milioane lei, concretizată în 
1050 tractoare, 215 autocamioa
ne, 17 000 motoare electrice, 
46 000 rulmenți, 128 tone îngră
șăminte chimice, 2 000 tone ci
ment și multe altele.

Factor activ- în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, 
tinerii din industria brașoveană 
au raportat contribuția lor de 
4 milioane lei la depășirile to
tale, participarea largă la cele 
două șantiere de muncă patrio
tică pentru construirea unor noi 
obiective de interes" general, din 
cadrul municipiului, precum și 
prezența lor activă în cadrul 
tuturor manifestărilor obștești, 
culturale, artistice și de învă- 
țămînt. Un grup de 30 de țineri 
născuți în fierbintele august al 
anului 1944 au constituit o co
loană aparte, demonstrind prin 
frumusețea și plinătatea vîrstei 
lor simbolice istoria însorită a 
acestor decenii.

• GALAȚI
Demonstrația celor peste 

120 000 de oameni ai muncii din 
puternicul centru industrial de 
la Dunăre a fost deschisă și 
anul acesta de coloanele side- 
rurgiștilor. Furnaliști, oțelari, 
cocsari și laminatori gălățeni 
raportau realizarea de la intra
rea în funcțiune a primelor ca
pacități de producție a 11 mili
oane tone fontă, 13 milioane 
tone oțel, 600 000 tone cocs me
talurgic și 11 milioane tone la
minate finite pline. în cinstea 
marii sărbători ei și-au îndepli
nit sarcinile patriotice de mă
rire a zestrei de metal a țării 
în mod exemplar, realizînd su
plimentar 31 000 tone fontă și 
67 000 tone oțel. în coloanele 
lor, ale tinereții și bărbăției, pu
teau fi recunoscuți multi dintre 
cei care și-au adus un aport 
deosebit la dobindirea marilor 
succese de pe platforma side
rurgică din Galați: prim topi- 
torul Ion Iacob, tinerii furna
liști din formația condusă de 
comunistul Vasile Atitienii, oțe- 
larii Vasile Augustin, Vasile 
Ivu, laminatorii Viorel Armașu. 
Gheorghe Popa și Anghel Năs- 
tase.

Un alt moment sugestiv din 
multe altele : în primele rînduri 

-ale- lucrătorilor de la Șantierul 
Naval din Galați au trecut două 
detașamente de muncitori, pri
mul format din cei care au 
împlinit 30 de ani de muncă e- 
fectivă în această întreprindere, 
al doilea format din tinerii năs- 
cuți în anul fierbinte al elibe
rării. Cu toții raportau realiza
rea pînă în această zi de an 
jubiliar, a unei producții glo
bale suplimentare de 9 milioane 
lei și a unei producții marfă

vîndută și încasată peste plan 
de 98 milioane lei. Să mai re
ținem și faptul că muncitorii 
aceleiași întreprinderi au lansat 
în preziua marelui eveniment 
încă o navă la apă, ultima pre
văzută in producția marfă a 
anului 1974, carbonierul de 
18 tdw.

• DEVA
în fruntea coloanelor oameni

lor muncii din această parte a 
țării se află, ca de obicei, mine
rii. Temerarii căutători ai como
rilor din adincuri raportează cu 
mîndrie că în cinstea celui de-al 
30-lea august liber au extras 
peste plan 10 000 tone minereu 
și- au realizat economii la pre
țul de cost de peste 1 milion 
lei? O altă pancartă ne aduce 
Ia cunoștință realizările celor 
care lucrează la prospecțiuni și 
explorări geologice. în cei a- 
proape 25 de ani de existență 
colectivul I.P.E.G., prima unita
te de acest fel dih țară, a exe
cutat aproape 800 km de foraje 
și 190 km de galerii, punînd în 
valoare 21 de zăcăminte de ma
re importanță pentru economia 
noastră națională. Succesele do- 
bîndite în primele 7 luni vor 
asigura condiții pentru înde
plinirea prevederilor cincinalu
lui în numai 4 ani și 3 luni.

— Ne pregătim de pe acum 
să începem cît mai bine noul 
cincinal, ne-a declarat tinărul 
miner Remus Furdui. în para
lel cu identificarea de noi re
zerve și lărgirea bazei de ma
terii prime ne vom intensifica 
eforturile pentru a da viață pre
vederilor cuprinse în proiectul 
de Directive : valorificarea mi
nereurilor de fier și cupru cu 
conținut scăzut în metal pentru 
a asigura o folosire cît mai ju
dicioasă a bogățiilor țării.

O satisfacție la fel de mare 
citim pe chipurile energeticie- 
nilor de la „Steaua de pe Mureș", 
unul din obiectivele nou constru
ite în municipiul Deva. Numai 
în cursul acestui an termocen
trala de la Mintia a produs su
plimentar 103 milioane kVZh e- 
nergie electrică în paralel cu 
economisirea a peste 200 tone 
de combustibil convențional.

— în cincinalul următor, afir
mă utecistul Dorin Gabor, pre
zent în coloană, energetica se 
va dezvolta vertiginos. Preocu
parea noastră de bază este să 
sporim producția de energie ob
ținută pe bază de cărbune și să 
reducem consumul de combus
tibil auxiliar superior, înfăptu
ind astfel prevederile cuprinse 
în proiectul de Directive. în a- 
celașl timp, termocentrala noas
tră se va extinde cu încă 2 gru
puri generatoare, ceea ce va 
permite o utilizare mai" eficien
tă a cărbunelui inferior extras 
in bazinul Văii Jiului.

• CONSTANȚA
...După trecerea în revistă a 

formațiilor militare și a gărzi
lor pentru apărarea patriei, co
loana oamenilor muncii este des
chisă de un detașament format 
din tineri uteciști muncitori, ță
rani, intelectuali care prezintă 
organelor de partid și de stat 
locale raportul organizației ju
dețene Constanța a Uniunii Ti
neretului Comunist in care se 
spune : „Participant la întrece
rea socialistă desfășurată sub 
chemarea ; Tineretul — factor 
activ în Îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, raportăm în
deplinirea și depășirea angaja
mentelor asumate in cinstea ce
lei de-a 30-a aniversări a elibe
rării patriei și a Congresului al 
XI-lea al P.C.R. prin realizarea 
unor producții suplimentare în 
valoare de 3 milioane lei, efec
tuarea pe cele 28 de șantiere lo
cale de muncă patriotică a 4,7 
milioane ore-om in valoare de 
29 350 000 lei, colectarea de de
șeuri metalice, hîrtie și sticlă in 
valoare de aproape un milion 
lei“.

în coloană se disting specifi
cele bluze albe ale navigatori
lor. Chipuri bronzate de soare
le mediteranean, oțelite de vin- 
turile nordului. Sînt marinari 
între două curse.

— Noi marinarii nu sinterrț 
prea vorbăreți, ne spune Ilie 
Ignat, comandant la 33 de ani pe 
cargoul „Bihor", dar azi e o zi 
specială. Avem planul de trans
port îndeplinit cu 105 la sută, 
așteptăm semnalul unei noi ple
cări și vrem să ne bucurăm a- 
cum împreună cu tot poporul, 
cu toată țara.

Reține atenția forma zveltă 
a mineralierului de 55 000 tdw 
care va fi dat în exploatare la 
1 mai 1975.

— Dar construcția de nave 
nu se va opri aici, ne spunea 
betonistul Vasile Vegheș, co
mandantul detașamentului de 
brigadă nr. 4. Noi lucrăm la 
construirea docurilor uscate, 
pentru construcția de nave de 
mare tonaj : 55 și 150 mii tdw. 
înainte de termen, în cinstea 
marii sărbători am dat la mon
tat porțile docurilor, am termi
nat ecluzele de cap la docuri și 
calele de rulare de 15, 120 și 
360 tone forță. Aceasta va per
mite declanșarea lucrărilor pen
tru construirea mineralieru
lui de 150 000 tdw, așa cum 
a indicat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

• CRAIOVA
La a 30-a aniversare a elibe

rării coloana demonstranților a 
avut, la Craiova, darul să con
vingă de fapt că peste tot, în fa

brici și pe ogoare, in unitățile 
comerciale și de deservire, in 
școli și facultăți, pe șantiere 
eforturile pentru îndeplinirea 
angajamentelor în întrecerea 
socialistă sînt neîntrerupte. 
Constructorii de mașini agricole 
de la „7 Noiembrie" au raportat 
asimilarea în producție cu peste 
4 luni mai devreme a 10 noi 
produse. Utecistele de la Fabri
ca de confecții — peste 90 la 
sută din totalul lucrătorilor — 
lucrează în contul celui de-al 
doilea trimestru al anului vii
tor, economiile lor la prețul de 
cost eehivalînd în cei 3 ani și 
8 luni ai acestui cincinal cu 
valoarea producție; planificate 
pe un semestru. Chimiștii de 
la Combinatul Ișalnița au de
monstrat însuflețiți de entu
ziasmul reușitelor de pînă acum, 
temeiul unor izbînzi viitoare 
mai mari — depășirea cu pes
te 10 000 tone a sarcinii la zi de 
îngrășăminte minerale, produ
cerea in numai o săptămînă a 
întregii cantități de îngrășă
minte folosite în România anu
lui 1938, reducerea cu peste 20 
la sută a timpilor de revizuire / 
a instalațiilor și depășirea an
gajamentului de realizare a 
sarcinii de beneficii pentru în
tregul cincinal. Brigadierii de 
pe Șantierul național al ti
neretului Cetatea-Galicea Ma
re au raportat predarea eu 
un trimestru mai devre-

■ me a unei suprafețe de 
10 000 hectare amenajată pentru 
irigații, iar tinerii din întreprin
deri și unități agricole, studenți 
și elevi au raportat că volumul 
de lucrări patriotice executate 
de ei în cinstea zilei de 23 Au
gust însumează aproape 100 mi
lioane iei. Energeticienii de la 
termocentrala Ișalnița au anun
țat producerea celui de-al 
1 000 000 000-lea kWh, iar legu
micultorii din cea mai mare 
seră a țării, cea de la Craiova, 
au raportat realizarea sarcinilor 
de beneficii și de produse la 
export prevăzute pentru toată 
perioada actualului cincinal...

• TIMIȘOARA
Din șuvoiul de oameni ai 

muncii care au venit să rapor
teze partidului ș; țării mărețele 
lor înfăptuiri, numărul acelora 
care lucrează în contul anului 
viitor este impresionant. între
prinderea mecanică din Timi
șoara care în actualul cincinal 
și-a dublat producția față de oel 
precedent produce în contul 

-lunii februarie. întreprinderea 
regională de electricitate Ti
mișoara, întreprindere care a 
lansat chemarea la întrecere pe 
întreaga țară în ramura ei, a 
economisit circa 18 milioane 

kW oră, aproape dublu față de 
angajamentul anual. „Electromo
torul", o altă firmă prestigioasă 
în țară și pe piața lumii, a fa
bricat de curind electromotorul 
cu numărul un milion. între
prinderea „Bumbacul" și-a rea
lizat planul la 15 august ; la sfir- 
șitul acestui an, „Ambalajul me
talic" va raporta încheierea cin
cinalului.

Și unitățile agricole de stat și 
cooperatiste de mai multe ori 
decorate pentru producțiile ob
ținute. s-au prezentat cu rezul
tate dintre cele mai bune. Ceea 
ce merită a fi evidențiat este 
hotărirea agricultorilor bănă
țeni de a-și spori producția în 
cincinalul următor cu 32—42 la 
sută, ponderea zootehniei ur- 
mînd să ajungă la 40 la sută.

• TG. MUREȘ
Peste 2.7 miliarde lei avans 

la producția industrială globală 
fată de prevederile planului 
cincinal raportează partidului 
mureșenii la maroa sărbătoare. 
Cel mai frumos", imn de slavă 
închinat partidului de către ro
mânii. maghiarii, germanii, lo
cuitori ai acestor meleaguri. 
Cinci unități economice prin
tre care întreprinderea de con
fecții Sighișoara, întreprinderea 
de rețele electrice, Fabrica de 
nutrețuri combinate., raportează 
împlinirea sarcinilor actualului 
cincinal ; 16 Unități au îndepli
nit planul pe patru ani. alte 28 
întreprinderi au îndeplinit pînă 
la 23 August planul de produc
ție pe 8 luni. Temei solid 
pentru conturarea chipului pre
figurat de documentele apro
piatului Congres al XI-lea al 
P.C.R., documente care prevăd 
în 1980 în județul Mureș o pro
ducție globală industrială de 
peste 7 miliarde lei. Investițiile 
viitorului cincinal din fondurile 
centralizate ale statului vor de
păși în județul Mureș cu peste 
40 la sută pe cele ale actualu
lui cincinal. Agricultura va be
nefici^ în viitorii cinci ani de 
peste un miliard de lei inves
tiții.

Reportaj realizat de : AL. 
BĂLGRADEAN, m. bor- 
DA, I. CHIRIC, I. DANCEA, 
S. DORGOȘAN, G. FECIO
RII, A. VELEA.

Foto : GH. CUCU

In atpiosfera sărbătorească a 
zilei de 23 August, Capitala tă
rii s-a transformat,într-o imensă 
scenă ' de spectacol. . Nu
meroase estrade, de la cea din 
Parcul Herăstrău și pînă la cele 
din parcurile Lacul Tei, Libertă
ții, Tineretului etc., .au atras mii 
și mii de bucureșteni, de turiști 
și vizitatori.

