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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a înmînat înalte distincții sportivilor 
care au reprezentat cu demnitate 
culorile patriei la Jocurile Olimpice

TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, A FĂCUI
U VIZITA Uf LUCRU LA TlRCUL

I „NICI 0 MEDALIE I 
I ȘI NICI UN TITLU DIN I 

LUME NU VALOREAZĂ 
ClT DISTINCȚIA

PE CARE II0 ACORDĂ 
ȚARA IA“ 

-a spus tripla campioana 
olimpica Nadia Comaneci, 

i de ieri, cel mai tinâr i 
Erou al Muncii Socialiste

UE MOSTRE DI BUNURI UE CONSUM
Za Complexul expozițional din Piața Sein teii—o imagine cuprin
zătoare a infăptuirilor de prestigiu ale industriei noastre ușoare, 
elocventă pentru nivelul asimilării tehnicii moderne in acest 

domeniu, pentru calitatea și diversitatea produselor

Medaliile obținute de sporti- 
* vii noștri la Montreal și-au spo

rit valoarea și semnificația prin 
înaltele distincții ale Republicii 
Socialiste România pe care le-a 
înmînat, ieri, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele . Republicii Socia
liste România, acestor tineri 
care au dobîndit gloria olim
pică, antrenorilor și specialiști
lor care i-au ajutat să urce pe 
podiumul învingătorilor, repre
zentând cu demnitate și onoare 
culorile patriei la întrecerile 
din Canada.

La festivitate au participat io- 
*' varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 

Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Ion Ionifă, Pe
tre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Io
sif Banc, Ion Coman, Teodor 
Coman, Mihai Dalea, Ion Dincă- 
Mihai Gore, Nicolae Giosan. Va- 
sile Patilinet, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu, Aurel Duma.

Prețuirea adusă în această zi 
celor mai buni sportivi dintre 
cei buni, antrenorilor și tehnici
enilor. componenți ai lotului 
olimpic, a constituit, în fapt, o 
nouă $i elocventă expresie a 
aprecierii deosebite pe care 
conducerea partidului și statu
lui, poporul nostru, o acordă 
acelora ce contribuie, prin- 
tr-un admirabil efort, la dez
voltarea activității sportive și 
la creșterea prestigiului sportu-; 
lui românesc pe plan interna
țional, a grijii și răspunderii în
tregii societăți pentru formarea 
multilaterală a tinerilor, pentru 
afirmarea aptitudinilor lor in
telectuale, fizice și morale.

Acum — ca și in timpul ma
rilor întreceri — sportivii își în
dreaptă gindul plin de recunoș
tință spre partid și secretarul 
său general, pentru atenția și 
dragostea cu care sînt înconju
rați, pentru sprijinul neprecu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să adresez cele mai 

calde felicitări tuturor sportivi
lor, antrenorilor si conducători
lor lotului olimpic care au re
prezentat cu cinste România, la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Solemnitatea de astăzi este în
chinată acelora care. în întrece
rile ce s-au desfășurat timp de 
două săptămîni in Canada, au 
dobîndit victorii strălucite, suc
cese importante, făcînd ca. la 
această ediție a Jocurilor Olim
pice, țara noastră să obțină cele 
mai bune rezultate din toate 
participările de pină acum. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Doresc, în primul rind. să 
adresez cele mai calde felicitări 
Nadiei Comăneci (vii aplauze), 
care a știut să demonstreze in 
mod minunat măiestria gim
nasticii românești, faptul că un 
tînăr liber, stapîn pe destinele 
sale, un tineret care trăiește in
tr-o țară socialistă poate să 
aspire la cele mai inalte succese 
în sport, ca și in toate dome
niile de activitate. (Aplauze pu
ternice).

Ne-a produs tuturor o deose
bită satisfacție, urmărind, seară 
de seară, evoluția Nadiei Co
măneci. a echipei noastre ce 
gimnastică, care a demonstrat 
— pe lingă înalta măiestrie ar
tistică — încredere in forțele 
proprii, tenacitate, dirzenie. ceea 
ce caracterizează atit gimnaste
le noastre, cit și Întregul nos
tru tineret. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Iată de ce tocmai pentru a- 
ceste calități pe care le-a de

monstrat Nadia Comăneci la 
Montreal am hotărît să-i acor
dăm titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și „Medalia de aur 
„Secera și Ciocanul". (Aplauze 
puternice, prelungite). Avem 
deci, începînd de astăzi. In rin- 
durile Eroilor Muncii Socialiste 
o eroină tinără. dar care și-a 
ciștigat pe drept, prin munca, 
tenacitatea și hotârirea sa, acest 
titlu. (Aplauze puternice).

Fie ca aceasta să constituie un 
Imbold atit pentru tineretul 
D06tru sportiv, cit și pentru în
tregul nostru tineret de a ac
ționa pentru a-și îndeplini cu 
cinste, cu abnegație. Îndatoririle, 
pentru a servi patria, a-și în
suși cele mai înalte cunoștințe. 
In toate domeniile de activitate ! 
Prin aceasta vor demonstra fie
care câ, intr-adevăr, era noas
tră socialistă deschide tineretu
lui patriei minunate perspec
tive de bunăstare, de fericire, 
de atingere a celor mai înalte 
culmi in toate domeniile. 
(Aplauze puternice).

Sper că atit sportivii tineri, 
cit și tineretul din alte dome
nii de activitate vor urma aces: 
exemplu și că vom mai avea — 
și eu sint convins că vom mai 
avea — noi Eroi din rindul ti
neretului nostru în sport și in 
alte domenii. (Aplauze pu
ternice).

Doreac să adresez, de aseme
nea. felicitări călduroase Teo
dorei Ungureanu. celorlalte 
membre ale grupului de gim
nastică. care. Împreună, au ob
ținut locul doi — deși, trebuie 
spus, că meritau să ocupe locul 
L (Vii aplauze).

Adresez. de asemer.ee. calde 

felicitări antrenorilor, soților 
Karolyi, care au adus o contri
buție de preț la obținerea aces
tor rezultate importante. (A- 
plauze puternice).

Felicit, de asemenea, pe spor
tivul de la caiac, Diba, care a 
obținut și el cea mai inaltă me
dalie, precum și încă o medalie 
de bronz, demonstrind că, intr- 
adevăr, Dunărea este un bun 
loc pentru a forma sportivi de 
inaltă calitate. (Aplauze pu
ternice).

Trebuie să spun deschis — 
desigur, cei din echipa de hand
bal s-au dus să se pregătească 
pentru demonstrația sportivă, 
dar știu câ ascultă (aplauze) — 
mi-ar fi făcut mare plăcere să-i 
felicit pentru medalia de aur la 
Jocurile Olimpice ; dar le adre
sez calde felicitări și pentru me
dalia de argint. Am reținut an
gajamentul lor că vor face to
tul să o obțină pe cea de aur la 
următoarele Jocuri Olimpice. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Adresez, de asemenea, felici
tări sportivilor din ramura de 
box care au adus medalii de ar- 
gmtidin ramura de lupte care, 
de asemenea. au adus medalii 
de argint, precum și celorlalți 
sportivi componenți ai lotului o- 
limpic. care au adus medalii de 
bronz sau au ocupat locuri im- 
pomante in întreceri, contribu
ind prin aceasta la obținerea ce 
către România a unui loc im
portant. la puncte. In ierarhia 
țărilor care s-au prezentat la 
aceste jocuri. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Deeigur. «intern la o festivita
te de premiere, de aceea ma 
vot rezuma și eu să vorbesc 

mal mult de lucrurile bune și 
să adresez. încă o dată, felici
tări tuturor sportivilor ce au 
participat la competiții — chiar 
dacă, de această dată, unu. 
dintr-o cauză sau alta, au avut 
insuccese sau nu au ocupat lo
cul pe care 11 meritau pe drept 
— să exprim urarea și îndem
nul de a face în continuare e- 
forturi pentru a se perfecționa, 
spre a putea ocupa în compe
tițiile viitoare — nu numai la 
Jocurile Olimpice din 1980. plnă 
atunci Încă sdnt 4 ani — locuri 
si mai bune. încă din, anul a- 
cesta vor începe multe compe
tiții și va trebui fiecare să se 
străduiască să-și perfecționeze 
măiestria pentru a putea obține 
rezultate tot mai bune în între
cerile și competițiile care vor 
avea loc atit pe plan național, 
cit și interbalcanic. european, 
precum si oe plan mondial. In 
următorii 4 ani. (Aplauze pu
ternice).

Fără îndoială că se impune 
să tragem anumite concluzii și 
Învățăminte atit din ceea ce a 
fort bun — și sînt multe lucruri 
bune. Începînd cu felul In care 
s-a prezentat echipa de gim
nastică. dar și alte echipe com
ponente ale lotului nostru. — 
dt și din unele lipsuri care s-eu 
manifestat. V* trebui ca să ne 
așezăm. lă analizăm cu răbda
re. să tragem învățăminte și si 
trecem la o organizare mai bună 
a activității noastre în toate 
sectoarele. Avem în vedere ca. 
în următorii ani, să intensifi
căm activitatea sportivă în școli, 
să facem în asa fel îndt să nu

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi dimineața, o vizită la Tîrgul de 
mostre de bunuri de consum, deschis în 
Complexul expozițional din Piața Scînteii.

împreună cu secretarul general al parti
dului s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Gheorghe Oprea,

Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Ion Dincă, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, Aurel Duma, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru, și 
alți membri ai guvernului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat cu multă căldură la sosire de nu
meroși cetățeni, care au aclamat entuziast 
pentru partid, pentru secretarul sau gene
ral.

Expresie elocventă a grijii 
permanente a partidului și sta
tului, a secretarului general al 
partidului, pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai al 
poporului — țelul suprem al în
tregii politici a partidului nos
tru — această vizită a prilejuit o 

examinare directă a modului în 
care s-a trecut la înfăptuirea 
Programului privind pro
ducția și desfacerea către 
populație a bunurilor de 
consum in perioada 1976—1980, 
aprobat de C.C. al P.C.R. și 
Consiliul Suprem al Dezvoltă

rii Economice și Sociale a Româ
niei în ședința lor comună din 
1 iulie. Elaborat din inițiativa și 
sub directa îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. acest 
program se înscrie, după cum se

(Continuare în pag. a Il-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, a făcut o vizită de lucru 
la Tîrgul de mostre de bunuri de consum

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

Un exemplu și un îndemn

(Urmare din pag. I)

știe, în ansamblul de măsuri 
menite să traducă în viață ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului în domeniul creșterii 
gradului de civilizație și bună
stare a celor ce muncesc.

în cadrul tîrgului. aflat la 
a Vil-a ediție. sînt prezen
tate circa 150 000 de expo
nate reprezentînd cele mai 
recente realizări ale indus
triei bunurilor de consum, ale 
cooperației meșteșugărești, a- 
gricole si de consum. Organi
zată în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului. actuala ediție a tîrgului 
ilustrează cu pregnanță înfăp
tuirile obținute de producătorii 
bunurilor de consum, realizările 
lor in asimilarea tehnicii mo
derne în acest domeniu, ofe
rind o imagine cuprinzătoare a-

rupra potențialului atins în pre
zent de industria noastră, a
structurii variate și bogate a 
fondului de marfă ce va fi pus 
în viitor la dispoziția popu
lației.