„In lume nu-s mai multe 
Românii", iată genericul sub care 
ansamblul „Doina Bucureștiu- 
lui" și artiștii amatori de la- Teh- 
nic-club au înfățișat selecțiuni 
de cîntece și focuri populare din 
mai toate regiunile tării. „Te slă
vim Românie" s-a intitulat spec
tacolul literar-muzical interpre
tat de artiștii amatori de la A- 
teneul tineretului. „Partidul — 
Ceaușescu — România" au rostit 
glasurile pline de vigoare și .su
premă dăruire- ale tinerilor ar
tiști, „Poporul — Ceaușescu — 
România", au ovaționat îndelung 
spectatorii prezenți la această 
manifestare.

„Frumoașă-i tinerețea în țara 
mea", s-a intitulat ampla mani
festare cultural-educativă și de 
divertisment, la care Comitetul 
U.T.C. municipal a invitat pe 
toți tinerii bucureșteni în mare
le parc al tineretului din Dealul 
Piscului. „Cinstire muncii", „Eli
berarea", „30 de trepte spre 
comunism", iată doar cîteva ti

Se intensifica ritmul
construcțiilor școlare

Pînă la deschiderea școlilor 
pentru un nou an de studiu au 
mai rămas doar trei săptămîni. 
O bună parte dintre pregătirile 
pentru acest eveniment sînt în
cheiate. Dar mai sînt încă unele 
probleme și acțiuni care-și mai 
așteaptă finalizarea — cum sînt 
cele legate de noile construcții 
școlare — care, cum e și firesc, 
se află acum în centrul preocu
părilor organelor locale de 
partid, inspectoratelor școlare 
și conducerilor de școli.

— S-a. turnat fundația ?
— Da.

★
— Se lucrează și la izolații, 

unde aveați greutăți ? .
— Și acolo, deoarece ăm pri

mit mai mulți muncitori cali
ficați de pe alte șantiere...

Discuția avea loc între tov. 
Petrică Ivan, inspectorul școlar 
general al județului Teleorman, 
și directorul școlii din comuna 
Lunca, unde se construiesc 
acum 4 noi săli de clasă.

De altfel, în județul Teleor
man este prevăzut a se da în 
folosință la începutul acestui 
an școlar un număr de 62 săli 
de clasă, 440 locuri în internat, 
10 ateliere școlare. 12 laboratoa
re, o cantină de 300 locuri la Li
ceul industrial de construcții 
civile din Alexandria care e 
deja gata. De asemenea, vor fi 
executate 21 de reparații, capi
tale la tot atîtea școli in valoa
re de 700.000 lei.

La ieșirea din Alexandria, 
de-a lungul șoselei care duce 
spre Turnu Măgurele, se poate 
observa de la distanță pe o ri- 
dicătură de teren o clădire în
conjurată de schele. Este noua 
clădire cu 12 săli de clasă a 
Liceului mecanic, patronat de 
Fabrica de rulmenți-Alexandria 
și care face parte dintr-un grup 
școlar care mai cuprinde un in
ternat de 320 locuri și cinci ate
liere școlare cu o suprafață de 

tluri ce grăiesc viu și convingă
tor despre simțămintele celor 
ce au alcătuit și interpretat aces
te programe. Marele Parc al Ti
neretului din Dealul Piscului 
aflat la o premieră de o ase
menea anvergură a rivalizat în 
aceste seri, cu pretenții de cîști- 
gător, cu toate celelalte grădini- 
și parcuri did București.

Pe scena teatrului de vară din 
Parcul Herăstrău, spectatorii s-au 
întilnit cu eroii lui Petru Vinti- 
lă și ai lui Alejandro Casona. 
In același loc ei au putut urmări 
unele dintre cele mai frumoase 
spectacole de sunet și lumină 
montate de către teatrul Giu- 
lești la „Expo-flora". Intitulat 
„Nopți de vară", spectacolul a 
evocat într-o tulburătoare at
mosferă, creată . din flori, sunet, 
lumină și voci, versuri din opera 
luceafărului poeziei românești, 
Mihail Eminescu.

Fiecare om care s-a întîlnit în 
pceastă seară cu orașul nostru 
invadat de atîta dntec, joc și 
bucurie va pârta în sufletul lui 
o încărcătură durabilă de emoție 
și mîndrie.

Un amplu spectacol popular 
(ledicat fruntașilor în producție 
a avut loc (24 august ora 18) 
la Palatul Sporturilor și Culturii 
din Parcul Tineretului la care 
și-au dat concursul artiști de 
prestigiu ai scenelor noastre. La

1.600 țn-P- Acestea din urmă sînt 
deja gata, putîndu-se trece 
chiar la montarea utilajelor de 
către beneficiar. Și clădirea 
școlii se află în faza de fini
sare. Se montează tîmplăria, se 
vopsește și se zugrăvește, iar în 
exterior se fac tencuielile la 
fațadă. Constructorul, întreprin
derea de construcții-montaj Te
leorman, ne asigură că totul va 
fi gata pînă la începerea anului 
școlar, mai puțin internatul a 
cărui construcție a început mai 
tîrziu din cauza lipsei documen
tației de execuție și a unor ma
teriale. Acum se află cu con
strucția la nivelul trei, ultimul, 
și pînă la- 1 octombrie va fi 
gata și el.

în aceeași situație se află și 
internatul Liceului „Unirea" 
din Turnu Măgurele pe • care 
l-am vizitat. Mai bine de 50 de 
elevi ai liceului așteptau să so
sească mașinile cu materiale 
pentru a fi (jescărcate, dar con
strucția nu avea să avanseze cu 
nimic nici în această zi, deoa
rece lipsesc tocmai muncitorii 
calificați, fierar-betoniștii, care 
fuseseră luați și duși pe un alt 
șantier. Așa că nici aici, terme
nul de dare în funcțiune, 30 
august, nu va putea fi respec
tat cu toate că s-a analizat si
tuația și într-o ședință a Comi
tetului executiv al Consiliului 
municipal și s-au luat unele 
măsuri după cum ne precizează 
•directorul liceului, tov. Bogdan 
Anastase. „Și dacă'termenul ar 
fi fost respectat — tot dînsul 
ne spune — în vechiul local im
propriu, al internatului, am fi 
putut organiza un ^complex de 
ateliere polivalențe..." Noroc 
însă că acestea nu sînt decît 
excepții...

★
Pe șoseaua Pantelimon din 

Capitală, printre siluetele înal
te și zvelte ale blocurilor cu 
multe etaje și întregind parcă 

rîndul lor studenții cu măști și 
fără măști și-au dat o sărbăto
rească întîlnire la Baza Cultu- 
ral-sportivă — Lacul Tei, unde 
pînă seara tîrziu, în aerul aro
mitor de august, au dansat, s-au 
întrecut în concursuri nautice. A 
fost o paradă a costumelor iz
butită, iar veselia, dansul și cîn- 
tecul au survolat pînă tîrziu o- 
glinda lucie a Lacului Tei.

La „Arendle Romane", au ră
sunat cîntece și versuri despre 
mărețele realizări ale României 
socialiste și acordurile dan
surilor cu temă din viața și ac
tivitatea noastră cotidiană. Cei 
mai buni artiști amatori ai secto
rului 5, în colaborare cu Ansam
blul „Pgrinița", al. Casei de cul
tură a sectorului 2, au picurat 
în sufletele spectatorilor și ale 
noastre mărgăritare de cîntece 
și dansuri din toate regiunile pa
triei.

In aceste seri ne-am intersec
tat de zeci de mii de ori, cu 
zeci de mii de alți oameni, mul
tora le-am privit fețele, ochii, 
cu mulți am discutat, alături de 
mulți am cîntat și am jucat și 
am înțeles că România merge 
intr-un singur sens : spre viitorul 
său de aur.

ALINA POPOVICI
Foto : V. RANGA

peisajul arhitectural, într-un 
perimetru foarte restrins, se 
află în ultimul stadiu al con
strucției mai multe unități șco
lare. Astfel, Liceul de cultură 
generală „Al. Sahia" s-a extins 
cu 17 săli de clasă și 4 labora
toare și peste cîteva zile se poa
te trece chiar la montarea mo
bilierului, căci elevii deja dau 
o mină de ajutor la ultimele 
operațiuni de curățenie. La fel 
stau lucrurile și la Școala 
generală nr. 66 (care va cuprin
de 24 de clase și 2 laboratoare) 
și la Școala generală nr. 77, ale 
căror clădiri se află și ele în 
faza de curățenie în interior și 
a amenajării terenurilor și spa
țiilor verzi din jurul lor. Și ast
fel, prin aceste construcții noi, 
precum și a altora, cum sînt* 
Liceul electrotehnic nr. 9. Li
ceul de mecanică nr. 13, Liceul 
nr. 6 I.F.A. de pe platforma 
Măgurele ș.a. care însumgază 
163 de noi săli de clasă și 280 
de locuri Ia internate, precum 
și prin modernizarea masivă a 
atelierelor școlare și a labora
toarelor de la o serie de alte 
școli și licee, totul va fi gata 
și în măsură să asigure condi
ții optime procesului instructiv- 
educativ celor 245.500 de elevi 
din municipiul București, din
tre care 28 757 sînt cuprinși 
numai în treapta I de liceu.

Din cele constatate la fața 
locului se poate spune că cele 
mai multe dintre construcțiile 
școlare vor fi gata la termenul 
stabilit, iar acolo unde există 
rămîneri in urmă mai este încă 
timp ca prin măsurile ce vor fi 
luate, noul an școlar să încea
pă efectiv, rodnic, din prima zi.

ION MIHALACHE
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L
a Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste 
România s-a deschis o 
amplă expoziție de ar
tă — pictură, grafică și 

sculptură — dedicată Confe- 
- s rinței Mondiale a Populației.

Ea cuprinde o serie din 
cele mai reprezentative ope
re ale artiștilor români din 
secolul al XVIII-lea pînă as
tăzi, ce evocă în viziuni diferite 
copilăria, adolescența, materni
tatea, familia, ca semne ale per
manenței umane, ale aspirației de 
împlinire a destinului umanității. 
Această expoziție înfățișează o- 
mul aflat într-o continuă con
fruntare cu sine, cu existența, în
tr-o necontenită tentativă de per
fecționare, omul conștient că mi
siunea sa este deopotrivă de a 
crea valori, a le perpetua și a- 

A pâra, ca pe o garanție a nobilei 
sale, misiuni. Ea are darul să re
leve prin operele celor mai -de 
seamă artiști români (Brâncuși, 
Paciurea, Jalea, Medrea, Grigo- 

" rescu, Andreescu, Luchian, Pe- 
trașcu, Ghiață, Tonitza, Resșu, 
Șirato ș.a.), ca și ale contempora
nilor idealurile și năzuințele pro- 

‘ prii poporului nostru, situate în 
" cea mai bogată și fertilă tradi

ție umanistă a culturii universale.
Ei, artiștii, au exprimat în fru

musețea și puritatea copilăriei și 
adolescenței, în bogăția de sen-

Expoziții
suri pe care o dezvăluie mater
nitatea, în nucleul familiei, ca 
element activ al vieții sociale, 
valorile etice și filozofice ale so
cietății noastre, ale poporului 
nostru.

Operele lor sînt grave, străbă
tute de o adîncă și omenească 
înțelegere pentru rosturile exis
tenței; creațiile lor vorbesc cu 
tandrețe și gingășie, cu compa
siune ori revoltă (cind se referă 
la timpuri revolute), cu legitimă 
mîndrie, despre viața trăită cu 
înțelepciune de către un popor 
pe care vicisitudinile istoriei nu 
l-au ocolit și căruia tot istoria îi 
conferă astăzi satisfacția de a do- 
bîndi ceea ce a reprezentat din- 
totdeauna cea mai adîncă și fier
binte aspirație a sa.

D
in inițiativa Comitetu
lui culturii și educației 
socialiste al municipiu
lui București s-a des
chis recent o nouă, 

spațioasă și elegantă galerie 
de artă plastică (Str. Aoa- 
demiei nr. 15). Ea va găz
dui în viitor expoziții perso
nale, de grup, colective, ale ar-

de artă dedicate Conferinței Mondiale a
tiștilor plastici bucureșteni. Ex
poziția inaugurală a fost organi
zată de către Muzeul Simu cu 
lucrări aflate în patrimoniul său, 
care au ca temă copilul și copi
lăria, fiind, de asemenea, consa
crată Conferinței Mondiale a 
Populației. Nume de prestigiu din 
istoria artei românești, dintre ca
re am cita pe Nicolae Grigores- 
cu, Ion Andreescu, Ștefan Dimi- 
trescu, N, N. Tonitza, Francisc 
Șirato, Eustațiu Stoenescu, Că
rnii Ressu, Corneliu Medrea, Ro
mul Ladea, Gheorghe Anghel, 
Ion Irimescu, Irina Codrean» 
ș.a., o ilustrează într-o inspirată 
antologie. Cu înțelegere, căldu
ră, discret lirism, aceștia se apro
pie de universul copilăriei, de un 
univers al candorii, unde fiecare 
întrebare conține o fascinant 
metaforă, unde realitatea se re
creează perpetuu și miraculos, cu 
fiecare nouă existență. A încerca 
să pătrunzi în acest univers este 
egal, în viziunea artiștilor, cu a 
cerceta izvoarele vieții. Pentru 
mulți dintre ei, copilăria și ado
lescența nu reprezintă subiecte 
incidentale și este suficient cre
dem a evoca în acest sent pe

Grigorescu, Andreescu, Tonitza, 
Romul Ladea ori Cornel Medrea. 
Portretele realizate de ei vădesc 
subtilă pătrundere psihologică, 
dragoste pentru modelul cercetat. 
O infinită gamă de nuanțe se 
poate descifra în aceste portrete, 
de la exuberanta explozie de 
bucurie, curiozitatea nestăvilită,

pînă la melancolie, gravă concen
trare interioară, înnobilate și 
transfigurate de vîrstă. Aceleași 
stări în trăirea adultului definesc 
de regulă o individualitate. Bucu
ria ori tristețea copilului par, în 
meditația artiștilor, bucuria ori 
tristețea lumii.

ION GRIGORE : „Cu piine și tare".

In foaierul Teatrului Național 
„I.L. Caragiale" s-a deschis o 
expoziție internațională de dese
ne ale copiilor, premiate la con
cursul organizat de U.N.I.C.E.F. 
cu ocazia Conferinței Mondiale 
a Populației. Concursul a avut 
ca temă: „Familia mea" și o po
vestire pentru copii, publicată 
dealtfel cu mai mult timp în ur
mă și în revista „Cutezătorii". 
Cifra desenelor trimise spre se
lecție juriului ne scutește de ori
ce comentariu : 250 0001, iar 
dintre acestea 60 au fost premia
te și prezentate pentru prima oa
ră, în cadrul acestei tradiționale 
manifestări, la București.

Ne uităm la aceste miracole 
colorate, la aceste veșminte stră
lucitoare ale lumii, reale, de vre
me ce ochii inocenței ne rea
mintesc că există, și ne-o vor 
reaminti mereu, generație după 
generație, ne uităm fascinați la 
jocul „de-a pictura", reamintin-

Populației
du-ne că puritatea, seninătatea, 
frumusețea morală nu s-au de
gradat și nu se vor degrada ni
ciodată. Că vor fi permanent ale

Expoziția interna

ționala de desene 

ale copiilor

„Familia mea"
acestei lumi, de vreme ce însăși 
izvorul vieții ni le împrospătea
ză perpetuu. Ne uităm la aceste 
desene adunate din toate colțu
rile lumii, ca la o hartă unde 
granițele sînt un semn dl apro
pierii și nu al depărtării, unde 

albastrul cer ridiculizează tunul, 
marea, țarcurile imaginare, floa
rea, gestul de amenințare, mun
tele și cîmpia, gîndul ascuns și 
neprieten. Copiii lumii visează, 
dar visul lor este visul lumii de 
secole, pe care n-a ostenit a-l 
face, atît cit e omenește cu pu
tință, realitate.

O fetiță de 13 ani, din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Cristina Tigău, se numără .prin
tre premianți. A plîns la verni
saj, n-a prea știut să răspundă 
reporterilor, a chinuit o batistă 
albă între degetele-i firave,, a- 
mintindu-și de părinți, de cole
gii de școală, de propria uimire 
cînd i s-a comunicat că a fost 
premiată. „Toți copiii desenează 
frumos — ne-a spus ea. Le văd 
lucrările: și mi se pare că-i văd, 
că-i cunosc și pe cei care le-au 
făcut .Că-mi sînt prieteni într-un 
fel, Cred că n-aș putea ’‘face 
parte dintr-un juriu care da pre
mii copiilor". Înțelegem. Înțele
gem, pentru că are încă bucuria 
de a fi copil.

C. R. CONSTANTINESCU
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agexda
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au primit din partea lui 
LI SIEN-NIEN. conducătorul delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Chineze, următoarea telegramă : 

Părăsind teritoriul României frățești, vă rog să-mi permiteți 
ca, in numele tuturor membrilor delegației de partid și guver
namentale h Republicii Populare Chineze, să vă exprim încă 
o dată dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Partidului Comu
nist Român, guvernului român și poporului român, mulțumiri 
sincere.

în timpul șederii sale în România, delegația noastră s-a bucu
rat de o primire caldă și prietenească din partea dumneavoastră, 
fapt în care și-a găsit expresia profunda prietenie revoluționară 
dintre partidele, țările și popoarele noastre.

Urez poporului frate român să obțină noi și mai mari reali
zări în construcția socialistă sub conducerea Partidului Comu
nist Român.

Delegația .guvernamentală a 
Republicii Bangladesh, condusă 
de Syed Nazrul Islam, locțiitor 
al primului ministru și ministru 
al industriilor, care a, participat 
la aniversarea a 30 de ani de la 
eliberarea de sub dominația 
fascistă, a părăsit Bucureștiul.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost condusă 
de Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Iosefide, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Finala pe (ară a FOTBAL SPORT • SPORT

PLECĂRI

Duminică după-amiază, a pă- 
' răsit Capitala delegația de par- 
■ tid și guvernamentală a Repu

blicii Populare Chineze, condusă 
de tovarășul Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, care a par
ticip; la manifestările prilejui
te de cea de-a 30-a aniversare 
a eliberării patriei noastre de 
sub dominația fascistă.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ken Piao. membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Iu Gian, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Li Tin-ciuan. ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Liu Kă- 
min, șef de sector la Secția re
lații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, .Iu Hong-lean și Giu Cian- 
sien, directori adjuncți în Minis
terul Afacerilor Externe.

La aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Chineze.

La plecare, tovarășul Li Sien- 
nien, ceilalți membri ai delega
ției au fost salutați de tovarășul 
Emil Bodnaraș. membru al Co
mitetului Executiv’ al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil,

’ Comitetului Executiv 
al
al „_____—-----
rescu. Ion Cosma. membri ai 
guvernului, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C.---------- -. .. ad- 

a facerilor 
alte

iși iau un călduros rămas bun, 
iși string mîinile, se 
șează.

Duminică, a părăsit 
delegația de partid și _ 
mentală a Republicii Cuba, con
dusă de tovarășul Pedro Miret 
Pfieto. membru al Secretariatu
lui C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, care a participat la 
sărbătorirea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei. 
Din delegație au făcut parte 
Manuel Gutierez, prim-adjunct 
al ministrului minelor, combus
tibilului și metalurgiei, Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, ambasa
dorul Republicii Cuba la Bucu
rești, Armando Garcia, activist 
la Departamentul relații 
terne al C.C. al Partidului 
munist din Cuba.

La plecare, pe aeroportul 
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Iosif Uglar. mem- 
bru-supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Dobra, prim- 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de șec,- 
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

imbrăți-

Capitala 
guverna-

ex- 
Co-

Oto-

„Cupei tineretului44 pentru
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• 1 500 de tineri au 

început întrecerile

DE LA SATE
Frumoasa comportare

membru al 
„Lr al C.C. 

P.C.R.. viceprim-ministru 
guvernului, Mihail yi°7

al P.C.R., Cornel Pacoste, 
junct al ministrului t.™ 
externe, de generali și 
persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București. Erau, de aseme
nea, la aeroport, membri ai de
legației de muncitori, din R.P. 
Chineză și delegația Asociației 
de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea și Asociației de 
prietenie China-România, aflați 
în vizită în țara noastră.

Comandantul gărzii militare 
aliniate pe aeroport prezintă 
onorul. Tovarășul Li Sien-nien 
și tovarășul Emil Bodnaraș, trec 
în revistă garda de onoare. In 
continuarea ceremoniei, vice- 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze iși ia rămas 
bun de la persoanele oficiale 
•române aflate pe aeroport, de 
la membrii ambasadei și de la 
membrii corpului diplomatic.

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei veniți la aeroport au 
salutat cit multă căldură pe 
solii poporului chinez. Un grup 
de pionieri oferă oaspeților bu
chete de flori.

La scara avionului, tovarășii 
Emil Bodnaraș și Li Sien-nien

Duminică după-amiază a pă
răsit Capitala Alteța Sa Impe
rială prințesa Ashraf, sora 
Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului, re
prezentanta personală a suvera
nului Iranului, care a făcut o 
vizită în țara noastră și a parti
cipat la lucrările Conferinței 
Mondiale a Populației.

In timpul șederii in România, 
prințesa Ashraf a vizitat.litora
lul Mării Negre și a făcut o 
excursie în Delta Dunării.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni au fost prezenți Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Lina Ciobanii, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, alte persoa
ne oficiale.

Au, fost prezenți Aii Reza 
Bahrani, ambasadorul Iranului 
la București, și membri ai am
basadei.

Delegația guvernamentală a 
Marocului, condusă de Ahmed 
Taibi Benhima, ministrul infor
mațiilor, care a partieipat la 
sărbătorirea zilei de 23 August, 
a părăsit Capitala. Din delega
ție face parte Mahi Gadi, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Maro
cului la București.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
și Ion Cumpănașu, director ge
neral al Direcției generale a 
presei și tipăriturilor.

Și geografia se
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(Urmare din pag. 1) 
a forțelor de producție, de 
împlinire a unui popoi harnic 
și înzestrat a fost însoțită de 
o vastă și rapidă operă de 
recreare a unui spațiu dat. 
S-au schimbat structurile so
ciale, ca un corolar al mari
lor transformări politice și e- 
conomice, s-a schimbat și fi
zionomia țării.

Ce au reprezentat marile 
șantiere hidroenergetice, slu
țind un vast program de elec
trificare, decît mari confrun
tări cu natura, încercări de 
a o supune, de a-i forța ti
parele după o dialectică a 
evului socialist ? Hidrocen
trala de la Bicaz este prima 
noast’ă izbîndă dintr-un șir 
de bătălii neîntrerupte, cu a- 
pele și munții, cu dificultă
țile tehnice, din care s-au 
născut la Lotru, la Someș, la 
Argeș, și se vor mai naște, 
ca într-o geneză, lacuri arti
ficiale, orașe noi, porturi, dru
muri, arcuri de beton peste 
ape. Pe harta hidrografică 
a țării nu era pomenit pînă 
în urmă cu trei ani lacul de 
la Vidra cocoțat la 1 300 
metri înălțime, pentru a rea
liza o cădere înaltă de apă și 
a transforma energia poten
țială a Lotrului și a afluenți
lor săi în energie electrică. 
La Porțile de Fier, într-o re
marcabilă demonstrație de 
maturitate Și forță am silit 
Dunărea, în șapte ani, opt 
luni și nouă zile, de muncă 
eroică, să-și salte apele cu 30 
de metri peste nivel, să ștear
gă de pe hartă un oraș, în 
locul căruia a fost ridi
cat un altul, să-și „pa
cifice", în folosul navigației, 
cataractele și să producă, în
tr-un final spectaculos, două 
miliarde kWh de energie e- 
lectrică, mai mult decît toate 
hidrocentralele României in 
1938. Kilovații hidrocentrale
lor au pus în mișcare și in
dustrii de înaltă tehnicitate, 
de la mătasea Săvineștiului 
la automobilele din Pitești, 
de la aluminiul de Slatina la 
oțelul Galațiului, valorificînd 
bogății și resurse din locuri 
care nici măcrtr specificate nu 
erau în urmă cu 3—4 dece
nii într-un catalog de produ
se și mărci românești. Am 
creat o geografie unică a 
meseriilor după care oțelarii

trebuie căutați nu numai la 
Hunedoara, ci și in bătrîna 
cetate a Tîrgoviștei, și încă 
oțelari de înaltă clasă, 
vem astăzi mai multe văi ale 
petrolului și cărbunelui; 
se numesc, oricît ar părea de 
uimitor. Teleorman și Lotru, 
Rovinari și Dîmbovița, nume 
de marcă în centura energe
tică românească.

Geografia țării s-a schim
bat după legile creatoare ale 
socialismului, a devenit un 
teritoriu dinamic in care firul 
director al industrializării a o- 
perat profunde și spectacu
loase prefaceri. România se 
mîndrește cu 101 orașe noi, 
așezări care și-au ciștigat a- 
ceasta personalitate civilă 
după valorile inalte ale pro
ducției industriale realizate 
pe cap de locuitor, după evo
luția populației. Intr-o alcă
tuire organică și unitară lor 
li s-au adăugat orașele mari 
și municipiile a căror înfăți
șare urbanistică a suferit 
largi ' deschideri spre bine, 
spre frumos, a crescut nu-

A-

ele

Delegația Partidului Comunist 
Francez, formată din tovarășii 
Leo Figueres și Yanne Viens, 
membri ai Comitetului Central 
al P.C.F., care a participat la 
festivitățile prilejuite de sărbă
torirea zilei de 23 August a 
părăsit, duminică, Capitala.

Delegația a fost condusă, la 
plecare, de tovarășii Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
Nestor Ignat, președintele Uni
unii ziariștilor din România, de 
activiști de partid.

Delegația Frontului Național j 
pentru Eliberarea Angolei, con
dusă de Samuel Abrigada, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A.. care a participat la 
festivitățile ce au avut loc cu 
prilejul zilei de 23 August, a pă
răsit, duminică, Capitala.