In timpul vizitării standuri
lor, secretarul general al parti
dului se întreține cu miniștri, cu 
specialiști, se interesează în
deaproape de caracteristicile și 
calitatea bunurilor expuse, cere 
să fie întreprinse din timp toa
te măsurile necesare pentru in
troducerea în fabricație a 
noilor produse, livrarea lor 
către unitățile comerciale la ter
menele stabilite. Tirgul de mos
tre din acest an are un carac
ter de lucru, el oferind cadrul 
potrivit pentru corelarea cit mai 
bună a ofertei de mărfuri cu 
cerințele tot mai variate ale 
populației, pentru perfecționa
rea relațiilor dintre unitățile 

Industriale și cele comerciale, 
în prezent. în cadrul tîrgului 
este în plină desfășurare acțiu
nea de contractare a fondului de 
mărfuri pentru anul viitor. In 
cursul discuției se degajă ideea 
că această activitate a fost mai 
judicios pregătită decît în anii 
trecuți, ceea ce oferă temei să 
se aprecieze că cetățenii vor 
găsi în viitor în magazine 
sortimente de mărfuri mai 
variate, de calitate superi
oară, care vor satisface în mai 
mare măsură exigențele lor. 
Sondajele de opinie în rîndurile 
vizitatorilor din întreaga țară 
cu privire Ia bunurile prezenta
te în această mare expoziție 
vor oferi producătorilor și or
ganelor comerciale reperele ne
cesare pentru o mai judicioasă o- 
rientare a structurii fondului de 
mărfuri, astfel incit acesta să 

corespundă în mai mare măsu
ră cerințelor pieței.

Rînd pe rînd sînt vizitate pa
vilioanele industriei alimenta
re, cooperației de consum, cen
tralei editoriale, industriei u- 
șoare. chimiei, materialelor de 
construcții și industriei lem
nului, cooperației meșteșugă
rești. industriei locale, con
strucțiilor de mașini și metalur
giei.

Exponatele de la pavilionul 
industriei agroalimentase —
peste 3 500 de sortimente — 
conturează imaginea progreselor 
înregistrate în domeniul sporirii 
și diversificării producției aces
tor importante sectoare de acti
vitate cărora le revin sarcini în
semnate în îndeplinirea obiec
tivelor stabilite de partid pen
tru continua îmbunătățire a a- 
provizionării populației. După 
cum se știe, în actualul cin
cinal producția industriei ali
mentare urmează să crească in
tr-un ritm mediu anual de 9.2 
la sută, fapt ce va permite ca 
volumul desfacerilor de mărfuri 
să sporească. în intervalul 1976- 
1980. cu aproape 50 la sută. Mo
dul în care se acționează pentru 
înfăptuirea în condiții cit mai 
bune a sarcinilor cuprinse în 
programul recent stabilit de 
conducerea partidului și statului 
își găsește reflectarea in varie
tatea și calitatea produselor 
grupate in standurile pavilionu
lui.

Secretarul general al partidu
lui dă o apreciere pozitivă re
zultatelor obținute pină acum 
de oamenii muncii care lucrea
ză în acest sector al economiei 
românești, eforturilor lor îndrep
tate spre satisfacerea într-o mă
sură crescindă a cerințelor me
reu sporite ale cetățenilor. A 
fost remarcat faptul că s-au 
creat și introdus in cultură no; 
soiuri de legume și fructe de 
calitate superioară, că s-au lăr
git producția și sortimentele de 
produse din came, lactate, de 
pescărie, panificație, zaharoase, 
că s-a trecut la realizarea 
unor produse speciale dietetice 
și pentru copii.

în același' timp, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu a făcut o se
rie de recomandări privind ri
dicarea eficienței activității e- 
conornice din acest sector, acce
lerarea ritmului de înfăptuire a 
sarcinilor privind îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu pro
dusele solicitate. Indicațiile da
te pe parcursul vizitării stan
durilor s-au referit in principal 
la necesitatea diversificării In 
continuare a producției pe baza 
cercetări; ruxitifice nrocriu la 
crearea unor coi capacxtăti oe 
producție care «ă poată as^ura 
cantități sporite de mărfuri. la 
apucarea unor moda, .tău prac
tice. modeme, de prezentare și 
desfacere a produselor.

Industriei ușoare — principa
lul producător de bunuri de 
consum, ramură care în dnâ- 
nahii recent încheiat și-a dublat 
producția, iar în perioada 1976— 
1980. ca urmare a recentelor 
măsuri stabilite de conducerea 
partidului, va cunoaște un ritm 
mediu anual de creștere de 8,7 
la sută — i s-a rezem at, în ca
drul tîrgului. opt pavilioane. Pe 
parcursul vizitării lor se arată 
că cele peste 40 000 de sortimen
te expuse, din care circa 40 la 
sută sînt noi. constituie o măr
turie a hotăririi muncitorilor și 
specialiștilor din întreprinderile 
industriei ușoare de a-și aduce 
o mai mare contribuție la buna 
aprovizionare a populației. Rețin 
atenția in special modelele noi de 
țesături pentru cele mai dife
rite destinații, realizate din po
li esteri in amestec cu lină, mă
tase seu celofibră, din alte 
materii prime indigene. în ve
derea unei mai complexe valo
rificări a țesăturilor și, în ace
lași timp, a mai bunei aprovi
zionări a populației din fie
care județ, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca. pe lingă 
fiecare întreprmdere textilă, să 
fie create unități de confecții.

O impresie plăcută produce 
gama largă si diversă de trico
taje, produse din fire sintetice, 
ș: sectorul de confecții, pre
zent la tirg eu mai mult de 
3 000 de modele care se disting 
prin croiala modernă și materia
lele de calitate. în același timp 
se relevă necesitatea intensifi
cării eforturilor in vederea di
versificării producției, in speci
al în industria de încălțăminte 
si marochinărie. a mai bunei 
folosiri a materiilor prime și 
materialelor, pe măsura poten
țialului existent.

Un pavilion special a fost re
zervat produselor pentru copil, 
care reflectă activitatea la
borioasă desfășurata pentru 
îmbunătățirea gamei sorti
mentale si a calității pro
duselor. potrivit sarcinilor tra
sate in această privință de 
conducerea partidului și statului.

în timpul vizitei In pavilio
nul întreprinderilor de sticlă, 
porțelan. ceramică, s-a 
subliniat necesitatea de a se 
păstra specificul unităților cu 
tradiție în aceste sectoare, de a 
se realiza mai multe modele 

inspirate din folclorul național 
și local, ceea ce le va conferi 
un plus de originalitate și fru
musețe. Se recomandă în acest 
sena participarea într-o mă
sură mai mare la activitatea de 
creație în această industrie a 
artiștilor plastici, se cere 
organelor de resort să fie între
prinse, în continuare, măsuri în 
scopul sporirii și diversificării 
producției de obiecte de cera
mică, care sînt tot mai solici
tate de cumpărătorii din țară și 
de peste hotare. în cadrul dialo
gului cu conducerile Ministeru
lui Industriei Ușoare și Minis
terului Comerțului Interior s-a 
cerut înființarea de centre spe
cializate în desfacerea unor bu
nuri de consum în care să se 
execute și produse la comandă. 
S-a indicat, totodată, să se a- 
corde mai multă atenție dezvol
tării producției de articole spor
tive.

Pavilionul rezervat industriei 
chimice, care cunoaște și în ac
tualul cincinal un ritm înalt de 
dezvoltare, cuprinde o mare di
versitate de produse, obținute 
din materii prime indigene, du
pă tehnologii elaborate în uni
tățile Institutului central de 
cercetări chimice.

Remarcind realizările obținute 
în îmbogățirea, într-o perioadă 
scurtă de timp, a gamei de bu
nuri chimice destinate pieței, 
secretarul general al partidului 
a recomandat continuarea efor
turilor îndreptate spre crearea 
de noi sortimente in vederea 
unei și mai bune aprovizionări 
a rețelei comerciale cu această 
categorie de mărfuri.

Pe o platformă în aer liber, • 
tovarășului Nicolae Ceaușescu I 
ii sint prezentate o seamă de | 
noutăți din domeniul materia- 1 
lelor de construcții. între aces- ! 
tea. un interes deosebit il pre
zintă noile tipuri de ferestre și 
jaluzele realizate din materiale 
plastice, care înlocuiesc cu 
succes materialul lemnos, sint 
estetice și dovedesc însușiri 
funcționale superioare. Ținind 
seama de posibilitățile existente, 
s-a recomandat specialiștilor să 
persevereze in extinderea folo
sii materialelor plastice in 
construcții. în același timp, au 
fost remarcate rezultatele ob
ținute in realizarea unor blocuri 
ceramice mari care înlocuiesc 
cărămizile clasice și alte mate- 
rtale. contribuie la creșterea 
procucuvi tații muncii in con
strucții. la îmbunătățirea cali
tății lucrărilor.

Este reținut, de aseme
nea. ca pozitiv faptul că 
xxsuttt dintre modelele de mo
bilă expuse răspund în
tr-o măsură mai mare 
cer-r.telor unei categorii largi 
de cumpărători. Noile garnituri 
si piese de mobilier sint mai 
judicios dimensionate, au o 
funcționalitate sporită si o linie 
modernă. Exponatele demon
strează în același timp preocu
parea acestei industrii pentru 
utilizarea și valorificarea supe
rioară a lemnului, pentru folo
sirea de noi materiale care să 
confere mobilei un aspect plă
cut. elegant, practic.

Cu același interes au fost vi
zitate și pavilioanele industriei 
locale ale cooperației meșteșu
gărești și de consum, care ex
pun circa 30 000 de articole. Se 
vădește și in aceste sectoare 
preocuparea pentru diversifica
rea continuă a producției și 
valorificarea mai bună a resur
selor locale.

Ultimul popas al acestei vizite 
a avut loc la pavilionul con
strucțiilor de mașini și meta
lurgiei. Aici sint trecute in re
vistă noile produse asimilate In 
fabricație — aparate electro- 
casnice de concepție modernă, 
cu funcționalități multiple, dife
rite produse, mașini destinate 
confortului și ușurării muncii 
în gospodărie. Standurile acestei 
ramuri prezintă, de asemenea, 
noi tipuri de aparate de radio 
și televizoare, alte produse 
electrotehnice. diverse aparate. 
Sint expuse, de asemenea. bi
ciclete. motorete. precum și 
autoturisme.

în toate pavilioanele vizitate, 
secretarul general al partidului 
a formula: cuvinte de apreciere 
la adresa colectivelor de muncă 
din industria bunurilor de larg 
consum, prezente cu frumoase 
realizări la această prestigioasă 
manifestare economică. le-a 
adresat calde felicitări și în
demnul de a persevera pe calea 
înnoirii și modernizării continue 
a producției, de a-și spori con
tribuția la înfăptuirea politicii 
partidului de creștere a nivelu
lui de civilizație și bunăstare al 
întregului popor.

La încheierea vizitei, ca dealt
fel pe tot parcursul desfășură
rii ei, cetățenii Capitalei pre
zent i în expoziție și-au expri
mat cu putere sentimentele lor 
de profundă dragoste față de 
partid, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința lor pen
tru grija manifestată fată de 
ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai material și spiritual 
al tuturor cetățenilor patriei.

Oamenii curajoși se gîn- 
desc foarte puțin la curaj. 
Oamenii cu adevărat talen- 
tați își pun foarte rar pro
blema talentului. Starea de 
spirit a adevărului este fires
cul. Niciodată nu veți întîlni 
un om de excepție, revolu- 
ționînd ceva anume, in indi
ferent ce domeniu, care să 
se gindească la condiția sa 
de excepție. Oamenii de ex
cepție se gindesc numai la 
ceea ce au de făcut, și își pe
trec viața îp. etape de auto- 
depășire — fără să le con
temple, conștienți că se poa
te mai mult. Stăpînirea de 
sine și aparenta lipsă de 
emoție a Nadiei Comăneci 
surprinde pe mulți. Toată 
lumea admiră această voință 
de fier cu care se stăpinește 
această fată de patrusprezece 
ani. Da. numai că fata de 
patrusprezece ani este, in do
meniul ei, o revoluționară, 
de vreme ce toată lumea 
este de acord că mica ro
mâncă Nadia Comăneci a re
voluționat gimnastica femi
nină modernă. în ce chip ? 
Poate că ceea ce ne izbește 
în primul rînd nu este difi
cultatea exercițiilor, ci toc
mai ceea ce noi numim — 
cu stingăcie — extraordinara 
stăpînire de sine a Nadiei, al 
cărei talent este puternic di
rijat de muncă, de pre
gătire dirză, perseverentă. 
Și iată că valoarea astfel 
obținută nu așteaptă trecerea 
anilor.