Din delegație au tăcut parte 
d-na Matheus Netto, membru 
al Biroului Politic al F.N.L.A., 1 
Manuel Miranda, director al De
partamentului Informațiilor, și 
Herman don Zinga, responsabil 
cu problemele studențești în ca
drul F.N.L.A. :

La plecare, pe aeroportul Oto- I 
peni, delegația a fost salutată I 
de tovarășii Mihai Gere, mem- | 
bru supleant al ” 
Executiv, secretar 
P.C.R.. g- ’ '
man. membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de alte persoane oficiale.

Comitetului 
al C.C. al 

general-colonel Ion Co

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala, delegația Partidului 
Socialist Francez din Departa
mentul Bouches-du-Rh6ne, con
dusă de Lucien Weygand. mem
bru al Comitetului Director al 
P.S.F.. secretar federal, care a 
participat la manifestările pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Ștefan Voicu. menu 
bru al C.C. al P.C.R.. Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Zia
riștilor din România, de acti
viști de partid.

A părăsit, de asemenea. Ca
pitala tovarășul Fidelis Cabrai 
D’Almeida, secretar de stat pen
tru justiție din Guineea-Bissau, 
care a asistat la festivitățile or
ganizate cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. de activiști de partid.

Delegația -Frontului Național 
din Republica Democrată Ger
mană, formată din Dorothea 
Meinke, membră a Prezidiului 
Consiliului Național al Frontu
lui Național, și Horzt Brillowski, 
șef de secție la Secretariatul 
Consiliului Național, care au 
asistat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-s aniversare a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă, a părăsit Capitala.

supune
mărul localităților rurale cu 
caracteristici economice, so- 
cial-culturale și edilitare, a- 
propiate de cele ale orașe
lor. Acest proces de edificare 
în timp a impus in 1968 re
organizarea administrativ-te- 
ritorială a țării, dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județe
lor ei. ținînd seama de cerin
țele momentului și ale 
pectivei într-un proces 
mogenizare a societății 
nești.

Industrializarea este i 
tă de urbanizare, dar 
creșteri sub raport demogra
fic. Mai mult de 40 la sută 
din locuitorii țării o repre
zintă tineretul sub 25 de ani. 
Procentul populației urbane a 
săltat simțitor de la 23,4 la 
sută în 1948 la 42,8 la sută 
in 1974.

In viziunea anilor 1980— 
1990, geografia este adine 
implicată. Ea are un 
cuprinzător, dinamic și pasio
nant, fiind o știință a viziu
nilor revoluționare in consens 
cu epoca pe care o trăim.

pers- 
de o- 
romă-

tnsoți- 
și de

viitor

Cristalul de Tomești
*

(Urmare din pag. I)

odată curios — spune mais
trul principal Constantin le- 
flea. Teoretic, dacă 
hună, nu pot exista surprize, 
totu-i normal, 
cuptorul cu oale topeam cris
tal, cind știam că noi, sti
clarii din Tomești vom obține 
cristal colorat nu eram, nu 
puteam fi calm, urmăream 
încordat obținerea primei 
șarje".

Am întîlnit aici pe unul 
din tinerii care dau relief și 
podoabă cupelor și vaselor de 
cristal, gravînd adevărate dan
tele cristaline și strălucitoare 
de un mare rafinament artis
tic. L-am întîlnit pe Nicolaie 
Zemniczky, unul din cei mai 
talentați sculptori în sticlă 
care a lucrat și primele obiec
te din cristal turcoaz de To- 
mești. Este absolvent al șco
lii profesionale de la Turda; 
din 1971 lucrează la Tomești.

rețeta-i

insă cind în

Măiestria, precizia, talentul, 
continua și permanenta îm
bogățire a cunoștințelor, do
rința de a învăța tot mai mult 
sînt cîteva din trăsăturile ce 
definesc profilul acestui tînâr.

Pe malul Begăi, ta To
mești, cuptoarele nestinse to
pesc sticla și distanțele dintre 
oameni; nu poți uita și tu 
început nici înțelege gesturile 
perfect sincronizate ale sticla
rilor ce săvîrșesc parcă un ri
tual, o magie fascinantă; oa
menii au priviri atente și miș
cări precise, rapide dar de o 
eleganță particulară.

Pe malul Begăi, la Tomești, 
făurari neîntrecuți nasc din 
sticlă și cristal lucruri de preț. 
Talentul și hărnicia, entuzias
mul tinerilor si maturitatea 
muncitorilor cu experiență 
mai multă formează un tot, ar
gumente ale realizărilor pre
zente, garanție pentru succe
sele viitoare.

Duminica aceasta nu 
fost pentru craioveni o 
minică a fotbalului. Dar 
sa fotbalului nu pare a 
resimțită de amatorii 
sport. întregul municipiu 
pregătit pentru marea com
petiție a sportului de masă 
ce se va desfășura timp de 
3 zile, aici, in orașul Banilor.

încă de la gară, o mare 
pancartă transmitea un bun 
sosit oaspeților. Pe străzi, la 
locuri vizibile, se aflau afi
șe care anunțau competi
ția. zilele de concurs, pro
gramul detaliat.

Duminică dimineața, la o- 
rele 9. din fața Teatrului Na
țional s-a dat semnalul de- 

. filării sportivilor. Cei i 
te 1 500 de participant 
finala Cupei tineretului, 
neri și tinere din toate 
dețele țării, au parcurs 
sunetele fanfarei 
pină la stadionul 
Apoi, pe gazonul 
lui, a avut loc 
de deschidere a 
la care au participat repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai C.C. 
al U.T.C. și U.N.C.A.P.

în cinstea celor 1 500 de» 
concurenți, ca și a spectato
rilor aflați în tribune, spor
tivi de la clubul municipal, 
de la clubul Electroputere 
și de la Școala sportivă au 
prezentat un frumos

a
du- 
lip- 

fi 
de

S-a

pes- 
la 

, ti-
Ju- 
în 

drumul 
municipal, 
stadionu- 

festivitatea 
competiției

gram polisportiv. Evoluția 
luptătorilor, a gimnaștilor, 
a judokanilor. a întregit at
mosfera de sărbătoare sub 
semnul căreia a început fi-, 
nala Cupei tineretului pen
tru sportivii satelor.

Și acum, cîteva amănunte 
despre întrecerile finale. 
Sportivii vor concura la atle
tism. handbal, trîntă și oină. 
La handbal participă 8 e- 
chipe de fete și 8 echipe de 
băieți care și-au ciștigat 
acest drept la faza zonală. 
La oină concurează 10 echi
pe. In paralel se desfășoară 
și „Cupa U.T.C." la oină, 
la care și-au anunțat parti
ciparea 8 echipe de sportivi 
legitimați. Se poate vorbi, 
deci, de un adevărat festi
val al sportului nostru na
țional. Nu este lipsit de in
teres faptul că la această fi
nală au sosit și diferiți ob
servatori din partea federa
țiilor de specialitate 
urmăresc să depisteze 
mai valoroase elemente
perspectivă pentru sportul 
de performanță. Să sperăm 
că întrecerile vor aduce, in 
prim plan, performante și 
nume despre care vom mai 
vorbi.

La ora cind transmit aces
te rinduri s-a dat semnalul 
începerii finalelor. In cores
pondența viitoare vom pre
zenta cititorilor primele re
zultate, primii performeri ai 
acestor interesante 
tractive întreceri.

care 
cele 

de

a Sportului studențesc
O etapă destul de departe de... 

fotbalul total. S-au marcat 
foarte puține goluri — 13 ! Nici 
un meci n-a trecut peste califi
cativul mediocru sau bun. Pe 
cind marile și electrizantele der- 
biuri ? Dacă ar fi să notăm sur
prizele etapei — nu le-am găsi : 
victoria sătmărenilor la Galați' 
nu surprinde deloc. Dacă ăr fi 
învins gălățenii se petrecea un 
fapt interesant : Universitatea 
Craiova, echipa campioană, ar 
fi ocupat ultimul loc în clasa
ment. Dar F.C. Galați nu se a- 
comodează cu fotbalul din prima 
divizie. Diferența de valoare a 
condus la un ,.egal“ la Rm. Vîl
cea între proaspăta promovată 
și universitarii clujeni care sînt, 
se pare, pe drumul regăsirii. 
Rezultat normal și ..nulul" de 
la Arad. Ambele echipe — și 
U.T.A. și Steagul Roșu — se rfe- 
simt după pierderea unor jucă
tori de calibru. A.S.A. Tg. Mu-

' reș confirmă buna formă spor
tivă 
unei 
șița. 
doua
acesta, mai comod drumul spre 
supraviețuire. La Timișoara, 
Poli nu i-a executat sever pe 
colegii din Iași. Interesantă și 
măgulitoare mi se pare evoluția 
echipei Jiul, deținătoarea Cupei 
României : bate la scor pe cine 
prinde acasă, echipe slabe (F.C. 
Rm. Vilcea) sau echipe puter
nice (F.C. Constanța). E un semn 
de optimism pentru noi știind

că nu peste mult va primi 
botezul „cupelor europene" 
unde se joacă, cum se șt^ie, un 
fotbal serios. Pe deasupra, aces
te competiții emit certificate de 
valoare internațională. Poate va 
primi o asemenea atestare.

Dar să revenim la cuplaj. Du
pă o primă repriză cu destule 
faze deslinate, în a doua parte 
a jocului studenții bucureșteni 
încep să lege mai bine, creînd 
acțiuni cursive, bine lucrate și 
periculoase. Dominarea autori
tară se concretizează prin golul 
marcat de Sandu Mircea în min; 
33. la o lovitură liberă execu
tată de Tănăsescu, al cărui șut 
portarul-campion nu-1 poate re
ține. După acest gol am văzut 
mai mult fotbal. Elevii lui An
gelo Niculescu au jucat 
bine, iar oltenii ca o 
oarecare. La reluare, o
spectaculoasă a lui Leșeanu este 
oprită prin fault de Berneanu : 
arbitrul decide, just, penalty. 
Transformă impecabil — Oct. 
Ionescu. Cu un avantaj de două 
goluri, bucureștenii joacă dega
jat și siguri pe situație. Au fost 
și momente cind minute-n șir 
campionii nu se-ntilneau cu ba-

foarte 
echipă 
crirsă

în care se află și în fața 
echipe solide — F.C.M. Re- 
C.F.R. Cluj înregistrează a 
victorie și i se pare, anul

Ionul. Nervoși, craiovenii au re
curs deseori la faulturi. Le su- 
ride o mare șansă in min. 56 — 
dar Oblemenco, de la numai 
7 m, a tras mult deasupra por
ții. Marcu face figurație. Este 
schimbat cu Bălan care rămine 
și el in umbra internaționalului. 
Boc, spre final, urcat in atac, 
nepăzit de niciun apărător, a 
ratat la rindu-i o mare ocazie 
trimițînd cu capul de la cîțiva 
metri mult peste poarta lui Su- 
ciu, Slaba contribuție a celor
lalți campioni la lupta pentru 
victorie, în frunte cu Țarălun- 
gă, atît de șters în această 
partidă, a permis echipei Spor
tul studențesc — cu un joc, ori
cum, bun — să se evidențieze 
in bloc. Frumoasa comportare a 
echipei Sportul studențesc s-a 
impus în fața campionilor. Un 
fotbal bun, cu multe faze spec
taculoase . au oferit echipele 
Steaua și Dinamo, aceștia din 
urmă, cu jucători parcă mai 
iuți ca niciodată, organizîndu-și 
atacul cu mai multă clarviziune 
și ambiție. Cele două goluri în
scrise — in repriza a doua — 
dovedesc această apreciere.

VASILE CABULEA

Foto: GH. CUCU

Record mondial egalat
la săritura in înălțime

T. POGOCEANU

NATAȚIE
• în cadrul campionatelor de 

natație aie S.U.A., tinărul îno
tător Tim Shaw a stabilit 
nou record 
de 200 m liber, cu timpul de 
l’51”66/100. Vechiul record, 
ținut de Mark Spitz, era 
l’52’’78/100.

★
Campionatele europene de 

tație, la care au participat pește 
800 de sportivi și sportive din 25 
de țări, s-au încheiat ieri la 
Stjdionbad din Viena. Concursul 
de inot dominat de reprezentan
tele R. D. Germane, care au sta
bilit recorduri mondiale, s-a si
tuat la un înalt nivel, demon- 
strind progresul considerabil al 
acestui sport pe vechiul conti
nent. Iată ciștigătorii ultimelor 
finale : 200 m spate femei :
Ulrike Richter (R.D.G.) —
2T7”35/100 — nou record mon
dial : 200. m fluture femei : Ro
semarie Kother (R.D.G.) —
2T4”45/100 ; 1 500 m liber
bărbați : Frank Pfuetze (R.D.G.) 
— 15’54”57/100 — nou record eu
ropean ; ștafeta 4 x 100 m mixt 
bărbați : R. F. Germania — 
3’51”57/100 — nou record euro
pean.

Turneul de polo pe apă a fost 
ciștigat de echipa Ungariei, ur
mată in ordine de formațiile 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Olandei, 
Italiei, României, Spaniei și R.F. 
Germania. în ultimele două me
ciuri ale competiției, selecționa
ta U.R.S.S. a învins cu 5—2 re
prezentativa Italiei, iar echipele 
României și R. F. Germania au 
terminat la egalitate : 4—4.

Proba de sărituri din turn a 
revenit campionului olimpic 
Klaus Dibiasi (Italia), cu 562,83 
puncte, urmat de Frank Hoff
mann (R.D.G.) — 557,28 puncte.