Nadia Comăneci, prin de
cret prezidențial, a primit ti
tlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur „Se
cera și ciocanul". Aceste 
înalte distincții i-au fost în- 
minate de președintele re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ordinele și me
daliile României socialiste au 
o semnificație precisă și se 
conferă celor care prin me
ritele lor deosebite corespund 
exigențelor acestor semnifi
cații. Deci, acest talent mira
culos, Nadia, a primit titlul 
de erou al muncii.

Cine merge la Academia 
română și cercetează varian
tele și manuscrisele emines
ciene este copleșit. Canti
tatea uriașă de efort încorpo
rată acolo, pentru ca la noi 
să ajungă sunetele pure ale 
celei mai sublime lire care .a 
făcut să sune limba româ
nească, este, într-adevăr, 
compatibilă cu geniul, cu as
pirația de a atinge treapta 
de firesc în care sufletul, 
mintea, cuvîntul însuși for
mează acea perfectă stare in 
care efortul incorporat nu se 
mai simte.

Nadia este gimnastă, forma 
ei de exprimare nu este lup
ta cu aerul, ci dialogul cu 
aerul, redimensionind spațiul 
ți ordonindu-l prin mișcare. 
Cit efort presupune această 
desăvîrșire a talentului? Atît 
de mare, incit ea nu ne

laboratorul marilor performanțe- 
larga mișcare de masă

Fotografii de ORESTE PLECAN
Sportivii olimpici, prin 

cuvinte pornite din ini
ma și din cuget, au exprimat 
înaltele lor sentimente de 
dragoste și recunoștință pen
tru distincțiile acordate, 
pentru minunatele condiții 
de pregătire, fără de care 
marile performanțe dobin- 
dite într-o confruntare de o 
asemenea anvergură cum a 
fost Olimpiada de la Mont- 
treal, nu erau posibile. Odată 
cu dezvoltarea generală a 
țării a cunoscut un progres 
continuu și mișcarea de edu
cație fizică și sport, ca parte 
componentă a procesului de 
formare și educare a omului 
nou al societății noastre, cu 
înalte calități fizice și mo
rale. în această ambianță a 
grijii și interesului pentru 
dezvoltarea unui tineret să
nătos, viguros, marii noștri 
performeri au găsit un cadru 
minunat de valorificare, prin 
muncă și stăruință, a talen
tului, ridicindu-și neconte
nit măiestria sportivă, calea 
spre marile performanțe. Un 
drum mereu in urcare ale 
cărui trepte însemnau dă
ruire, pasiune, dirzenie, per
severență, tenacitate, iubire 
de patrie, spirit de sacrifi
ciu. Am înțeles, cu toții, din 
cele spuse de sportivii care 
au luat cuvintul la această 
festivitate că gindul lor se 
îndreaptă, cu cutezanță și 
încredere, spre viitor. în
demnul părintesc al secreta
rului general al partidului, 
ca succesele de la Olimpiadă 
să fie un nou și puternic im
bold pentru întregul tineret 
de a face sport, de a-și cul
tiva talentul sportiv, de a va

lasă, evoluînd, nici măcar 
să-l presupunem, și această 
bătălie cîștigată este eroică. 
Ea e rezultatul unei strădanii 
și unei perseverențe care-i 
conferă dreptul de a purta 
înaltul ordin socialist. Dînd 
înaltă cinstire muncii, socia
lismul i-a dat statutul firesc 
de permanență : exemplul 
Nadiei este un îndemn și o 
dovadă. Nu oricine poate 
ajunge mare campion, pentru 
că așa cum talentul singur nu 
ajunge, munca în lip&a talen
tului nu este suficientă. Dar 
tinărul trebuie să aibă cura
jul de a opta și, indiferent 
de domeniul in care va mun
ci și va trăi, să-și gindească 
fapta tinzind spre perfecțiu
ne. care numai prin muncă, 
printr-un .permanent efort — 
singurul dealtfel care dă 
sens vieții — se poate atinge.

în orice domeniu de acti
vitate se poate vorbi de per
formanță. Cuvîntul il întîl- 
nim .pe șantiere și ogoare, în 
amfiteatre și laboratoare de 
cercetare. îl intîlnim pe sce
nă și in tăcutele biblioteci-. 
Cuvintul performanță în pa
tria noastră și-a lărgit ex
trem sensul, complexitatea 
lui ne definește. Avem eroi 

ai marilor combinate și 
avem eroi ai recoltelor înal
te. Socialismul răsplătește 
munca cu înaltă cinstire, și 
orice tînăr știe aceasta, știe 
că drumul e liber, deschis 
spre orice performanță per
sonală care se cîștigă numai 
prin muncă, și care se adau
gă la marele efort colectiv, 
al întregii țări. Educlnd tine
retul prin muncă și pentru 
muncă, i se cere astfel să se 
depășească mereu, să atingă 
punctul de sus al capacități
lor sale — ceea ce conferă 
unei personalități umane îm
plinirea sa. Secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
aceasta, cerea deci tinerilor 
să facă totul pentru a aspira 
la asemenea performanțe, 
indiferent de domeniul de ac
tivitate. Aceasta este. în pri
mul rînd, lecția pe care ,p dă 
Nadia colegilor ei de gene
rație. Izbinda ei a adus țării 
o mare mîndrie, ea a semni
ficat o dată in plus voința, 
talentul și dragostea, de 
muncă, bucuria pe care a- 
ceasta o așează pe chipurile 
tinerilor noștri.

SMARANDA JELESCU

lorifica condițiile create de 
era noastră socia
listă pentru a deveni 
„eroi" in sport, ase
menea Nadiei Comăneci, 
sau eroi in orice domenii de 
activitate, a prefigurat noi 
dimensiuni, noi orientări pen
tru viitor. în acest context, 
chemarea lansată de la înalta 
tribună, de a cuprinde în
tregul tineret într-o activi
tate sportivă continuă, siste
matică a avut o profundă 
rezonanță. Activitatea spor
tivă trebuie să se tranforme 
intr-o puternică mișcare dz 
masă, singura capabilă să fa
vorizeze descoperirea mari
lor talente, a marilor perfor
meri. Școala, cluburile șco
lare, muncitorești și studen
țești, asociațiile sătești tre
buie să devină puternice 
centre sportive, în care să 
fie. practic, cuprinși toți ti
nerii țării. Fiecăruia trebuie 
să-i dăm certitudinea că 
muncind, respectind rigorile 
vieții sportive poate deveni un 
mare campion. Fără o parti
cipare largă de masă a între
gului tineret nu vom putea 
asigura schimbul de miine cu 
valori pe măsura exigențe
lor marii performanțe spor
tive. Piatra de temelie a per
formanței este sportul de 
masă, unde se nasc pasiuni, 
ambiții, unde se ciștigă expe
riență și apare dorința de a- 
firmare, ideea de întrecere, 
spiritul competitiv. Amploa
rea mișcării sportive de 
masă, -dezvoltată in toate dis
ciplinele, dă măsura adevă
rată a calității performanței. 
Aici, in angrenajul maselor 
de tineri, de la cea mai fra

gedă virstă — și gimnastica 
noastră este o dovadă eloc
ventă — talentul se eviden
țiază prin muncă, și munca, 
la rindul ei, cizelează talen
tul, îl propulsează spre ma
rea performanță. Trebuie cul
tivată la tineri, incă de la 
debutul lor în arenele spor
tului de masă, concepția că 
prin muncă orice trepte in 
ierarhiile de valori sportive 
pot fi cucerite. Iată impera
tivele viitorului in sport.

Aceste idei generoase și 
simțăminte profund umane; 
pătrunse de un fierbinte pa
triotism au dat un sens și un 
conținut major întregii mani
festări ce a avut loc in ace
eași sală unde nu de mult s-a 
desfășurat Congresul educa
ției politice și al culturii soci
aliste care a elaborat progra
mul formării omului nou, 
omul societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Festi
vitatea de acordare a înaltelor 
distincții sportivilor tricolori 
s-a constituit, in același 
timp, ca un bun prilej de a 
considera sportul ca un mij
loc educativ, o activitate cu 
un profund caracter forma
tiv. Prin sport se cultivă la 
tineri înalte calități și trăsă
turi morale și de voință, se 
formează caractere' frumoase, 
personalitatea cetățenilor ce
lor mai tineri, se afirmă 
principiile eticii și echității, 
și aceasta, în ultimă instan
ță, înseamnă contribuția 
sportului la crearea omului 
nou, înaintat al societății 
noastre.

VASILE CĂBULEA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A îNMlNAT ÎNALTE DISTINCȚII SPORTIVILOR 
CARE AU REPREZENTAT CU DEMNITATE CULORILE PATRIEI LA JOCURILE OLIMPICE

(Urmare din pag. I)

petit primit în pregătirea lor 
pentru sport, pentru muncă și 
viată.

Exprimînd aceste gînduri și 
simțăminte, numeroși tineri 
sportivi — membri ai cluburilor 
și asociațiilor sportive bucu- 
reștene — fac o primire entuzi
astă secretarului general al 
partidului încă din momentul 
sosirii în Parcul tineretului și 
pină la intrarea principală a 
Palatului sportului și culturii, 
unde se înalță, simbolic, o 
uriașă piramidă vie, in vîrful 
căreia se află cele cinci cercuri 
olimpice. Sportivii își reafirmă, 
sugestiv și vibrant, atașamentul 
profund față dc idealurile de 
pace, prietenie și colaborare in
ternațională promovate cu con
secvență de țara noastră, față 
de generosul spirit olimpic.

O atmosferă însuflețită dom
nește și în holul palatului, unde 
medaliații olimpici Nadia Coma
neci, Teodora Ungureanu. Vasile 
Diba ți Cristian Gatu. impreu- 
nă cu pionieri, oferă flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La sosirea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, răsună pu- 

. ternice aplauze și urale. Cei pre- 
zenți aclamă îndelung, cu în
flăcărare, „Ceaușescu-P.C.R.“. 
Secretarul general al partidului 
răspunde cu prietenie manifes
tării pline de căldură- a miilor 
de participant.

La festivitate slnt prezenți 
membri ai conducerii Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, federațiilor de 
specialitate, cluburilor și asocia
țiilor sportive, campioni și re- 
cordmeni, sportivi fruntași, ac
tiviști de partid și de stat, oa
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene.

Vasta sală are un aspect fes
tiv. Drapelele partidului și sta
tului încadrează portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, sub 
care se află înscrisă urarea 
..Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu secretarul său 
geperal“. Steaguri roșii și trico
lore străjuiesc stemele partidu
lui și țării.

Pe suprafața de , joc a sălii se 
află componenții lotului olim
pic, alți sportivi de seamă, care, 
chemați să reprezinte țara în 
prestigioase cmnpetiții interna
ționale, s-au situat la, înălțimea 
încrederii acordate, punîndu-și 
întreaga măiestrie. întregul ta
lent în slujba culorilor Româ
niei socialiste.

Este intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România și 
ridicat drapelul țării pe cel mai 
înalt catarg,

în acest cadru sărbătoresc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul generalului 
locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și al Comitetului Olimpic Ro
mân. conducătorul delegației o- 
limpice române la Montreal.

Raportez că delegația olimpi
că sportivă a Republicii Socia
liste România a reprezentat cu 
cinste culorile dragi ale patriei, 
obținînd, la cea de-a XXI-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, rezultate bune, reali- 
zind cel mai valoros bilanț al 
participărilor românești la aces
te întreceri, situînd țara noas
tră pe un loc fruntaș în ierarhia 
sportivă mondială.

In aceste momente pline de 
adincă semnificație pentru în
treaga noastră mișcare sportivă, 
vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele tuturor sportivilor din 
țara noastră, să exprim înaltele 
sentimente de stimă și respect, 
de dragoste și recunoștință pe 
care vi le purtăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și să vă mulțumim, 
din adincul inimilor noastre pen
tru îndemnurile adresate îna
inte de plecarea din țară, precum 
și pentru însuflețitorul mesaj 
primit în timpul competițiilor 
olimpice, care a constituit pen
tru noi un puternic imbold de 
a obține rezultate cit mai bune 
prin care să răspundem cu 
cinste misiunii încredințate spor
tivilor de partidul și statul 
nostru socialist.

Sportivii noștri, mesageri ai 
politicii de pace, prietenie și 
bună înțelegere intre toate po
poarele lumii, animați de un 
fierbinte patriotism, de dragoste 
nețărmurită și profund atașa
ment față de patrie și partid, 
hotăriți să-și dăruiască toată 
energia și măiestria pentru glo
ria sportului românesc, au făcut 
ca tricolorul României socialis
te să fie înălțat de 27 de ori pe 
catargul victoriilor olimpice, iar 
imnul patriei noastre dragi să 
răsune în întreaga lume.

Aceste succese le datorăm în 
primul rind condițiilor tot mai 
bune pe care societatea noastră 
socialistă le creează tuturor oa
menilor muncii, și de aceea 
sîntem profund recunoscători 
conducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, care 
militați cu consecventă pentru 
continua • înflorire a României 
socialiste.

Pe deplin conștienți că rezul
tatele înregistrate la Montreal 
puteau fi și mai bune, precum 
și de răspunderile mari ce ne 
revin pentru asigurarea pregă
tirii temeinice în vederea unei 
participări de înalt prestigiu la 
Olimpiada din 1980, ne angajăm 
în fața/ dumneavoastră, mult 
stimate tovaFășe președinte, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru dezvoltarea mișcării 
noastre sportive și creșterea con
tribuției educației fizice și spor
tului la sănătatea poporului 
nostru, la formarea și dezvolta
rea armonioasă a omului nou al 
societății noastre socialiste, pen
tru ca sportul românesc să se 
afirme și mai puternic în lume, 
adueîndu-și astfe1 contribuția la 
ridicarea necontenită a presti
giului internațional al scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Are loc. apoi, solemnitatea 
decorării.

Tovarășul Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, dă citire 
Decretului prezidențial.

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, înmînează gim

nastei Nadia Comăneci, triplă 
campioană olimpică, titlul de 
Erou al Muncii Socialiste și Me
dalia de aur „Secera și Cio
canul". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înmînează apoi înal
te distincții celorlalți laureați 
olimpici, precum și antrenorilor 
și tehnicienilor, componenți ai 
lotului olimpic român.

Mulțumind, tripla campioană 
olimpică Nadia Comaneci a 
spus:

Sînt foarte emoționată.
în concurs, emoția nu m-a în

vins niciodată. N-am fost emo
ționată nici atunci cînd am pri
mit notele maxime și medaliile 
de aur. Atunci am simțit doar 
bucuria și mîndria victoriei.

Dar acum simt și o mare 
emoție.

Pentru că nici o medalie și 
nici un titlu din lume nu va
lorează cît distincția pe care ți-o 
acordă țara ta. Din mina celui 
mai iubit fiu al României, pă
rintele îndrăgit al tineretului 
patriei noastre, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

De aceea nu vom uita nici
odată această zi de august.

La fel cum nu vom uita nici
odată îndemnurile de curaj și 
încredere în forțele noastre pe 
care dumneavoastră, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ni 
le-ați trimis la Montreal. Noi, 
toate fetele din echipă, împreu
nă cu antrenorii, am simțit căl
dura și dragostea părintească, 
pentru care vă mulțumim din 
suflet, iubite conducător, și pro
mitem să fim întotdeauna dem
ne de ele.

Familiile noastre, profesorii, 
colegii de școală și de sporț, în
tregul nostru oraș cu oamenii 
lui minunați se vor simți și ei 
cinstiți prin cinstirea ce ni s-a 
făcut nouă azi și se vor bucura- 

La început, multora dintre noi 
gimnastica ni s-a părut ca o 
joacă, apoi a devenit muncă. O 
muncă ce poate părea multora, 
din afară, prea grea, dar care 
pentru noi înseamnă azi, viața 
de zi cu zi.

Școala noastră dragă, unde 
sala de gimnastică se învecinea
ză cu sălile de curs, ne-a în
vățat, ca elevi și gimnaști, ca 
pionieri și sportivi, să prețuim 
munca. Ea ne-a întărit voința, 
ne-a obișnuit să învingem greu
tățile. Aici am visat cu ochii 
deschiși la marea performanță 
și am văzut că, prin muncă, 
acest vis poate să devină rea
litate.

Cu aceste gînduri ne îndrep
tăm către viitor. Viitor care pen
tru noi înseamnă învățătură și 
muncă, noi competiții, în care 
avem de apărat prestigiul gim
nasticii românești, gloria spor
tului românesc.

La rîndul său, caiacistul Vasile 
Diba, campion olimpic, a spus: 
Vă rog să-mi permiteți să vă 
exprim recunoștința mea fier
binte pentru cinstea ce mi s-a 
făcut, prin acordarea acestei 
înalte distincții.

Sînt un tinăr fiu al Deltei, 
unul din milioanele de tineri 
din țara noastră care se bucură 
de minunate condiții de viața, 
muncă si învățătură. Ca tinăr 
sportiv, ca urmaș al unor gene
rații pentru care lotca a fost și 
este o a doua casă, de mic copil 
visul meu a fost să deprind tai
nele acestui sport.

Pentru realizarea, la Montreal, 
a visului meu de sportiv, ală
turi de colegii mei am muncit 
din greu mii de ore ne arșiță, 
pe frig, pe ploaie și pe vini, și 
dacă am putut să fac față unor 
asemenea eforturi aceasta o da
torez. în primul rind, educației 
pe care am primit-o. educație 
pe care o primesc toți tinerii 
din țara noastră, a cinstei, a 
dragostei de muncă, a bărbăției 
și perseverenței, a îndrăznelii 
în lupta cu greutățile.

Trăiesc un sentiment de 
bucurie patriotică pentru faptul 
că „flotila de aur“ a României 
a reușit și în acest an. la Mont
real, să-și aducă contribuția in 
aur. argint și bronz la succese
le sportului românesc.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe președinte, că ne vom 
strădui și pe mai departe să 
reprezentăm cu abnegație patria 
noastră, că nu vom da înapoi in 
fata greutăților, considerind că 
nimic nu este prea greu cînd 
este vorba de prestigiul țârii 
noastre.

Vă mulțumim din toată ini
ma pentru tot ce faceți pentru 
noi. pentru mișcarea noastră 
sportivă, pentru scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă 
România.

Folosesc acest minunat prilej 
pentru a mulțumi, din adincul 
inimii, pentru înalta distincție 
ce ne-a fost acordată, a spus în 
cuvîntul său, handbalistul Cris

tian Gatu. Văd în aceasta pre
țuirea deosebită de care ne 
bucurăm noi. sportivii patriei, 
din partea conducerii partidului 
și statului, a dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Vă rog să-mi permiteți să mă 
fac ecoul celor mai alese gin- 
duri și sentimente ce ne animă 
pe noi. handbaliștii. de mulțu
mire pentru condițiile minunate 
de viată și pregătire ce ne-au 
fost asigurate. Vă mărturisim 
sincer și deschis că. deși am 
contribuit la îmbogățirea zestrei 
noastre olimpice cu o medalie 
de argint, trăim și acum emo
țiile pentru finala în care n-am 
izbutit sa fim primii. Ne-am 
pregătit să ciștigăm medalia de 
aur la Olimpiadă. Cu aceste 
gînduri și încredere am plecat 
de acasă.

Cu prilejul acestui eveni
ment deosebit din viața noastră 
vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general al 
partidului nostru drag, că noi, 
handbaliștii, vom face totul 
pentru a transforma medalia de 
argint de la Montreal in cea de 
aur. la Moscova, in 1980. că ori
unde și oricind vom fi în pri
mele rînduri la chemarea parti
dului. ca adevărat! fii ai do-

porului nostru, născuti și cres
cuți in România socialistă.

A vorbit, după aceea, boxerul 
Mircea Simon, care a spus : 
îngăduiți-mi să vă mulțumesc 
din adincul inimii pentru înalta 
distincție acordată, pentru ma
rea cinste și nespusa bucurie 
trăită de noi în acest moment 
solemn care se va păstra pentru 
totdeauna in conștiința noastră.

Participarea mea la Jocurile 
Olimpice, s-a soldat cu obține
rea unei medalii de argint. 
Regret din suflet că meda
lia de aur pentru care mă pre
gătisem cu atita sirguință, îm
preună cu antrenorul meu, nu a 
intrat in posesia noastră.

Vă asigur, mult iubite și sti
mate tovarășe președinte, că 
voi ști să folosesc așa cum se 
cuvine experiența ciștigată în 
lupta sportivă de la Montreal.

Nu am altă dorință decît să 
reîncep neîntirziat pregătirile 
pentru noi confruntări. în fond 
acesta este sensul adine al spor
tului. al vieții, și tinerețea mea, 
dublată de dorința de muncă ne
obosită. este o garanție că voi 
putea realiza ceea ce mi-am 
propus. Mă va însufleți în mun
că deplina conștiință a faptu
lui că victoriile sportului româ
nesc își aduc contribuția lor 
specifică la cunoașterea și glo
ria tării noastre. Voi face totul

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) i

existe școală fără puternice e- 
chipe sportive, de gimnastică și 
în alte domenii de activitate, bă 
întărim activitatea cluburilor 
școlare, a cluburilor universita
re. cluburilor muncitorești, clu
burilor sătești, in așa xfel incit 
mișcarea noastră sportivă să s£ 
transforme intr-o puternică 
mișcare de masă care să cu
prindă practic întregul tineret 
al patriei. (Aplauze îndelunga
te).

Va trebui să punem un accent 
mult mai mare pe latura spor
tului de masă, fără să neglijăm 
sportul de performanță : să evi
tăm greșeala care s-a făcut in 
unele sectoare, cind s-a acordat 
prea mare atenție unor sporturi 
de performanță sau unor spor
tivi de performantă și s-a ne
glijat, în schimb. angajarea in 
această competiție a unui nu
măr mult mai mare de sportivi.

pentru a-mi respecta angaja
mentul.

în cuvîntul său, luptătorul 
Gheorghe Berceanu a spus : 
Permiteți-mi, mult iubite și sti
mate tovarășe președinte, să 
mă fac ecoul gîndurilor luptă
torilor și antrenorilor lor, asi- 
gurindu-vă că sintem hotăriți ca 
prin muncă, seriozitate și dăru
ire să apărăm și pe mai departe 
cu cinste și demnitate culorile 
patriei la viitoarele confruntări 
internaționale,' cu gindul unei 
cit mai bune pregătiri pentru 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova.

La Montreal, pe saltelele olim
pice de la .Maisonneuve, ne-am 
luptat voinicește, timp de 10 
zile, purtînd fiecare în suflet 
dorința de a învinge, pentru ca 
tricolorul nostru drag să fie ri
dicat de cit mai multe ori pe 
catargele olimpice. Dacă n-am 
reușit pe cît am fi dorit-o vă 
trebui să ne pregătim și mai 
bine pe viitor. Mă angajez să 
fac totul pentru depășirea re
zultatelor de la Montreal.