11,1
mondial, in proba

de- 
de

na-

Vițas a ciștigat cu 7—5,
6—1 partida cu Ilie Năstase. 
Alte rezultate : Kodes (Cehoslo
vacia) — Ashe (S.U.A.) 6—3,
6—2 ; Okker (Olanda) — Ismail 
el .Shafei (Republica Arabă 
Egipt) 3—6, 6—3, 6—1.

★
• La Budapesta a început tur

neul armatelor prietene la tenis, 
în primul tur, jucătorul român 
Dumitru Hărădău l-a eliminat 
cu 6—2, 6—0 pe Birkasz (Unga
ria), iar în turul al doilea pe 
sovieticul Lamp cu 6—3, 6—1.

• în cadrul concursului atle
tic desfășurat la Berlin, Rose
marie Witschas (R.D.G.) a ega
lat recordul mondial la săritura 
in înălțime, cu performanța de 
1.94 m. în același concurs Ma
rianne Voelzke a stabilit un 
nou record mondial, ia junioare, 
la săritura în lungime cu 6.77 
m (vînt favorabil 1,6 m pe se
cundă).

CICLISM
• Ciclișta franceză Genevieve 

Gambillon a cucerit, la f Mon
treal, titlul de campioană mon
dială în proba de 
rind distanța de 
timpul de lh47’36”. 
în același timp, a 
Tsaune (U.R.S.S.).

fond, acope- 
60 km in 

Pe locul doi. 
sosit Biala

TENIS
• Turneul internațional de 

tenis de la Chestnut Hill a pro
gramat partidele sferturilor de 
finală ale probei de simplu băr
bați. Argentinianul Guillermo

BASCHET
• Meciurile din ziua a 5-a a 

Cupei prietenia la baschet mas
culin (echipe de juniori) s-au 
încheiat cu rezultatele : Unga
ria — Polonia 23—22 ; R.D. Ger
mană — România 25—19 ; Bul
garia— Cehoslovacia 16—11.

• La Bogota, în ziua a doua 
a Cupei națiunilor la baschet 
masculin, s-au înregistrat 
mătoarele rezultate
— Uruguay 84—72 ;
— Columbia 72—67 ;
— Panama 83—74.

HANDBAL

DIAGRAMA ETAPEI
SPORTUL STUDENȚESC — 
N"'T™:T.--TLA CRAIOVAUNIVERSITATEA

2—0 (1—0).
Golurile victoriei 

bucureșteni au fost 
Mircea Sandu (min. ___
vian Ionescu (min. 47) din lovi
tură de la 11 m.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA IAȘI 1—0 
(1-0).

Unicuj gol al partidei a fost 
marcat de Dașcu (min. 14). La 
tineret-speranțe, au ciștigat 
oaspeții cu scorul de 4—0.

JIUL — F. C. CONSTANȚA 
3—0 (1—0).

Au marcat, în ordine, Naghi 
(min. 30), Roznai (min. 85) și 
Stoichiță (min. 89). La tineret- 
speranțe, victoria a 
constănțenilor cu 2—0.

A.S.A. TIRGU MUREȘ — 
F.C.M. REȘIȚA 2-1 (0-1).

Oaspeții au deschis scorul 
prin Bora, în min. 3. iar în re
priza secundă Mureșan (min. 
47) a egalat și Hajnal (min. 60) 
a adus victoria mureșenilor. La 
tineret-speranțe, gazdele au cîș- 
tigat cu 2—0.

CHIMIA RIMNICU VlLCEA 
„U“ CLUJ 0—0

Joc de un nivel tehnic modest. 
La tineret-speranțe, Chimia a 
ciștigat cu 3—2.

F.C. GALAȚI - OLIMPIA 
SATU MARE 0—1 (0—0).

Both (min. 89) a înscris golul 
victoriei sătmărenilor.

U.T.A. - STEAGUL ROȘU 
—0.
C.F.R. CLUJ — F.C. ARGEȘ 

1-0 (1—0),

studenților 
înscrise de 

33) și Octa-

revenit

ur- 
: U.R.S.S.

Argentina 
Porto Rico

• La Basel a avut loc trage
rea la sorți a „Cupei campio
nilor europeni" la handbal mas
culin ediția 1974/1975. în primul 
tur, echipa Steaua București va 
întîlni, în deplasare, formația 
Hapole Rehovat (Israel).

FOTBAL
• în turneul internațional de 

fotbal pentru juniori de la Var
șovia, echipa Dinamo București 
a făcut joc egal : 1—1 (0—1) cu 
Spartak Levski Sofia, iar Di
namo Moscova a învins cu 6—0 
(3—0) pe Ruda Hvezda Praga.

★
• Prima etapă a campionatu

lui de fotbal a R.F. Germania a 
fost marcată de mari surprize : 
Kickers Offenbach — Bayern 
Miinchen 6—0 ; Eintracht Bra
unschweig — Tennis Borrussia 
5—0 S. V. Hamburg — Borrus
sia Moenchengladbach 3—1 ; 
Duisburg — Wuppertal 4—1.

Mihai Liviu a înscris, in min. 
14. La tineret-speranțe, scor alb.

DINAMO — STEAUA 2—0 
(0-0).

Au marcat Zamfir (min. 73) și 
Lucescu (min. 82).

CLASAMENT
Dinamo 3 3 0 0 6-1 g
Poli. Timișoara 3 2 10 4—1 5
A.S.A. Tg. Mureș 3 2 10 6—4 5
Jiul 3 2 0 1 8—2 4
Sp. studențesc 3 2 0 1 4—2 4
C.F.R. Cluj 3 2 0 1 3—2 4
Olimpia Satu Mare 3 2 0 1 4—3 4
Steagul roșu 3 111 4—2 3
U.T.A. 3 111 3-3 3
Steaua / 3 111 4—3 3
F.C M. Reșița 3 10 2 5—5 2
F.C. Argeș 3 10 2 4-4 2
„U“ Cluj 3 0 2 1 3—5 2
F.C. Constanța 3 10 2 3—6 2
Poli, iași 3 10 2 1-4 2
Chimia Rm. Vîlcea 3 0 2 1 1—6 2
Univ. Craiova 3 0 12 3-6 1
F.C. Galați 3 0 0 3 0-6 0

ETAPA VIITOARE
(miercuri 28 august)

Dinamo — A.S.A. Tirgu Mu
reș. Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara. „U“ Cluj 
— Sportul studențesc, Politehni
ca Iași — F.C. Galați, Steagul 
roșu — C.F.R. Cluj. F.C.M. Re
șița — Steaua, F.C. Argeș — 
Chimia Rimnicu Vîlcea. Olim
pia Satu Mare — Jiul Petroșani 
și F.C. Constanța — U.T.A., 
care se va transmite pe micul 
ecran, de la orele 17.

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I ; S.C. Bacău _ C.S.U. 

Galați 0—3 ; Celuloza Călărași — 
F.C. Petrolul 3—1 ; Constructorul 
Galați—Progresul Brăila 1—1 ; Glo
ria Buzău — S.C. Tulcea 2—0 ; 
Oțelul Galați — Ceahlăul P. Neamț 
2—2 ; Unirea Focșani _ C.S.M. 
Suceava 2—3 ; Relonul Săvinești — 
Știința Bacău 1—0 ; C.F.R. Pașcani 
— Metalul piopeni 2—0 ; Chimia 
Brăila — Foresta Fălticeni 1—0. In 
clasament, _pe primul loc se află " . ... cu 5 pnncte ur.

Brăila tot cu 5

șov _ Metalul Drobeta Tr. Sg.vgrln 
4—1 ; Rapid — Voința București 
4—1 ; Dinamo Slatina — s. N. Ol
tenița 4—0 ; Metalul Mija — Fla
căra Moreni 0—0. Dinamo Slatina 
ocupă primul loc, cu 5 puncte, ur
mată de Rapid, cu același număr 
de puncte.

Chimia

Progresul Brăila, 
mată de ...........
puncte.

Chimia

A ii-a :
Automatica

SERIA
ghe — ______ ____________ _____
2—1 ; Metalul București — Gaz me
tan Mediaș 0—1 ; Electroputere 
Craiova — Tractorul Brașov 2—1 ; 
Autobuzul București — Progresul 
București 0—2 ; Metrom Brașov — 
C.S. Tirgoviște 5—0; C.S.U. Bra-

Oltul Sf. Gheor- 
Alexandria

SERIA A III-A : Minerul Bai» 
Sprie — U.M. Timișoara 1—1 ; Șoi
mii Sibiu _ Minerul Baia Mate 
1—1 ; Industria Sifrnei C. Turzii — 
Minerul Anina 3—1 ; C.F.R. Timi
șoara — Victoria Cărei 2—1 : Meta
lul Aiud — Arieșul Turda 3—2 ; 
” ’ — Vulturii Lugoj

Hunedoara _ Mi- 
Npuă 1—0 ; Meta- 

— F.C. Bihor 3—1 ; 
Victoria Călan 5—0. 
conduce Corvinul 

cu 6 puncte, urmată

Mureșul Deva 
1—0 ; Corvinul 
nerul Moldova 
lurgistul Cugir 
Unirea Arad — 
în clasament 
Hunedoara. . .. . _____ „
de Unirea Arad și U.M. Timișoara, 
cu cite 5 puncte.

.V

Campionatele 
europene de atletism 

de la Roma

înălțime. Apoi, la ediția din 
1962, de la Belgrad, „Ioli" a cu
cerit. din nou. medalia de aur. 
In 1969, la „europenele" de la 
Atena, am obținut două medalii 
de argint, prin maestra emerită 
Viorica Viscopoleanu și mărșă
luitorul L. Karaisifoglu. La ulti-

• 21 DE SPORTIVI ROMÂNI 
LA ÎNTRECERILE DE PE STA
DIONUL „CENTOMILLA" • 40 
DE ANI DE LA EDIȚIA INAU
GURALĂ A COMPETIȚIEI

Peste cîteva zile, atletele 
atleții din lotul republican __ 
vor îndrepta spre Roma, gazda 
celei de-a 11-a ediții a Campio
natelor europene de seniori. 
Probele clasice de alergări, a- 
runrări și sărituri, prevăzute în 
cele opt zile de concurs, vor 
reuni mai mulți atleți cu renu
me, recordmani mondiali și eu
ropeni, sportivi din R.D. Ger
mană, U.R.S.S.. Bulgaria. Italia, 
Cehoslovacia, Anglia, Franța, 
Belgia. Polonia, România. Unga
ria și alte țări. Aceste întreceri 
au și un caracter festiv ; se îm
plinesc 40 de ani de la ediția 
inaugurală a „europenelor" de 
atletism. Respectiv, prima ediție 
s-a desfășurat tot
Torino, între 7—9 
1934.

Campionatele de 
continentului au cunoscut o am
ploare deosebită după anii 1948- 
1950, cind un număr tot mai 
mare de concurenți au asaltat 
titlurile de campioni, reușind 
să urce ștacheta performanțelor 
pe o treaptă superioară. Atleții 
noștri au obținut prima meda
lie de aur la întrecerile din 1958, 
de Ia Stockholm, unde maestra 
emerită Iolanda Balaș a ciștigat 
detașat proba de săritură în

Și 
se

in Italia, la 
septembrie

atletism ale

luitorul L. Karaisifoglu._
ma ediție, desfășurată la Hel
sinki. in 1971, sportivii români 
au cucerit, din nou, două meda
lii de argint, una datorită Cor
neliei Popescu care a ciștigat 
săritura in înălțime cu' 1.85, iar 
Carol Corbu a cucerit medalia 
de bronz, ocupind locul 3 la tri- 
plusalt.

Campionatele europene, edi
ția 1974, programate pe stadio
nul olimpic „Centomilla" din 
Roma, între 1 și 8 septembrie, 
sint așteptate cu viu interes de 
tehnicieni și de atleții de pe con
tinent, care s-au pregătit intens 
pentru cea mai importantă con
fruntare a sezonului. Lotul nos
tru cuprinde 21 de atleți și atle
te, printre care se numără : Va
leria Ștefănescu, Argentina Me
nis, Mariana Șuman, Virginia 
Ioan, Cornelia Popescu-Popa, 
Natalia Andrei, Dorina Cătinea- 
nu, Gh. Ghipu, Ilie Floroiu, Gh. 
Cefan, V. Bogdan, N. Onescu și 
Carol Corbu.

sentino (Franța) intrece la 
puncte pe Marian Lazăr (Româ
nia) ; Madej (Polonia) învinge 
prin descalificare pe Rengifo 
(Venezuela) ; Rodriguez (Spa
nia) întrece prin abandon pe 
Andreikovski (Bulgaria); cate
goria semigrea : Mate Parlov 
(Iugoslavia) intrece la puncte 
pe Constantin Dafinoiu (Româ
nia) Carrillo (Cuba) învinge 

în repriza a doua pe 
(Bulgaria) ; Sachse 

^cîștigă la puncte în 
(Argentina) ; 
ciștigă prin

prin k.o.
Kalinov 
(R.D.G.) 
faț.a lui 
Spinks 
abandon 
ganda) ; 
vinge la 
nezuela).