Vom milita ca „luptele româ
nești" — a doua echipă a Jocu
rilor olimpice - .la greco-romane 
— să ajungă mai sus, învățînd 
din propria mea evoluție, vom 
da cea mai mare atenție desco
peririi de noi talente. Vom răs
coli satele și nu ne vom -lăsa 

Dar, ca în toate domeniile, fără 
o participare largă de masă nu 
vom putea să ridicăm nivelul 
activității noastre sportive. Dacă 
vrem ca la Moscova, la Jocu
rile olimpice din 1980, să obți
nem rezultate mai bune — și 
trebuie să ne propunem de pe 
acum acest iucru — atunci este 
necesar să desfășurăm o largă 
mișcare de masă, să sprijinim 
cele mai bune elemente din 
toate domeniile de activitate 
pentru a ne putea prezenta cu 
un lot mult mai puternic, mult 
mai omogen și — să-mi fie ier
tat — în unele domenii ceva 
mai întinerit, pentru a putea 
face față cu succes competiții
lor care vor veni. (Aplauze în
delungate)*

După cum vă este cunoscut, la 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste s-a hotă- 
rît organizarea unor festivaluri 
și competiții cultural-artistice 
educative. Avem in vedere să 

pînă nu vom găsi cît mai multi 
Berceni. Este un angajament iz- 
vorit din importanța acestui 
moment deosebit în viața noas
tră de cetățeni și de sportivi.

în încheierea solemnității, pri
mit cu vii și îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații, ia cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România.

Urmează spectacolul sportivi
lor. mulți dințre ei deținători 
ai laurilor olimpici, cărora le 
datorăm bucuria și satisfacția 
multor succese sportive de 
prestigiu.

în incinta elegantei arene își 
fac apariția, la început, membrii 
echipei masculine de handbal, 
de patru ori campioană a lumii, 
medaliată cu argint la Montreal, 
în cele două formații ce se în- 
tilnesc intr-un meci demon
strativ. de mare virtuozi
tate. tricourile sînt purtate de 
celebrități mondiale ale acestui 
joc : Penu, Birtalan, Gațu. Licu, 
Cosma sau Drăgăniță. Cu ace
lași interes sînt urmărite, apoi, 
execuțiile remarcabile ale luptă
torilor medaliați Gheorghe Ber
ceanu, Nicu Ginga, Ștefan Rusu, 
Ladislau Simon și alții. La ac
tuala ediție a Olimpiadei, 
luptătorii români au urcat de 
mai multe ori pe podiumul de 

angajăm în această activitate și 
mișcarea noastră sportivă, ca, 
alături de aceste competiții, să 
organizăm competiții sportive 
naționale, adevărate olimpiade 
— dacă le putem numi așa; vom 
căuta să găsim un nume însă 
românesc pentru ele. Aceste 
competiții să se desfășoare la 
doi ani o dată, în așa fel incit 
să putem crea o bază largă de 
competiție națioifelă, de promo
vare a celor mai buni sportivi. 
Și intr-adevăr, să angajăm în
tregul nostru tineret la aceste 
competiții! (Aplauze îndelun
gate). Ne vom preocupa, fără în
doială, și de îmbunătățirea ba
zei materiale sportive în toate 
domeniile de activitate; dar, re
pet, principalul trebuie să-1 con
stituie preocuparea de a angaja 
în această activitate întregul 
nostru tineret, de a face ca în 
formarea omului nou, construc
tor al socialismului, să îmbi
năm educația cultural-politică cu

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru rezultatele deosebite obținute la Jocu

rile olimpice de vară de la Montreal — 1976, 
precum și pentru contribuția adusă la dezvol
tarea activității sportive și la creșterea presti
giului sportului românesc pe plan internațional,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOLUL 1. — Se conferă titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" gimnastei Nadia Comăneci, compo
nentă a lotului olimpic.

ARTICOLUL 2. — Se conferă „Ordinul Mun
cii" clasa I tovarășilor: Vasile Diba — compo
nent al lotului olimpic de caiac; Teodora Ungu
reanu — componentă a lotului olimpic feminin 
de gimnastică; Bela Karolyi — antrenor al lo
tului olimpic feminin de gimnastică; gcneral- 
locotenent Marin Dragnea — președintele Con
siliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

ARTICOLUL 3. — Se conferă ordinul „Meri
tul Sportiv" clasa I tovarășilor: Simion Cuțov 
— component al lotului olimpic de box; Marta 
Karolyi — antrenoare a lotului olimpic feminin 
de gimnastică; Maria Simionescu — antrenoare 
a lotului olimpic feminin de gimnastică; Ion 
Popa — antrenor’al lotului olimpic de box; 
Nicolae Navasart — antrenor al lotului olimpic 
de caiac; Emil Ghibu — secretar al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport; Ilie

Miron Oltean — secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

ARTICOLUL 4. — Se conferă ordinul „Meri
tul Sportiv" clasa a Il-a componentelor lotului 
Olimpic feminin de gimnastică — Mariana Con
stantin, Georgeta Gabor, Anca Gabriela Grigo- 
raș, Gabriela Trușcă; componenților lotului olim
pic de handbal masculin — Ștefan Birtalan, 
Adrian Cosma, Cezar Drăgăniță, Cristian Gațu, 
Mircea Grabovschi, Gheorghe Roland Gunesch, 
Gavril Emeric Kicsid, Ghiță Licu, Nicolae Mun- 
teanu, Corneliu Penu, Werner Stockl, Constan
tin Tudosic, Radu Voina; componenților lotului 
olimpic de lupte greco-romane și libere — Gheor
ghe Berceanu, Nicu Ginga, Ștefan Rusu, Ladis
lau Simon; componenților lotului olimpic de 
box — Alee Năstac, Dan Mircea Simon; com
ponenților lotului olimpic de canoe — Gheor
ghe Danielov, Gheorghe Simionov; gimnas
tului Dan Grecu; antrenorilor Corneliu Bîr- 
sănescu, Ion Cernea, Ion Drâgan Cornianu, 
loan Crîsnic, Constantin Dumitrescu, Igor Lipa- 
lit, Octavian Mercurean, Nicolae Nedef, Con
stantin Nour, Oprea Vlase; directorului Centru
lui de medicină sportivă, Ion Drăgan, președin
telui Clubului sportiv „Steaua", Gheorghe Dră- 
gănescu, președintelui Clubului sportiv „Dinamo" 
București, Cosma Liță, directorului Centrului 
de cercetări pentru educație fizică și sport, Alexe 
Nicu.

NICOLAE CEAUȘESCU,
președintele Republicii Socialiste România

Prin același decret au mai 
fost conferite unor sportivi, an

onoare, cucerind trei medalii de 
argint și trei de bronz. Este rîn
dul pugiliștilor să-și arate mă
iestria. în cele trei ringuri, 
„punctează" vicecampionul olim
pic și dublul campion european 
Simion CuțoV, greul Mircea 
Simon, medaliat cu argint. Cos- 
tică Dafinoiu și Alee Năstac,. 
medaliați cu bronz.

Pe planșele de scrimă mem
brii echipei de sabie — Marin 
Mustață, Marin Cornel, Ion Pop 
și Alexandru Nilcă — desfă
șoară cîteva asalturi spectacu
loase. în continuare, un grup de 
studenți de la Institutul de edu
cație fizică și sport și compo- 
nenți ai lotului național de ti
neret se întrec intr-un perfect 
„număr" acrobatic. Urmează lo
tul masculin de gimnastică. Cu 
caldă simpatie este întîmpinat 
campionul mondial și european 
la inele Dan Grecu, care, deși 
accidentat la Montreal, dind do
vadă de o abnegație exemplară, 
a reușit, în condiții dificile, să 
obțină medalia de bronz. Din 
două colțuri ale sălii pătrunde 
în incinta arenei „schimbul de 
miine" al acestui sport, micile 
gimnaste de la Bacău, în tri
couri roșii, care prezintă exer
ciții de .gimnastică.

în cel mai așteptat moment 
al spectacolului demonstrativ 
și-au făcut • apariția celebrele 
gimnaste ale țării noastre me
daliate cu aur și argint, în frun
te cu tripla campioană olimpică, 
eleva Nadia Comăneci, eroină 
competiției olimpice din Ca
nada. Cele șase gimnaste, Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu, 
medaliată cu argint și bronz, 
Luminița Milea, Iuliana Marcu, 
Mariana Constantin și Marilena 
Neacșu, oferă un minunat exer
cițiu de ansamblu, încîntînd 
asistența. Nadia confirmă, la 
birnă, încă o dată, inegalabilul 

educația fizică, de a forma un 
tineret sănătos atît din punct de 
vedere al concepției politice 
și culturale, cît și din punct 
de vedere fizic, să facem ca 
omul să fie cu adevărat omul 
nou al viitoarei societăți comu
niste pe care o edificăm în 
România. (Aplauze îndelungate).

S-a demonstrat și la Montreal, 
ca pretutindeni, că factorul prin
cipal pentru a obține victorii, 
pentru a te putea ridica pe trep
tele cele mai înalte, in sport, 
ca și în alte domenii, îl consti
tuie munca, perseverența. De 
altfel, știți, că în concepția noas
tră de formare a omului^ nou 
punem accentul pe muncă, ca 
factor determinant al întregii 
activități sociale. Iată de ce 
preocupîndu-ne de dezvolta
rea sportului, de activitatea 
culturală, educativă, va tre
bui să pornim de la partici
parea activă la munca pro
ductivă a fiecăruia în dome

trenori și activiști din domeniul dalii ale Republicii Socialiste 
sportului, 130 de ordine și me- România.

ei talent, de superstar, o su
blimă grație și puritate, cu care 
a cucerit inimile milioanelor de 
telespectatori de pe întreg glo
bul pămîntesc. Cu uluitoarea sa 
performanță de â obține de 
șapte ori nota maximă de 10, 
performanță unică în istoria 
aces-tui sport, ea a etalat 
din nou perfecțiunea în gimnas
tică, arătind că este una din ma
rile campioane ale sportului 
mondial.

După evoluțiile lor de excep
ție, la bîrnă și la sol, care au 
fascinat sala, smulgînd ropote 
ele aplauze, Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu urcă la tri
bună și oferă flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Sînt flori dă
ruite din inimă, în semn de ne
țărmurită dragoste și recunoș
tință pentru condițiile minunate 
ce le-au fost create și care le-au 
permis să învingă în confrun
tarea cu cele mai bune gim
naste ale lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează cu căldură părin
tească pe aceste două fetițe, 
care, printr-o exemplară voință, 
perfecțiune și tărie de caracter, 
au dovedit și cucerit împreună 
supremația românească în gim
nastica mondială, au reafirmat 
cu strălucire virtuțile morale și 
sportive românești în conștiința 
olimpică.

La sfîrșitul programului, asis
tența își manifestă admirația, 
răsplătește cu prelungite aplau
ze exercițiile sportivilor, tena
citatea și dăruirea cu care s-au 
pregătit pentru a atinge cele 
mai de sus piscuri ale gloriei 
sportive.

într-o impresionantă unitate 
de simțire și gîndire, miile de 
participant intonează vibrant 
„Trei culori", culorile sfinte ale 

niul său de activitate, de la 
îmbinarea rhuncii cu sportul, cu 
educația, astfel ca fiecare să fie 
participant activ la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, la ridicarea bună
stării și fericirii întregii noastre 
națiuni socialisto. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

în încheiere, doresc să vă a- 
dresez tuturor felicitări și urări 
de noi și noi succese ! încă o 
dată îi adresez Nadiei Comăneci 
felicitări și urări de succese tot 
mai mari în viitor ! Vă urez 
multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze puternice ; 
urale. Se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.". într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, totî cei pre
zenți în sală ovaționează înde
lung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului și președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

patriei pe care sportivi! noștri, 
alături de întregul popor, le-au 
slujit și le vor sluji cu abne
gație, cu cinste și devotament.

Aceeași atmosferă entuziastă 
o regăsim la ieșirea în marele 
hol al sălii Palatului sporturilor 
și culturii. Componenții lotului 
olimpic întîmpină din nou cu 
înflăcărare pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului. Formînd un adevărat cu» 
loar viu, ei își manifestă, direct 
și cald, sentimentele de ne
țărmurită dragoste și recunoș
tință față de partid șl secreta
rul său^ general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, ciocnind 
o cupă de șampanie cu sportivii 
olimpici, îi felicită, încă o dată, 
cu căldură și le urează succese 
tot mai mari în -activitatea com- 
petițională viitoare, multă să
nătate.

înainte de plecare,' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se fotografia
ză împreună cu strălucitele gim
naste Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu, cu sportivii 
consacrați de astăzi și cu cei de 
miine, cu antrenorii și specia
liștii lotului olimpic, cu mem
brii conducerii Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport — o amintire scumpă care 
va dăinui mereu în inimile aces
tora, ale tuturor iubitorilor 
sportului din țara noastră.

Sportivii își reînnoiesc anga
jamentul fierbinte de a fi mi- 
litanți de nădejde ai cauzei 
partidului și poporului, de a-și 
dărui întreaga capacitate de 
muncă și creație, talentul și 
energia, gloriei sportive a pa
triei.

I
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Coordonate ale unei

înfloritoare
economii dinamice,

In intîmpinarea marii noastre sărbători
MANIFESTĂRI

CULTURAL-EDUCATIVE
TINERII DIN JUDEȚUL ALBA 

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
ANUAL DE MUNCĂ 

PATRIOTICA
Uteciștii din județul Alba 

raportează astăzi, cu patru 
luni și zece zile înainte de 
termen, îndeplinirea planu
lui anual de muncă patrio
tică la lucrările finanțate, in 
perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă în 
prezent, 40 000 de tineri, 
muncitori, elevi, lucrători ai 
ogoarelor, au efectuat lu
crări de muncă patriotică în 
valoare de peste 1 500 000 lei. 
Au fost construite astfel, 
prin participarea tinerilor, 
o grădiniță de copii, o școa
lă generală, s-au extins mai 
multe unități economice. Or
ganizați în peste 80 de șan
tiere locale $1 tabere de 
muncă patriotică tinerii din 
județul Alba au efectuat, de 
asemenea, numeroase lucrări 
în agricultură participînd la 
strîngerea recoltei, Întreține
rea culturilor, curățirea pă
șunilor, irigații, în silvicul
tură la împădurirea unor Im
portante zone forestiere, in 
întrecerea utecistă declan
șată între organizațiile U.T.C. 
din județ, cele mai bune re
zultate au fost obținute de 
tinerii din orașele Aiud, 
Cîmpeni. Cugir, Sebeș, Ocna 
Mureș, municipiul Alba- 
lîilia, din comunele Sibot, 
Mihalț, Baia de Arieș, Vidra, 
Jitvei. Succesul cu care ute- 
cistii din județul Alba în- 
tîmpină marea sărbătoare a 
poporului nostru de la 23 
August, este totodată și pri
lejul angajării la obținerea 
unor rezultate și mai bune. 
Astfel, pînă lă sfîrșitul anu
lui vor mai fi efectuate de 
către uteciști lucrări impor
tante în industrie și agri
cultură. pe șantierele de 
investiții, în valoare de pestp 
150 000 lei. (N. Militaru).

UTILAJE MINIERE 
PESTE PREVEDERI

Tinerii de la întreprinde
rea mecanică de mașini și 
utilaje miniere din Baia 
Mare întîmpină cea de a 
32-a aniversare a eliberării 
patriei cu succese de pres
tigiu. De la începutul anu
lui Si Pînă în prezent ei au 
realizat o importantă pro
ducție suplimentară materia
lizată în 1875 tone utilaje 
miniere și 825 tone piese ae 
otel. întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe 
seama creșterii productivi
tății muncii, prin creșterea 
preocupării fiecărui tînăr de 
a folosi cu randament maxim 
mașinile și utilajele din do
tare precum și timpul de 
lucru.

Sporirea producției a avut 
loc concomitent cu reducerea 
consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, 
combustibili și energie, eco- 
nomisîndu-se pînă la această 
dată 334 tone metal față de 
200 tone, cît s-au angajat la 
începutul anului. (B. Alexan
dru).

Tabloul sintetic al dezvoltării 
României, în scurta, dar bogata 
perioadă istorică ce a trecut de 
la eliberarea sa de sub dictatura 
fascistă, oglindește înaltul dina
mism al creșterii economico-so- 
ciale. succese ce au putut fi 
realizate numai datorită clar- 
viziunii, realismului și caracte
rului profund științific al poli
ticii promovate cu consecvență 
de Partidul Comunist Român, 
în toate domeniile de activitate 
ale societății. Abordînd în mod 
creator și cutezător procesul 
complex de făurire a societății 
socialiste în România, partidul 
a pus în centrul politicii 6ale 
economice generale încă din pri
mii ani ai perioadei postbelice, 
industrializarea țării ca baza a 
dezvoltării economiei și ridică
rii nivelului de viață al poporu
lui, a progresului multilateral al 
societății și asigurării indepen
denței și suveranității naționale. 
Formarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste de stat și 
cooperatiste, refacerea econo
miei naționale, dezvoltarea pro
ducției materiale, antrenarea 
tuturor forțelor pentru lichida
rea urmărilor războiului, toate 
aceste obiective — izvorîte din- 
tr-o profundă cunoaștere de că
tre partid a realităților econo
mice — au creat condițiile pen
tru trecerea la conducerea pla
nificată a economiei. în vederea 
construirii bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului. în de
cursul înfăptuirii acestor obiec
tive — etapă inaugurată de pro
clamarea republicii și încheiată 
în cursul cincinalului 1961—1965 
— au crescut rolul și participarea 
directă ale clasei muncitoare la 
conducerea activității întreprin
derilor, ca dealtfel în întreaga 
viață economico-socială. Parti
dul Comunist Român s-a afir
mat ca cea mai puternică forță 
politică din România. Toate a- 
cestea au permis inaugurarea 
odată cu cincinalul 1966—1970 a 
unei noi etape în dezvoltarea 
economico-socială a țării, me
nită să consolideze cuceririle 
socialiste și baza tehnico-mate- 
rială prin continuarea 
lui de industrializare 
într-adevăr, adîncile 
structurale intervenite 
tehnico-materială a 
puternic marcate de
unor ramuri industriale moder
ne. de organizarea pe baze noi 
în toate domeniile a unei ample 
activități de cercetare, de mo
dernizare a agriculturii, au dat 
un nou și viguros impuls între
gii noastre economii naționale.

Mărețele succese realizate în 
toți acești ani de viață nouă 
sînt încununate de îndeplinirea 
înainte de termen a celui de al 
cincilea plan cincinal. 1971—1975, 
etapă rodnică, deosebit de boga
tă în realizări. Inaugurînd. cu 
acest cincinal o etapă hotăritoa- 
re pentru viitorul comunist al 
României, etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, partidul nostru are me
ritul de â fi 
ziune direcția 
fundamentală 
tru înainte. O
științifică, bazată pe promovarea 
fermă a noului în toate dome
niile de activitate, pe moderni
zarea radicală a întregului apa
rat de producție, a tuturor com
ponentelor materiale ale for
țelor de producție.

Bilanțul îndeplinirii planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială pe perioada 
1971—1975, primul cincinal al 
perioadei de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, reflectă pregnant dez
voltarea accentuată a bazei teh- 
nico-materiale a socialismului, 
creșterea armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale, 
modernizarea forțelor de pro
ducție, sporirea venitului națio
nal și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al în
tregului popor, perfecționarea 
relațiilor de producție, a condu-

cerii și organizării întregii vieți 
economice și sociale. în cursul 
cincinalului s-a accentuat pro
cesul de modernizare a structu
rii producției industriale prin 
creșterea prioritară a ramurilor 
vitale pentru generalizarea ra
pidă a progresului tehnic în 
economie.

România de azi se prezintă ast
fel ca un stat în plină dezvolta
re economică și socială, cu o in
dustrie dinamică ce se dezvoltă 
în ritm intens, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, cu o agri
cultură socialistă în plin pro-

32 DE ANI DE MĂREȚE 
CUCERIRI ISTORICE, 

REVOLUȚIONARE

greș, cu realizări importante în 
toate domeniile de activitate, în 
ridicarea continuă

material și spiritual al 
națiuni. “___■

nivelul atins în dezvol- 
economico-socială este 

că în anul 1975,

a nivelului

procesu- 
socialistă. 
prefaceri 
în baza 
societății, 

crearea

NO! SUCCESE 
ALE MINERILOR DIN MOTRU

Angajați cu însuflețire în 
întrecerea socialistă pentru 
realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor din acest 
an, minerii din bazinul car
bonifer Motru raportează că 
în cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 August au 
realizat în activitatea din 
subteran 330 000 tone lignit 
brut peste sarcinile de plan. 
De remarcat că Ia acest suc
ces au contribuit și tinerii 
care, în cadrul angajamentu
lui organizației U.T.C., au 
extras 40 000 tone lignit peste 
plan, realizind în același 
timp economii la consumul 
de metal de 9 000 tone și 30 
m.c. economii material lem
nos. efectuînd lucrări de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției în valoare de 1,5 
milioane lei. Organizația 
U.T.C. a întreprinderii mi
niere Motru și-a îndeplinit 
șl depășit în cinstea zilei de 
23 August planul economic 
pe 1976, la capitolul acțiuni 
de muncă patriotică finan
țate, ta valoare de 197 ooo 
lei. (V. Dan). 

de trai 
întregii 
pentru 
tarea 
faptul 
comparativ cu 1938 — an de vîrf 
al regimului burghezo-moșieresc 
— venitul național a fost de 10 
ori mai mare, iar producția glo
bală industrială de 31 de ori. în 
prezent. întreaga producție in
dustrială a României din anul 
1938 se realizează în numai 12 
zile.

Aniversarea zilei de 23 Au
gust constituie prilejul nu nu
mai al evocării mărețelor în
făptuiri, ci și a perspectivelor 
de dezvoltare a țării noastre, 
întregul nostru popor a pășit în 
acest an la realizarea celui de 
al 6-lea plan cincinal 1976—1980. 
etapă nouă, superioară în fău- 

zrirea societății socialiste multi- 
' lateral dezvoltate. Subliniind 
importanța realizării prevederi
lor actualului cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta la Șe
dința comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Ro
mâniei din 1 iulie a c. : ^Dis
punem de tot ce este necesar, 
avem o clasă muncitoare minu
nată, o țărănime și o intelec
tualitate minunate, un popor ho- 
tărit să nu precupețească nimic 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului nostru. Avem un partid 
puternic, oare a demonstrat eă

Semnificativ

știe să 
pentru 
pe care . _ _ _____
deci, totul ca, în acest cincinal, 
prevederile stabilite de Congre
sul al XI-Iea să fie realizate, și, 
pe această bază, să asigurăm 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre, creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor".

Intr-adevăr, prin prevederile 
sale, noul plan cincinal asigură 
întărirea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a economiei, 
dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei, agriculturii și celor
lalte ramuri de producție, îmbu
nătățirea repartizării teritoriale 
a forțelor de producție, introdu
cerea pe scară largă în econo
mia națională a cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne. valo
rificarea la un nivel superior a 
resurselor țării, participarea tot 
mai intensă la diviziunea inter
națională a muncii, creșterea 
accelerată a eficienței muncii 
sociale și ridicarea bunăstării 
întregului popor. Contlnuindu-se 
cu fermitate politica de indus
trializare socialistă a tării — 
factorul hotăritor al dezvoltării 
și modernizării în ritm susți
nut a producției materiale, a în
tregii vieți economico-sociale — 
o atenție deosebită se va acorda 
ramurilor promotoare ale pro
gresului tehnic, ale căror rit
muri de creștere vor fi în conti
nuare printre cele mai rapide.