La categoria grea, campionul 
oijmpic Teofilo Stevenson (Cuba) 
l-a învins prin k.o. în prima re
priză pe Hussing (R.F.G.). iar 
nigerianul Ayiula l-a ințrecut 
la puncte pe polonezul Bia- 
galski.

Suarez
(Ș.U.A.)
în fața lui Odong (U- 
Karataev (U.R.S.S.) în- 
puncte pe Sanchez (Ve-

Campionatul 
european de baschet

M. LERESCU

Campionatul
mondial de box

La Palatul sporturilor din 
Havana, s-au desfășurat ulti
mele meciuri ale optimilor de 
finală din cadrul campionatelor 
mondiale de box pentru ama
tori. lată rezultatele înregistra
te : categoria cocoș : Aldo Co-

• Campionatul european fe
minin de baschet a continuat, 
în Sardinia, tu meciurile celei 
de-a doua etape a grupelor pre
liminare. La Nuoro, selecțio
nata României a reușit să în
vingă cu 68—63 (31—23) pu
ternica echipă a Poloniei. Cele 
mai bune jucătoare ale echipei 
române au fost : Tita (17). Mi- 
halic 
Savu 
echipa 
84—67

Rezultate din celelalte grupe 5 
Iugoslavia - R. F. Germania 
75—54 : U.R.S.S. —- Ungaria 
80—64 : Cehoslovacia — Dane
marca 103—34 ; Franța — Olan
da 55—54.

(13), Andreescu (12) și 
(12). în aceeași grupă 
Bulgariei a întrecut cu 

formația Spaniei.
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Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația fascistă, la am
basadele țării noastre din străinătate au avut loc 
recepții.

participat
Cortiitetu-
Partidului

La PHENIAN au 
Kim Ir, membru al 
lui Politic al C.C. al 
Muncii din Coreea, premier al 
Consiliului Administrativ, Kim 
Dong Gyu, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C.. Se Cer, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., Hă Dam, vicepremier al 
Consiliului Administrativ, 
nistrul afacerilor externe, 
niștri, lucrători cu munci 
răspundere la C.C. t ’ ~

El Yaffi, secretari generali ad- 
juncți ai Ligii Arabe, Abel 
Moneim Selim, șambelan la 
președinția republicii, subsecre
tari de stat de la diferite mi
nistere. reprezentanți ai organi
zațiilor economice, șefi ai mi
siunilor diplomatice, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

științifice și tehnologice, Abdus 
Samad, ministrul agriculturii, al 
administrației locale și coopera
tivelor, Monoranjan Dhar, mi
nistrul justiției și problemelor 
parlamentare, Phani Majumder, 
ministrul administrării terito
riului și reformelor agrare, Ab
dul Momen, ministrul pentru 
problemele inundațiilor și apro
vizionării, Mohiuddin Ahmed, 
primul vicepreședinte al parti
dului de guvernămînt „Liga 
Awami11, Moni Singh, președin
tele C.C. al Partidului Comu
nist din Bangladesh.

mi- 
mi- 
de 

____ _ „ ___ al P.M.C., 
reprezentanți ai organelor ob
ștești, generali, funcționari din 
diferite instituții centrale.

La PRAGA au fost prezenți 
Vașil Bilak, Karel Hoffmann, 
Alois Indra, ' membri ai Prezi
diului C.C al P.C. din Ceho
slovacia, Milos Jakes, președin
tele Comisiei Centrale de con
trol și revizie a P.C. din Ceho
slovacia. Jan Gregor, Rudolf 
Rqhlicek și Jindrich Zahradnik, 
vicepreședinți ai guvernului, mi
niștri ai guvernului federal și 
ai guvernului ceh, cadre de 
conducere ale Adunării Federa
le. Frontului Național, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
membri ai corpului diplomatic.

La DAMASC au luat parte 
Yassar Askari, Fadei Al Ansari; 
Fawaz Souyyagh, membri ai 
Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
Mouhammad Al Imadi, minis
trul economiei și comerțului ex
terior, Seifo Chtui, ministrul in
dustriei, .......................... ..
ministrul 
Wannous, 
de pe Eufrat, Zahir Abdel Sa- 
mad, ministru de stat, Mouha- 
med Aii Zarad, directorul Bi
roului pentru relații externe al 
Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
Abdel Razzak al Yahia, directo
rul Departamentului politic al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, membri ai conduce
rii unor ministere și organizații 
de masă și obștești.- Au parti
cipat, de asemenea, membri ai 
Biroului Politic al P.C. Sirian.

Abdallah el Khany, 
turismului, Munir 
ministrul barajului

La DJAKARTA au participat 
Adam Malik, ministrul aface
rilor externe, dr. 
ministrul sănătății, 
ministrul pentru 
cercetării științifice 
giei. Domo 
mad Isnaeni, 
Parlamentului, funcționari 
periori din diferite ministere.

Siwabessy, 
D. Sumitro, 
coordonarea 
și țehnoio- 

Pranoto și Moha- 
vicepreședinți ai 

su-

La ADEN au luat parte Ab
del Aziz al Dali, ministrul sud- 
yemenit al sănătății, Abdulla 
Ahmed Ghanem, ministrul jus
tiției. funcționari superiori din 
M.A.E., reprezentanți ai institu
țiilor centrale, șefii misiunilor 
diplomatice, ziariști.

Au mai fost organizate recep
ții la OTTAWA, SANTIAGO 
DE CHILE. CIUDAD DE ME
XICO, BRASILIA, TUNIS, LON
DRA. HAGA. VIENA, RABAT, 
BRAZZAVILLE. CONAKRY, 
precum și în alte capitale.

TINERETUL LUMII

A TINERETULUI

Irak,

și 
din

R. P. BULGARIA, - Tineri constructori participînd la înalfarea 
unui nou obiectiv industrial la Devnia,

Comitetul pregătitor 
organizațiilor de tineret din 
mai multe țări arabe, reu
nit' la Alger, a aprobat crea
rea unei Uniuni Panarabe a 
Tineretului, din care 
parte reprezentanți ai 
ganizațiilor de tineret 
Algeria. Egipt, Tunisia, 
roc, Liban, Siria, 
Mauritania, Libia, Oman, E- 

* miratele Arabe Unite și Or
ganizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

Scopul uniunii — create 
in conformitate cu recoman
dările recentei conferințe a 
tineretului din lumea a tre
ia. desfășurată la Alger — 
este de a participa mai ac
tiv Ia educarea politică 
ideologică a tinerilor 
țările arabe in spiritul nă
zuințelor lor de pace și pro
gres, Ia mobilizarea lor efi
cace Ia marile transformări 
înnoitoare ce au loc in pre
zent in lumea arabă in di
recția dezvoltării multila
terale a acestor țări.

în cursul primei sale reu
niuni, Uniunea Panarabă a 
Tineretului a dezbătut plat
forma politică și statutul 
organizației, care urmează a 
fi adoptate la conferința u- 
niunii. programată pentru 
luna octombrie Ia Cairo.

• UN INTERVIU AL 
KARIOS «OBIECTIVUL 
WALDHEIM

LONDRA. Intr-un interviu a- 
cordat ziarului englez „Sunday 
Telegraph**, președintele Repu
blicii Cipru, arhiepiscopul Ma
karios, a propus ca discuțiile 
in vederea reluării negocierilor 
de pace asupra Ciprului să se 
desfășoare sub egida Națiunilor 
Unite.

El a adăugat că nu vor fi 
reluate convorbirile la Gene
va sau la New York decit in 
cazul in care trupele turce se 
vor retrage cel puțin pe'pozi
țiile de încetare a focului, con
venite la Geneva. în interviul 
său, președintele Makarios a 

. declarat că se va opune în 
permanență divizării Ciprului, 
deoarece „soluționarea con
flictului rezidă intr-un stat u- 
nitar“. Șeful statului cipriot s-a 
pronunțat pentru întărirea tru
pelor O.N.U. in insulă.

LONDRA. Un purtător de cu
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Marii Britanii a a- 
nunțat, simbătă seara, că gu
vernul Greciei a informat ofi
cial guvernul englez că nu este 
dispus, în circumstanțele actua
le, să participe la noi nego
cieri, în cinci, la Geneva, în 
problema cipriotă.

NICOSIA. Potrivit datelor 
furnizate de Crucea Roșie In
ternațională, aproximativ cinci 
mii de prizonieri de război sint 
deținuți, de o parte și de alta, 
in urma conflictului din Cipru.

NEW YORK. Un purtător de 
cuvînt al secretarului general 
al Organizației Națiunilor Uni
te a declarat sîmbătă la New 
York că principalul obiectiv

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

PREȘEDINTELUI MA-
MISIUNII LUI

misiunii lui Kurt 
lingă guvernele 
problema cipriotă

KURT

Waldheim 
implicate 
constă in

al 
pe 
in 
discutarea posibilităților reluă
rii negocierilor politice, suspen
date de la eșuarea conferinței 
de la Geneva, la 13 august. 
Prin purtătorul său de cuvînt, 
Kurt Waldheim a făcut cunos
cut că va sprijini „orice iniția
tivă susceptibilă de a se ajun
ge la o pace durabilă1*.

Kurt Waldheim urmează să 
sosească marți seara la New. 
York, după vizitele efectuate 
la Nicosia, Atena, Ankara și 
Londra. El va întocmi un ra
port, care va constitui baza vii
toarelor dezbateri ce vor avea 
loc in Consiliul de Securitate 
in problema cipriotă.

Rezultatele alegerilor
Malayezia
rezultatelor provi- 

alegerilor legislative
Potrivit 

zorii ale 
care au avut loc în Malayezia, 
„Frontul național** — de guver- 
nămînt, care grupează 9 parti
de politice, a obținut majorita
tea absolută din cele 154 de 
locuri în Parlamentul tării. In
tr-o declarație radio-televizată, 
primul ministru, Tun Abdul 
Razak, a menționat că în noul 
guvern, ce va fi format după 
10 septembrie, cind vor fi cu
noscute și rezultatele alegerilor 
din Sarawak, vor fi menținuți 
toți reprezentanții celor nouă 
partide ale actualului guvern.

La ULAN BATOR au partici
pat Sonomin Luvsan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Marelui .Hural Popu
lar, Jâmbiu Batmonh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Consiliu
lui- de Miniștri, Njamin Jagva- 
ral. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
Dondoghiin Țevegmid, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. membri ai guvernului, 
alte personalități. Au participat, 
de asemenea, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Ulan 
Bator și delegația Asociației de 
prietenie româno-mongolă, con
dusă

La ANKARA au participat 
Tekin Ariburun, președintele 
Senatului, Kemal Guven. preȚ 
ședințele . Adunării Naționale, 
Hesan Ișîk. ministrul apărării 
nationale. Orhan Birgit, minis
trul turismului și informațiilor, 
Ismail Erez, secretar general al 
M.A.E.; Turhan Feyziogiu, pre
ședintele Partidului încrederii 
Naționale, 'smet Sezghin, vice
președinte al Partidului Dreptă
ții, senatori, deputați, generali 
și ofițeri superiori, conducători 
ai instituțiilor centrale de stat 
și obștești, oameni de cul
tură și artă.

de Marin Argint.

TEHERAN au luat parte 
Abbas Hoveyda. primtil 

al Iranului. Sharif 
președintele Senatului. 

Riazi. președintele 
Makdavi, . 
Manout-

La 
Amir 
ministru 
Emami, 
Abdullah
Majlișului, Fereidun 
ministrul comerțului, 
chehr Eghbai, președintele Com
paniei Naționale a Petrolului 
Iranian, membri ai grupului 
parlamentar de prietenie româ- 
no-iranian. senatori și deputați.

La CAIRO au participat Ibra
him Salem Mohammadein. mi
nistrul industriei și bogățiilor 
miniere. Abdel Fattah Ibrahim, 
ministrul finanțelor. Mahmud 
Riad, secretarul general al Li
gii Arabe, Sayed Nofaj și Selim

La ISLAMABAD, guvernul pa
kistanez a fost reprezentat de 
Rafi Raza, ministrul producției 
și comerțului. Au mai participat 
adjunctul speakerului Adunării 
Naționale. Ashraf Abassy, vice
președintele ~ 
Mohammad 
prezen tanti 
Rawalpindi 
porului, secretarul .. . 
președintelui, Anwar Ral 
que, reprezentanți ai armatei, 
oameni de afaceri, șefi ai unor 
misiuni diplomatice.

Senatului.
Khan. senatori, 
ai conducerii 
a Partidului 

militar

Tahir
re- 
din 
Po- 

al 
Ha-

La DACCA au participat Ab
dul Malek Ukil, președintele 
Parlamentului al Republicii 
Bangladesh. Kamal Hossain, 
ministrul afacerilor externe, al 
resurselor naturale, cercetării

Comitetul pentru Relații Cul
turale cu Străinătatea (C.R.C.S.), 
al R. D. Vietnam a organizat o 
adunare festivă la Cooperativa 
agricolă Moc Bac, înfrățită cu 
Cooperativa agricolă de produc
ție din Gingiova, județul Dolj, 
consacrată celei de-a , XXX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă. La 
adunare au participat Nguyen 
Nguyen Sinh, viceoreședinte ai 
regiunii Nam Ha. Nguyen Chinh 
Thien, secretar al Comitetului 
de partid al districtului Duyen 
Mai. Ngo Van Dinh. președinte
le Comitetului administrativ al 
acestui district, conducătorii co
munei și cooperativei Mor Bac, 
reprezentanți ai M.A.E. și ai 
C.R.C.S.