Progresele ce se vor înregis
tra în dezvoltarea economiei 
naționale, sporirea venitului na
țional și a avuției naționale vor 
crea noi condiții pentru ridica
rea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru po
por.

Desfășurată sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
opera de construcție socialistă 
oferă tuturor oamenilor muncii 
satisfacția unor ani de activita
te rodnică, de mari succese ta 
înflorirea patriei, de mobilizare 
și unire în jurul partidului, ta 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru traducerea în viată a 
Directivelor Congresului al 
Xl-Zea, a istoricului program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain- 
tare a României spre comunism.

acționeze cu hotărîre 
realizarea programului 
și l-a propus. Să facem,

Acțiunile cu profil cultural-educativ care au loc, zilele aces
tea, în întreaga țară, poartă o dedicație comună — sărbătoarea 
națională a poporului român, ziua de 23 August.

© La Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România a a- 
vut loc, joi, un concurs „Cine 
știe, cîștigă", organizat în cola
borare cu Comitetul municipal 
București al U.T.C., pe tema 
Insurecției antifasciste armate, 
a realizărilor românești din anii 
socialismului, competiție în ca
drul căreia s-au întrecut tinere 
cadre din unități industriale 
bucureștene.

• La Muzeul de istorie al 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România sînt prezentate în aces
te zile, programe de filme docu
mentare și artistice românești 
prefațate de expuneri care mar
chează semnificația apropiatei 
noastre sărbători naționale. Prin 
contribuția muzeografilor de 
aici au fost susținute conferin
țe la Centrul de calcul al Mi
nisterului Agriculturii. Institutul 
de construcții, la Casa de cultu
ră a sectorului 1. în întreprin
derile „Energoreparații", „Apol
lo" ș.a. Sala muzeului ■— rezer
vată momentului insurecției — a 
fost îmbogățită recent cu noi 
mărturii documentare — acte,, 
fotografii. obiecte personale, 
provenite de la participant! la 
cel de-al II-lea război mondial

• La cluburi, case de cultură, 
pe mari platforme industriale 
din Capitală. întreprinderea ci
nematografică — București pro
gramează, cicluri de filme de 
lung-metraj și documentare — 
„România ieri și azi", „Ani de 
luptă, ani de glorii" ș.a.. evoca
toare ale unor momente repre
zentative ale istoriei noastre.

• Expuneri, simpozioane, dez
bateri. au avut loc și în peste 
20 localități din județul Me
hedinți — la clubul Șantierului 
naval Drobeta-Turnu Severin, 
cel al întreprinderii de confecții 
..Porțile de Fier“, la casele de 
cultură din Orșova, Baia de Ara
mă și Vînju Mare, la căminele 
culturale din Cujmir, Balta și Ilo- 
văț. Semnalăm, de asemenea, că 
la Casa de cultură a municipiului 
Drobeta-Turnu Severin s-a des
fășurat. sub genericul ,.Muncă, 
cinste, omenie", faza județeană 
a concursului brigăzilor artistice 
de agitație din unitățile sanita
re mehedințene.

• în suita acelorași acțiuni 
eulturale. la întreprinderea de 
accesorii pentru mașini-unelte 
de la Blaj a avut loc simpozio
nul ,J3 August 1944 — ziua eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă", iar la Combinatul de 
prelucrarea lemnului din locali
tate a fost audiată expunerea 
„P.C.R. — organizatorul și con
ducătorul actului insurecțio
nal de la 23 August*.

M. STANICĂ,
director in Direcția centrală 

de statistică

definit cu clarvi- 
econ omi co-socială 
a mersului nos- 
strategie profund

Activitate cotidiană la Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin 
Foto : O. PLECAN

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE 
DIN CLUJ-NAPOCA

ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS
A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE VACANTE

I. FACULTATEA
DE MEDICINA GENERALA
1. Asistent la Catedra nr- 13, 

disciplina MEDICINĂ LEGALĂ, 
poziția 4.

2. Asistent la Catedra nr. 2, 
disciplina ANATOMIE UMANĂ, 
poziția 10.

3. Asistent la Catedra nr. 2, 
disciplina ANATOMIE UMANĂ, 
poziția 11.

4. Asistent la Catedra nr. 14, 
disciplina CL. GINECOLOGIE- 
OBSTETRICĂ I, poziția 11.

5. Asistent la Catedra nr. 2, 
disciplina CL. DERMATOLO
GICA, poziția 4.

6. Asistent la Catedra nr. 2, 
disciplina CL. CHIRURGIE I, 
poziția 14-

7. Asistent la Catedra nr. 12, 
disciplina CL. MEDICALA III, 
poziția 14.

8. Asistent la Catedra nr. 12, 
disciplina CL. MEDICALA III, 
poziția 15.

9. Asistent la Catedra nr. 4, 
disciplina MORFOPATOLOGIE, 
poziția 7.

10. Asistent la Catedra nr. 4, 
disciplina CL. CHIRURGIE III, 
poziția 9.

11. Asistent la Catedra nr- 4, 
disciplina CL. CHIRURGIE III, 
poziția 10.

12. Asistent la Catedra nr. 4,

disciplina CL. CHIRURGIE III, 
poziția 11.

13. Asistent la Catedra nr. 6, 
disciplina CL. PEDIATRIE II, 
poziția 6.

14. Asistent la Catedra nr. 8, 
disciplina CL. PEDIATRIE II, 
poziția 8.

15. Asistent la Catedra nr. 8, 
disciplina FIZIOPATOLOGIE, 
poziția 5.

16. Asistent la Catedra nr- 15. 
disciplina RADIOLOGIE, pozi
ția 4.

17. Asistent la Catedra nr. 10, 
disciplina CL. MEDICALA I, 
poziția 10.

18. Asistent la Catedra nr. 16, 
disciplina ȘTIINȚE SOCIALE, 
poziția 7.

19. Asistent la Catedra nr. 13, 
disciplina PSIHIATRIE INFAN
TILA, poziția 2.

20. Asistent la Catedra nr. 1, 
disciplina MICROBIOLOGIE, 
poziția 4.

II. FACULTATEA 
DE STOMATOLOGIE

21. Catedra nr. 1, disciplina 
CL. MEDICALA IV, poziția 9.

22. Catedra nr. 2. disciplina 
RADIOLOGIE STOMATOLO
GICA, poziția 2.

23. Catedra nr. ’2, disciplina 
PROTETICA DENTARA, pozi
ția 13.

24. Catedra nr. 3, disciplina 
TERAPIE BUCO DENTARA, 
poziția 14.

ni. FACULTATEA 
DE FARMACIE

25. Catedra nr. 3. disciplina 
CHIMIE SANITARA, poziția 2.

26. Catedra nr. 2, disciplina 
CHIMIE-FIZICA, poziția 3.

Candidații la concurs vor de
pune în termen de 15 zile de 
la data apariției acestui anunț 
în Buletinul Oficial al Republi
cii Socialiste România. Partea 
a IlI-a, la Secretariatul Recto
ratului I.M.F- Cluj-Napoca din 
str. 1 Mai nr. 13. cererea de în
scriere la concurs însoțită de 
actele prevăzute de Legea nr. 
6/1969, privind Statutul perso
nalului didactic, publicată în 
Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România, Partea I, 
nr. 33 din 15 martie 1969.

Concursul se va ține la sediul 
institutului în ' termen de cel 
mult 15 zile de la data expiră
rii termenului de înscriere la 
concurs.

Informații suplimentare și te
matica de concurs se pot obți
ne la Rectoratul Institutului de 
medicină și farmacie din Cluj- 
Napoca, str. 1 Mai nr. 13, etaj 
I, camera 19, telefon 2 61 79.

ANUNȚ

LICEUL INDUSTRIAL 
DE 
str.
tei

MECANICA NR. 4,
Splaiul Independen- 
315—317, sector 7, 

București
organizează concurs de 
admitere pentru treapta 
Il-a la specialitățile:

• prelucrări prin aș- 
chiere

• mașini și utilaje.
Examenul constă în 

probe scrise la matema
tică și tehnologia mate
rialelor și proba orală la 
tehnologia materialelor.

înscrierile 
secretariatul 
26 august și 
brie.

Candidații 
beneficia
stat acordate de M.E.I., 
de cămin și cantină con
tra cost, în limita locuri
lor disponibile.

Relații suplimentare la 
telefon 49 45 40.

se fac la 
școlii între
3 septem-

admiși pot 
de burse de

•> >

o La Muzeul județean de Is
torie — Galați, a fost deschisă, 
joi, o expoziție foto-documenta- 
ră omagială intitulată „Româ
nia în cei 32 de ani de la eli
berarea de sub dominația fascis
tă". Bogatul material ilustrativ 
evidențiază acțiunile de am
ploare desfășurate de comu
niștii gălățeni pentru pregăti
rea actului insurecțional, aportul 
adus de Divizia 21 infanterie, 
din Galați, la victoria împotri
va fascismului, 
lare au mai fost deschise 
Muzeul de artă din Galați, 
Casa de cultură a 
Tecuci. în orașele 
Tîrgu Bujor.

Expoziții simi- 
la 
la 

municipiului 
Berești și

Comitetului
U.T.C.. din

® Din inițiativa 
județean Bihor al 
localitatea Cristior a pornit o 
expediție a tineretului întitulată 
„Pe urmele eroilor eliberatori 
ai armatei române". Muncitori, 
elevi, studenți. alți tineri ute
ciști vor străbate pe jos un 
traseu în lungime de peste 120 
km, cu care prilej vor fi vizi
tate obiective șl locuri Istorice, 
vor avea loc întîlniri eu veterani 
da război, vor fi depuse flori la 
mormintele și monumentele e- 
roilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea patriei de sub 
ocupația fascistă.

© în colaborare cu Comitetul 
municipal Timișoara al U.T.C., 
Consiliul politic în care mun
cește colonelul Dumitru Ma- 
teiovici a organizat la ..Monu
mentul ostașului nomân" din 
localitate o emoționantă mani
festare dedicată zilei de 23 
August. în acest cadru, genera
lul maior in rezervă Polixenle 
Bălteanu. veteran al războiu
lui antifascist, a prezentat în 
fata cadrelor și familiilor aces
tora, a ostașilor și a tinerilor 
din detașamentele de 
a tineretului pentru 
patriei expunerea 
insurecției naționale 
antifasciste și antiimperialiste 
— eveniment crucial în dezvol
tarea tării noastre pe calea 
unor profunde transformări re
voluționare". în continuare, 
fanfara dirijată de locotenentul 
Teodor Carp a interpretat un 
program de cîntece și marșuri 
patriotice și ostășești.

Această interesantă manifes
tare s-a încheiat cu un recital 
de poezii inspirate din lupta 
poporului și armatei pentru eli
berarea tării, prezentat de către 
tineri ofițeri, militari în termen, 
muncitori și elevi timișoreni.

pregătire 
apărarea 
„Victoria 

armate

9’ „Laudă patriei noastre so
cialiste" — este titlul spectaco
lului vizionat la Casa armatei 
de cadrele militare și familiile 
acestora din garnizoana Tg. 
Mureș. Pe lingă cîn.tecele pa
triotice și ostășești, interpretate 
de fanfară sub genericul „Te 
cînt, patrie iubită", de bune 
aprecieri s-a bucurat și recita
lul de versuri ..Românie, tară 
cu nume de doină". A urmat 
apoi un buchet de melodii de 
muzică ponulară și ușoară „în
florească România".