în cadrul programului de ma
nifestări organizate cu prilejul 
sărbătoririi eliberării României 
de sub dominația fascistă. la 
Hanoi a avut loc vernisajul ex
poziției ..România la a XXX-a 
aniversare a zilei naționale**, or
ganizată sub auspiciile Comite
tului pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea (C.R.C.S.) a! R.D.V. 
în prezența unor 
ale vieții culturale 
vietnameze, a unui 
de invitați.

Au fost de față 
Loi. adjunct al ministrului 
cerilor externe, Vu Quoc 
vicepreședinte al C.R.C.S., 
persoane oficiale.

NAJIONALIZARI

IN ARGENTINA

Guvernul argentinian con
tinuă programul de dezvol
tare economică independen
tă a tării, inițiat de fostul 
președinte, Juan Peron.

v

personalități 
și artistice 
mare număr

Hoang Van 
afa-

• GUVERNUL din Trinidad- 
Tobago a preluat dreptul de 
proprietate asupra bunurilor 
deținute pe teritoriul tării de 
compania petrolieră america
nă „Shell1*. Primul ministru, 
Eric Williams, a anunțat 
hotărirea va deveni efectivă 
începere de la 30 august a.c.

că 
cu

în cadrul unei ședințe spe
ciale a guvernului, prezidată de 
Maria Esteta Martinez de Pe
ron, președintele republicii, a 
fost adoptată hotărirea privind 
naționalizarea intregii rețele 
de distribuire a petrolului și a 
produselor petrolifere. Potrivit 
acestei hotăriri, compania gu
vernamentală „Yacimentos Pe- 
troliferos Fiscales" va pre
lua sub controlul său întregul 
sistem de distribuire și vîn
zare a petrolului în Argentina.

Pină în prezent, acest con
trol era deținut în proporție de 
46 la sută de monopolurile 
troliere străine „Esso" 
„Shell".

Această măsură este una 
componentele principale
planului trienal de dezvoltare 
economică, inițiat de Juan Pe
ron.

• ÎN URMA unei hotăriri a 
guvernului nipon,. începînd cu 
1 octombrie, in Japonia vor fi 
majorate cu 23 la sută preturi
le transporturilor feroviare și 
cu 29 la sută costul transportu
rilor cu taximetre.

S-a hotărît, de asemenea, 
creșterea cu 46 la sută a pre
țului petrolului lampant, pre
cum și majorarea cu 60 la sută 
a costului energiei electrice. '

în legătură cu .aceasta, agen
ția Associated Press menționea
ză că, în Japonia, prețul la con
sumator crește anual cu apro
ximativ 20 la sută.

• UN NUMĂR de peste 4 500 
case de locuit, peste 1 000 de 
clădiri guvernamentale, 86 de 
școli și 9 spitale au fost restau
rate in localitățile Ismailia, 
Sue2 și Port-Said, de la înce
putul lucrărilor de reconstruc
ție in zona Canalului Suez — a 
anunțat ministrul construcțiilor 
de locuințe și reconstrucției al 
R.A. Egipt, Osman Ahmed Os- 
țnan. El a precizat că, in aceste 
localități, a fost restabilit, în 
proporție de 60 la sută, siste
mul de alimentare cu apă și 
electricitate.

gistpate, în Portugalia, 250 de 
cazuri de holeră, dintre care 
cinci cazuri mortale. Cruz Oli
veira, secretar de stat la Mi
nisterul sănătății, a declarat că 
din.aprilie a.c. în Portugalia au 
fost înregistrate 745 de cazuri 
de holeră.

• INTERVIU ACORDAT 
DE G. MARCHAIS

pe-
Și

din 
ale

PRESA STRĂINĂ DESPRE ROMÂNIA
v

Șl SĂRBĂTOAREA POPORULUI ROMÂN
CAIRCt — Presa egipteană 

care a consacrat, în ultimele 
zile, numeroase articole reali
zărilor țării noastre, reflectă pe 
larg festivitățile de la Bucu
rești. informind despre parada 
militară și demonstrația oame
nilor muncii din ziua de 
gust. „Al Ahram", „Al 
houria". „Al Akhbar" și 
lalte cotidiene egiptene 
că prezenta în Capitala 
niei, cu pril&jul sărbătorii na
ționale, a unui rr.c— 
de personalități din 
țări, subliniind că aceasta con
stituie o reflectare elocventă 
a politicii de înțelegere și co
laborare internațională promo
vată de țara noastră, a presti
giului de care ea se bucură pe 
arena mondială. Presa acordă, 
de asemenea, o atenție deose
bită cuvîntării rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la se
siunea jubiliară a Marii Adu
nări Naționale. Sub 
„Ceaușescu scoate in 
dorința României de 
pentru dezvoltarea 
lor. sale de prietenie 
laborare cu toate
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__ ,_T__ națiunile, 
„Journal d’Egypte" a publicat, 
în prima pagină, o amplă rela
tare a acestei cuvîntări, iar 
posturile de radio și televi
ziune au transmis știri care 
relevă importanta cuvîntării șe
fului statului român. Radio Ca
iro a consacrat o amplă emi
siune succeselor obținute 
poporul român in cele 
decenii care au trecut de la 
berare.

BRASILIA. — Principalul co
tidian care apare in capitala 
Braziliei „Correio Braziliense" 
publică, in numărul său din 23 
august, o pagină specială dedi
cată sărbătorii naționale a 
României.

„România de astăzi este o ța
ră prosperă, Îndreptată eu to
tul spre ceea ce se cheamă 
progres — scrie ziarul. Româ
nia de astăzi este un stat so
cialist în progres continuu, cu 
o industrie dezvoltată și o a- 
gricultură in creștere și mo
dernizare".

Referindu-se la politica exter
nă „Correio Braziliense" scrie : 
„într-o unitate dialectică cu po
litica internă, România promo
vează consecvent o politică ex
ternă activă, corespunzătoare in
tereselor poporului român și 
ale comunității internaționale, 
ale Înțelegerii pe plan interna
țional, ale păcii și colaborării 
între popoare. Ceea ce caracte
rizează politica internațională 
a României — subliniază zia
rul —este prezența sa activă 
în viața internațională, efortul 
constant pentru soluționarea 
problemelor internaționale pe 
baza principiilor dreptului in
ternațional, apărînd interese
le fiecărui popor, realismul și 
spiritul de inițiativă".

PARIS. — Cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. postul de radio France- 
Musique a prezentat un concert 
festiv de muzică simfonică ro
mânească, in interpretarea or
chestrei radioteleviziunii româ
ne, dirijată de Iosif Conta. Pro
gramul a fost comentat de com
pozitorul francez Franțois Ser- 
rette.

în seara aceleiași zile, pe ca
nalul color al televiziunii s-a 
transmis filmul „Codin11, copro
ducție româno-franceză.

Totodată, France-Musique a 
transmis, sub titlul „Cîntece 
populare de pe malul Dunării**, 
a patra emisiune dintr-o serie 
consacrată muzicii populare ro
mânești.

• CONVORBIRI 
SIRIANO-AMERICANE
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trei 
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Postul de radio brazilian 
„Mec" a transmis, în ziua de 23 
august, o emisiune dedicată 
sărbătorii naționale a României, 
cuprinzînd muzică populară ro
mânească, informații economi
ce și culturale.

DACCA. — Cele patru cotidie
ne principale din Bangladesh au 
publicat in ziua de 23 august 
suplimente speciale dedicate ce-- 
lei de-a 30-a aniversări a eli
berării României de sub domi
nația fascistă. Suplimentele, a- 
părute sub auspiciile Asociației 
de prietenie Bangladesh-Roma
nia, prezintă semnificația marii 
aniversări și realizările obținute 
de poporul român după elibe
rare.

Ziarul „Morning News" publi
că, de asemenea, un articol de 
fond dedicat Zilei naționale a 
României, prin care elogiază 
glorioasa aniversare și contribu
ția țării noastre la pacea și co
laborarea internațională.

CIUDAD DE 
Principalele ziare 
24 august publică 
formații și comentarii consacra
te celei de-a 30-a aniversări a 
zilei de 23 August. Ziarele de 
largă circulație „El Nacional" și 
„El Universal" publică fotogra
fii ale tovarășului Nicplae 
Ceaușescu la parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii, 
precum și alte aspecte din tim
pul manifestației de la 23 Au
gust.

Știri și comentarii despre cea 
de-a 30-a aniversare, despre 
conferința de presă ținută cu a- 
cest prilej de ambasadorul 
României in Mexic publică coti
dienele „Excelsior", „El Nacio
nal11, „El Universal1*, „La Pren- 
sa“, „El Dia“, „Hovedades". Sint 
subliniate semnificația actului 
de la 23 August în istoria po
porului român, realizările obți
nute în ultimij 30 de ani. poli
tica externă activă de pace și 
cooperare internațională a Româ
niei socialiste.

MEXICO. — 
mexicane din 
fotografii, in-

• PRIN întrevederea avută 
simbătă cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, mi
nistrul afacerilor externe al Si
riei, Abdel Halim Khaddam, 
și-a încheiat convorbirile pur
tate la Washington asupra si
tuației din Orientul Apropiat, 
Șeful diplomației siriene a fost 
primit, anterior, de președinte
le Gerald Ford.

Prezenta la Washington a 
ministrului sirian se Înscrie în 
cadrul consultărilor initiate de 
Henry Kissinger cu reprezen
tanți ai statelor implicate în 
conflictul din Orientul Apro
piat, în vederea amorsării unei 
noi faze in eforturile întreprin
se pentru realizarea unei păci 
durabile în regiune. în cursul 
acestei, luni s-au mai aflat în 
capitala S.U.A. regele Hussein 
al Iordaniei, precum și miniș
trii de externe ai Israelului, 
Iordaniei și Egiptului.

• ÎN ANII de după elibera
re, in R.P. Bulgaria s-au alocat 
fonduri însemnate pentru dez- 
voltarea culturală a țării. Nu- 

. mai în anii celui de-al șaselea 
cincinal (1971-1975), pentru con
strucțiile cu caracter cultural 
au fost alocate fonduri de 2.5 
ori mai mari decit în cincinalul 
anterior. în ultimii 15 ani, in 
Bulgaria au fost construite 2 000 
de case de cultură, un mare nu
măr de teatre, cinematografe, 

. galerii de artă, muzee și săli de 
concerte.
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TUNIS. — Ziarele tunisiene 
din 23 august au publicat arti
cole consacrate celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării României. 
Astfel, „L’Action", organul de 
presă al Partidului Socialist 
Desturian, a publicat un articol 
sub titlul „Sensul aniversării 
României**, însoțit de o fotogra
fie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul „La Presse." 
consacră aceluiași, eveniment 
un articol intitulat „A acționa 
pentru pace, înțelegere și apro
piere intre popoare1*.

• PREȚURILE de vînzare 
cu amănuntul ale produse
lor alimentare vor continua 
să crească in Statele Unite, 
pină Ia sfirșitul anului, in
tr-un ritm de aproximativ 
15 la sută, în comparație cu 
media din 1973 — a anunțat 
Ministerul Agriculturii. Ex- 
perți economici citati de a- 
genția Associated Press a- 
preciază însă că această 
creștere ar putea fi chiar 
depășită.

Agenția A.P. menționează 
că, în 1973, nivelul preturi
lor produselor alimentare a 
crescut cu 14,5 la sută în 
comparație cu anul prece
dent — ceea ce a reprezen
tat cea mai importantă creș
tere, după cea de 21 la sută 
— înregistrată in anul 1946, 
fată de 1945.

• PENTRU rezolvarea pro
blemelor ce . stau în fata Fran? 
tei este necesară realizarea 
unui front larg al poporului 
francez împotriva monopoluri*- 
lor, a declarat, in cadrul unui 
interviu acordat postului de ra
dio „Europa-11*, secretarul ge- 
nețal al Partidului Comunist 
Francez,' Georges Marchais. 
Prin acest front larg, a spus 
vorbitorul, ar putea fi realiza
te reforme hotăritoare, in spe
cial în domeniul social-econo
mic.

• GUVERNUL indian a 
hotărît să supună actualei 
sesiuni a Parlamentului un 
proiect de lege privind na
ționalizarea a 103 întreprin
deri textile a căror activita
te stagnează de mai multă 
vreme. Holărîrea a fost luată 
în cadrul
cabinetului, care s-a 
șurat sub conducerea 
mului ministru Indira 
dhi.

în fapt, guvernul a 
luat conducerea acestor în
treprinderi la 31 martie a.c., 
timp în care 64 din cele 103 
întreprinderi falimentare au 
fost reorganizate și repuse 
în siluafia de a produce. A- 
doptarea de către Parlament 
a proiectului de lege privind 
naționalizarea acestor între
prinderi va permite insti
tuirea controlului statului a- 
supra a 16,6 Ia sută din in
dustria textilă a tării, con
comitent cu păstrarea lo
curilor de muncă pentru cei 
163 000 de lucrători ame
nințați de șomaj.

pre-
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Conferința mării

• REUNIUNEA 
DIN PANAMA

• ÎN CAPITALA Republicii 
Panama au luat sfirșit lucră
rile celei de-a 13-a conferințe 
regionale pentru America La
tină a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.). în ca
drul conferinței, reprezentanții 
a 27 de state latino-americane 
au dezbătut probleme legate 
de extinderea agriculturii pe 
continent și de creșterea ex
porturilor- de produse agrico
le. Participanții la lucrări au 
căzut de acord asupra creării 
în America Latină a unei Aso
ciații pentru apărarea resurse
lor naturale ale tarilor din a- 
ceastă regiune împotriva ex
ploatării de către monopoluri
le străine.'

• UN COMUNICAT al Di
recției generale a sănătății din 
Lisabona anunță că în săptămi- 
na • 16-22 august au fost inre-

Negocierile dintre
Portugalia și

• UN PURTĂTOR de cuvint 
al Ministerului de Externe al 
Algeriei a anunțat că negocie
rile între reprezentanții guver
nului portughez și cei ai Parti
dului African al Independentei 
din Guineea Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), des
fășurate la Alger, vor lua sfîrșit 
luni după-amiază prin semnarea 
unui document oficial. La cere
monia de semnare a documen
tului, a precizat purtătorul de 
cuvînt, vor participa membri ai 
corpului diplomatic și reprezen
tanți ai presei algeriene și 
străine.

P. A. /. G. C
Agenția algeriană de informa

ții menționează, pe de altă par
te, că, ținind cont de importanta 
evenimentului, la ceremonie vor 
participa membri ai Consiliului 
Revoluției și ai guvernului Al
geriei.

• LA LISABONA s-a anun
țat că Portugalia a început, la 
25 august, retragerea 
sale de pe teritoriul 
cii Guineea-Bissau, 
agenția T.A.S.S. In 
pregătiți pentru 
10 000 de militari portughezi.

Participanții la a 3-a Con
ferință asupra dreptului mă
rii care-și consacră efortu
rile degajării unei noi le
gislații internaționale privind 
mările și oceanele lumii își 
vor încheia dezbaterile la 
29 august. Bilanțul lucrărilor 
de pină acum, cu laturile 
sale pozitive, cit și cu cele 
negative, consacră noi con
cepte, înmagazinează pro
puneri, proiecte și hotăriri ce 
vor furniza baza discuțiilor 
in cadrul celei de-a 4-a con
ferințe, programate să aibă 
loc, la Viena, în 1975.

Lucrările au fost reparti
zate pe trei comisii de lu
cru ; prima a examinat pro
blema regimului internațio
nal al fundului mărilor din 
zona apelor internaționale : 
a doua comisie are între a- 
tribuțiile sale probleme de 
ordin general ca definirea 
juridică precisă a limitelor 
mării teritoriale și a zonei 
economice sub controlul sta
telor riverane, precum și ela
borarea normelor de tranzit 
al vaselor prin strimtorile in
ternaționale ; a treia comi
sie dezbate chestiuni referi
toare Ia protecția mediului 
marin împotriva poluării, 
cercetarea științifică și trans
ferul de tehnologii.

Un spațiu larg in cadrul 
discuțiilor a fost acordat 
noului concept de „zonă e- 
conomică** sau „mare patri
monială**, cristalizat ca so
luție de compromis intre te
za stabilirii unei limite de 12 
mile pentru apele teritoriale 
ale tuturor statelor și teza 
unor ape teritoriale de 200 
mile de la țărm. Conceptul 
de „zonă economică** speci
fică : ape teritoriale de 
mile și drepturi suverane 
statelor riverane asupra 
surselor mării în zona 
200 mile.

Țara noastră este favora
bilă noului concept intrucit 
el constituie una dintre la
turile principiului suverani
tății depline asupra resurse
lor naturale și dă expresie 
dorinței țârilor in curs de 
dezvoltare de a folosi resur
sele marine din zonele adia
cente lor conform interese
lor naționale ale 
respective.

Comisia a Il-a 
centrat discuțiile 
problemei platoului 
nental, fiind acceptată ideea 
fundamentală a prelungirii 
sub apă a teritoriului teres
tru, precum și necesitatea 
găsirii unor principii și nor
me juridice eare să asigure 
soluții echitabile pentru toa
te statele. Delegația română 
a prezentat ca instrument de 
lucru un proiect vizînd deli
mitarea spațiilor maritime 
între statele vecine, pe bază 
de acord, ținindu-se seama 
de toate elementele caracte
ristice zonei respective. Mulți 
delegați, printre care și cei 
ai țării noastre, s-au decla
rat în favoarea includerii 
platoului continental in noul 
concept de „zonă economică" 
și de statuare a noțiunii de 
„drepturi suverane" asupra 
acestei zone in sensul drep-
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STEJAR-EXTREMA URGENȚĂ : 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15) București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18.30; 20.45). Grădina 
Luceafărul (ora 20), Grădina Bucu
rești (ora 19,45).

POLITIA SUB ACUZAȚIE : Sca
la (orele 9.30; 12,30: 15,30; 18.15: 21). 
Favorit (orele 9.15; 12; 15; 17.45;
20.30) , Grădina Dinamo (ora 19.45).

PLANETA SĂLBATICĂ : Central 
(orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18.15;
20.30) .

REPRESALII LA ROMA : Ca
pitol (orele 9; 11.15:13.30: 16; 18,30; 
20.45) Grădină Capitol (ora 19,45).

IN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Festival (orele 9,15: 11.30: 
13,45;. 16; 18,30; 20,45), Grădina
Festival (ora 19,45).

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

URMĂRESTE-MĂ : Victoria (ore
le 9,15: 1130; 13.45: 16: 18,15; 20.30).

DE BUNĂ VOIE si NESILIT DE 
NIMENI : Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

FĂRĂ UN ADIO : Excelsior (o-

rele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30), Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.15; 20,30). Grădina To
mis (ora 19,30). Grădina Modern 
(ora 19.30).

CENUȘA : Viitorul (orele 16; 
19.30).

36 DE ORE : Feroviar (orele 
8.45: 11,15; 13.30: 16; 18.30: 20,45). 
Gloria (orele 8,45; 11,15; 13,30;
15.45: 18 15) Flamura (orele 8.45: 
11; 13,15; 15,45: 18; 20,15), Grădina 
Titan (ora 19,45).

O PICĂTURĂ IN MARE : Fla
căra (orele 16; 18; 20).

TUNURILE DE LA NAVARONE : 
Grivița (orele 9; 12.30;
Volga (orele 9; 12.15:
Arta (orele 15.30: 19).
Arta (orele 15,30; 19).

CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC : Ferentari (orele 15.30; 
18; 20,15).

CHITTY-CHITTY. BANG-BANG: 
Lumina (orele' 9; 12,30; 16; 19,30), 
Dacia (orele 9; 12.30; 16; 19.30).

15; 19,30). 
16; 19.15). 

Grădina

ROMAN VESEL : Rahova (orele 
16; 18; 30).

CONTESA WALEWSKA : Doina 
(orele 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15) 

-— la orele 9,45 program pentru co
pii ; Moșilor (orele 15,30; 18), Gră
dina Moșilor (ora 20).

JOE LIMONADA : Crîngașl (o- 
rele 16; 18.15).

VANDANA: 
12.30; 16: 19).
19,45), Grădina . ................,,
Grădina Bucegi (ora 19,30), Gră
dina Aurora (ora 19.30).

CRONICA VERII FIERBINȚI : 
Munca (orele 9: 13; 16: 19).

ȘAPTE PĂCATE : Lira (orele 
15.30; 18), Grădina Lira (ora 20).

LADY CAROLINE : Drumul 
Sării (orele 15,30: 18; 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ : Glulești (orele 15,30; 18;
20,15).

CEAȚA : Cotrocenl (ora 16).
FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 

Cotroceni (orele 14: 18; 20).
PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI

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

Buzeștl (orele 9; 
Bucegi (orele 16; 
Buzești (ora 19.30).

APARTAMENTUL : Miorița (ore
le 9; 12.30; 15; 17.30; 20).

ASEDIU CU SURPRIZE : Cos
mos (orele 15.30; 18: 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI : Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DUEL PE AUTOSTRADĂ : F1O- 
reasca (orele 15,30: 18: 20,15).

LA EST DE JAVA . Vitan (orele 
15,30; 18). Grădina Vitan (ora 19).

CLEOPATRA : Melodia (orele 
8.30; 12: 15,45; 19.30).

BĂIATUL CU UN
Înfrățirea (orele 15,30;

CAL ALB: 
18; 20,15).

lor. 11,10 Profil pe portativ — Ște
fan Lăzărescu. 11.30 Lucrări de 
Gabriel Faure. 12,00 Știri. 12,05 Din. 
discografia lirică a marilor diri
jori : Renato Cellini. 12.55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii. 
17,00 Știrile după-ami'ezii. 17,05 Alo, 
Radio — muzică ușoară la cerere. 
17,50 Azi cîntă marile furnale — 
cîntece pentru oțelari. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatură. 18,10 
Simfonii. 18.55 Melodia zilei. 19.00 
Raliul ideilor. 19,30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri ,,Decca“. 20.00 Munca 
— izvor de bucurie și împliniri. 
Oameni și flăcări la Reșița. 20,30 
Concert de muzică populară. 21,00 
Radio-fono-rama — interpreți ro
mâni de muzică ușoară. 22.00 O zi 
într-o oră. 23.00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. Tineri poeți. 
23,55—24.00 Ultimele știri.

UCIDE DRAGOSTEA ’ de Petru 
Vintilâ. 18,55 Cîntec de leagăn. 
Film documentar-artistic. 19,15 OM. 
OAMENI. OMENIRE. Emisiune de
dicată Conferinței Mondiale a 
Populației. 19,25 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Documentar TV. 
AEROPORTUL. 20.20 Istoria opere
tei... în personaje :■ MASCOTA. 
20,35 Roman-foileton : JURNALUL 
poCTORULUI FINLAY. Episodul 
..Acuzator, acuzat1*. 21.25 Publici
tate. 21,30 Revista literar-artistică 
TV. Implicarea socială și politică 
— condiție a libertății responsabile 
a artisticul. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

LUNI, 26 AUGUST 1974

LUNI, 26 AUGUST 1974
PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Românie, vis de 
aur** de Ion Crișan. 10,00 Clubul 
adolescenților. 11,00 Cronica idei-

PROGRAMUL I
16,30 Emisiune în limba maghia

ră. 17,20 Emisiune de teatru : CINE

17.30 Telex. 17,35 Avanpremiera 
săptămînii. 17,40 Album coral. 17 50 
Film artistic : STEAUA TĂCERII 
— premieră TV. 19,20 Publicitate. 
19.25 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii (re
luare) : DAKTARI. 20.25 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,45 Muzica 
românească în contemporaneitate. 
Sensuri noi în cîntecul de muzică 
ușoară. 21,10 Cinci minute cu mi
mul cubanez Centurion. 21.15 Ce 
știm și ce nu știm despre... 21,45 
Publicitate. 21.50 Reluări la cererea 
telespectatorilor.

popoarelor

și-a con- 
și asupra 

conti-

turilor exclusive ale statelor 
asupra resurselor solului și 
subsolului marin. Noțiunea 
implică dreptul suveran al 
fiecărui stat de a conserva- 
explora și exploata resurse
le din zoneie maritime adia
cente țărmurilor sale. Ea s» 
conjugă cu principiul esen
țial al dreptului tuturor sta
telor de a participa la pune
rea in valoare a resurselor 
din zona internațională a te
ritoriilor submarine.

Comisia I căreia i-a re
venit stabilirea regimului ju
ridic al teritoriilor submari
ne din afara jurisdicției na
ționale — patrimoniu comun 
al intregii omeniri — a dez
bătut probleme legate de ad
ministrarea și exploatarea 
rezervelor naturale ale zo
nei internaționale și, in pri
mul rînd. necesitatea înfiin
țării unui organism interna
tional care să supravegheze 
modalitățile și condițiile de 
exploatare a resurselor sub
marine aflate in această zo
nă. România sprijină ideea 
creării unui astfel de forum 
cu o structură democratică, 
bazat pe principiul egalității 
statelor și chemat să asigu
re : 1) — împărțirea echita
bilă intre ele, ținind seama 
in primul rind, de nevoile 
țărilor in curs de dezvoltare, 
a veniturilor obținute din ex
ploatarea și comercializarea 
resurselor zonei internaționa
le ; 2) — transferul de tehno
logii către țările in curs de 
dezvoltare.

In comisia a IlI-a proiectul 
de convenție internațională 
pentru combaterea poluării 
se bucură de sprijinul de 
principiu al majorității țări
lor participante care se an 
gajcază să coopereze direct 
sau in organizații specializa
te în vederea concertării ac
țiunilor și măsurilor de com
batere a poluării mediului 
marin.

Conferința de la Caracas, 
cu toate limitele și neîmpli- 
niriie ei, reprezintă o etapă 
de acumulări și eforturi po
zitive în procesul îndelungat, 
început in I960, de concepe
re a unui tratat internațional 
asupra dreptului mării. Țara 
noastră consideră că princi
palele probleme de fond și 
chestiunile de principiu care 
vor face obiectul viitoarelor 
negocieri de la Viena trebuie 
hotărite pe cale democratică, 
cu participarea tuturor sta
telor. în conformitate cu prin
cipiul egalității lor în drep
turi in scopul valorificării in 
interesul intregii comunități 
mondiale a uriașelor bogății 
din adincul mărilor și ocea
nelor.
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