• Dintre principalele 
festărl 
crează 
Groza 
eroilor

mant- 
din unitatea unde lu- 
locotenentui-major M. 
consemnăm evocarea 

uteciști de pe baricadele 
insurecției și de pe 2
antihitlerist, concursul brigăzi
lor artistice desfășurat sub ge
nericul „Luminile lui August", 
precum și vizitarea unor impor
tante locuri și monumente is
torice. De un frumos succes s-a 
bucurat spectacolul artistic 
..Apărăm și construim" — pre
zentare. prin vers si cîntec, a 
unor momente semnificative din 
viata și activitatea militarilor 
constructori, deci a spectatorilor 
înșiși.

frontul

• Din inițiativa organizațiilor 
U.T.C.. în unitatea unde lucrea
ză locotenentul Gheorghe Mitan 
s-a desfășurat recent o seară 
tematică cuprinzînd evocarea 
unor momente din lupta eroică 
a armatei române pentru elibe
rarea patriei de sub dominația 
fascistă. în zilele care urmează, 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret se vor întruni pe aceeași 
scenă pentru a participa la con
cursul gen „Cine știe, răspunde* 
pe tema marilor bătălii pentru 
neatimarea țării.

Aspect din secția „montaj general", una din secțiile fruntașe ale 
Întreprinderii de aparate electrice de măsură și control Timișoara, 
in care intreg personalul este format din tineri de vîrstă utecistă 

Foto : O. PLEC AN

VIAȚA BATE LA UȘĂ
Ioviță Băican, militar ta ter

men : Da, vei putea urma sera
lul, anul III, la încheierea sta
giului militar ; secretariatele li
ceelor dețin instrucțiuni speci
ale privind situația tinerilor 
care vin din armată și doresc 
să-și continue studiile liceale. 
Cînd vel fi lăsat la vatră, adre
sează-te liceului seral din loca
litate. Răspunsul de mai sus 
este valabil și pentru Pepi Chir- 
culescu, militar în termen.

Abidula Rădvan, Roman, 
Neamț : După cum probabil că 
ai aflat, broșura „Admiterea în 
școlile de specializare postli- 
ceală 1976“ a apărut de cîteva 
zile și poate fi procurată la 
centrele de difuzare a presei, 
întrucît în localitatea ta 
broșura s-ar putea să ajungă 
mai tîrziu, te informăm că anul 
acesta concursul de admitere 
are loc începînd cu data de 15 
septembrie, atît pentru ocupa
rea locurilor la învățămîntul de 
zi, cît și la învățămîntul seral și 
fără frecvență. înscrierile încep 
cu 8 zile înaintea datei con
cursului și se încheie cu 24 ore 
înainte de începerea examenu
lui. Numărul de locuri pentru 
fiecare profil poate fi aflat la 
sediul școlii, secretariatele fiind 
obligate să-1 afișeze. La cererea 
de îpscriere se anexează : certi
ficatul de naștere, îri copie le
galizată, diploma de bacalau
reat (ori diploma echivalentă 
pentru absolvenții din seriile 
mai vechi), adeverință medicală 
tip MS 58, dovada de vaccinări 
și rezultatele examenelor sero
logic și radiofotografic pulmo
nar efectuate pentru seria cu
rentă de absolvenți în timpul 
ultimului an de studii. Con
cursul de admitere este prece
dat de o examinare medicală a 
candidaților ce se desfășoară cu- 
1—2 zile înainte de concurs, 
examen care-i poate respinge 
pe cei inapți să urmeze cursu
rile. Concursul de admitere cu
prinde numai probe scrise. Si
gur, acestea sînt doar cîteva in
formații generale, cele de de
taliu privind disciplinele pen
tru fiecare profil, x programa 
după care se face pregătirea etc. 
fiind cuprinse în broșura amin
tită. în ce privește următoarea, 
întrebare, răspunsul este nega
tiv. Școli de specializare post- 
liceală de desenatori (și nu de 
proiectanți, cum precizezi tu) 
nu există, incit nu știm ce școli 
să-ți recomandăm din județele 
numite de tine. Poate procu- 
rindu-ți broșura vei găsi o 
școală care să te intereseze.

Văleanu Popescu : Citește 
răspunsul de mai sus, deși 
nu înțelegem cînd vei fi lă
sat la vatră, La ce anume do
rești să dai admiterea „în 
ceasul al doisprezecelea". Spui 
că »te interesează profesia de 
depanator radio TV, deci, bă
nuim noi, te interesează o școa
lă postliceală. în Timișoara, 
orașul la care te referi, există 
o asemenea școală pe strada 
Aurel Vlaicu, nr. 6 și aparține 
UCECOM ; durata cursurilor 
este de 2 ani și jumătate. Se dă 
concurs la matematică și fizică. 
Actele sînt cele amintite în răs
punsul de mai sus. Totul este 
cînd vei fi lăsat la vatră și dacă 
ești pregătit să te prezinți la 
concurs.

Măndifa Baciu, Broșteni, 
Vrancea : în altă localitate nu 
găsești liceu electronic și, de
altfel, nici liceul bucureștean la 
care ai susținut probe de veri-

ficare pentru a Intra în treap
ta întîi, nu se numește electro
nic. ci electrotehnic nr. 3. In 
orice caz, pe dinafara liceului 
nu vei rămîne, pe treapta În
tîi fiind cuprinși toți promova- 
ții clasei a VIII-a a școlii ge
nerale. Chiar ne surprinde fap
tul că la ora aceasta nu s-a dis
cutat cu tine la ce liceu au ră
mas locuri și te poți înscrie, 
Trebuie să optezi pentru un li
ceu din județul tău unde au ră
mas locuri libere. în situația a- 
ceasta, sfatul nostru este să te 
adresezi școlii unde ai fost 
elevă, cerînd să fii informată 
asupra posibilităților de a urma 
un liceu din județ. Dacă nu 
primești informația aceasta de 
la școală, adresează-te inspec
toratului școlar județean. Noi 
deținem rețeaua liceelor din ju
dețul Vrane ea, dar nu sîntem 
informați unde anume sînt 
locuri libere, aceste lucruri cu- 
noseîndu-se numai pe plan lo
cal. Dacă, prin absurd, nu vei 
primi informațiile de care 
nevoie din locurile indicate 
noi, scrie-ne.

I. S., Făget i N-am vrea 
ne înțelegi greșit, să ne 
drept moraliști de profesie 
să-ți regreți, cum se spune, sin
ceritatea, dar nici nu putem a- 
dopta poziția tăcerii față de o 
concepție care, dacă încă nu este 
dăunătoare, poate deveni. După 
cite înțelegem, refugiul tău la 
subinginerie s-a datorat faptu
lui că „tot visînd la electronică 
timpul de școală zbura fără prea 
multă pregătire", drept care ai 
nimerit la subingineri, acolo 
unde — afirmi tu — s-a intrat 
mai ușor. Deodată, acum, des
coperi însă că nu-ți place chiar 
deloc, n-ai înclinație pentru 
mecanică, iar de la noi dorești 
să te clarificăm dacă tehnica la 
care vrei să recurgi te poate 
ajuta să faci stagiul militar la 
ȚR și, după aceea, pierzînd un 
an, de fapt jucîndu-te cumva 
de-a studenția, să dai din nou, 
în 1978, la inginerie, electronică. 
Iartă-ne, dar nu te putem în
văța cîte săptămîni ori luni să 
urmezi facultatea, cit să lipsești 
ca să fii exmatriculat, dar să 
nu fii silit să faci stagiul mi
litar obișnuit. Mergi pînă acolo 
îneît ne ceri să-ți spunem cum 
să recurgi la niște „motive în
temeiate pentru abandonul mai 
repejor" al studiilor, fără alte 
repercusiuni, ca să te poți pre
găti pentru un alt concurs. Ne 
pare rău că nu ți-am respec
tat dorința de a păstra „puțină 
discreție", cum ne-ai atras a- 
tenția. Cam cum crezi însă că 
poate fi calificată atitudinea 
unui tînăr care vrea să stea pe 
post de student la subingineri — 
ocupînd locul unui tînăr care 
ar fi dorit să devină cu adevă
rat subinginer mecanic — cîte- 
va luni, timp în care să se pre
gătească pentru o altă facul
tate — asta pe cheltuiala statu
lui, și nu mică ? Noi o conside
răm înșelăciune. Poate o vei 
considera și tu astfel și, după 
ce vei citi aceste rînduri, te vei 
opri fie la soluția de a urma fa
cultatea la care ai susținut con
cursul de admitere, fie pregă- 
tindu-te pentru o alta, dar lu- 
crind în producție și nu ocu
pînd zadarnic un loc la facul
tate timp de un an, deci renun- 
țînd acum, cinstit, la studiile de 
subingineri pentru ca un alt 
tînăr să fie adus în locul tău.

ai 
de

să 
lei 
și

LUCREȚIA LUSTIG

ASIGURAREA FACULTATIVĂ COMPLEXĂ Â GOSPODĂRIILOR
PERSOANELOR FIZICE

Pentru a înlesni înlăturarea 
urmărilor financiare ale unor 
evenimente neprevăzute care se 
pot întîmpla într-o gospodărie 
(un incendiu, o infiltrație de 
apă sau un scurt-circuit, un 
trăsnet sau o ploaie torențială), 
care pot provoca pagube mate
riale importante, accidentarea 
unor persoane etc., ADAS pune 
la dispoziția cetățenilor o for
mă de asigurare convenabilă și 
eficientă. Este vorba de „Asi
gurarea facultativă complexă a 
gospodăriilor persoanelor fi
zice". • (

Aceasta este de fapt o asigu
rare combinată, întrucît în unul 
și același contract se cuprind:

• asigurarea bunurilor cas
nice ; x

• asigurarea de accidente 
produse la domiciliul asigura
tului ;

• asigurarea de răspundere 
civilă legală.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri în ca
zurile de deteriorare sau dis
trugere a bunurilor asigurate, 
provocate de o multitudine de 
riscuri, ca de exemplu: incen
diu, trăsnet, explozie, ploaie to
rențială, inundație, grindină, 
furtună, uragan, cutremur de 
pămînt, prăbușire de teren, alu
necare de teren, greutatea stra
tului de zăpadă sau de gheață, 
avarii accidentale produse de 
instalațiile de gaze, apă, canal 
sau încălzire, furt prin spargere 
etc.

2. ASIGURAREA 
DE ACCIDENTE

1. ASIGURAREA 
BUNURILOR

în această asigurare sînt 
prinse aproape toate bunurile 
existente într-o gospodărie: mo
bilier, obiecte casnice, îmbrăcă
minte, aparate de radio, televi
zoare. produse agricole, viticole 
și altele.

CU-

Aria de protecție a acestei 
asigurări este largă. Sînt asigu
rate pentru cazurile de acci
dente întîmplate la domiciliul 
asiguratului, următoarele per
soane: asiguratul, soția asigura
tului, precum și părinții și co
piii asiguratului, dacă în mod 

' statornic
resc
Sînt 
rare 
serie
trăsnet, lovire, cădere, alune
care, acțiunea curentului elec-

locuiesc și gospodă- 
împreună cu asiguratul, 

cuprinse in această asigu- 
accidentele cauzate de o 
de evenimente: incendiu,

trie, arsură, intoxicare subită 
etc.

3. ASIGURAREA 
DE RĂSPUNDERE 
CIVILĂ LEGALĂ

In această asigurare sînt cu
prinse cazurile de răspundere 
civilă, pentru despăgubiri dato
rate de asigurat în calitate de 
locatar și de soția (soțul) asi
guratului sau persoane care se 
află în întreținerea asiguratu
lui, față de proprietar pentru 
pagube produse de incendiu sau 
explozie, pentru despăgubiri da
torate terților pentru acciden
tarea persoanelor și. avarierea 
bunurilor lor la domiciliul asi
guratului, precum și pentru cele 
datorate locatarului apartamen
tului învecinat pentru pagube 
produse de inundație.

PRIMA DE ASIGURARE, ce 
se achită de persoana care în
cheie asigurarea, e3te de numai 
2 lei pe an de fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată, prevă
zută în contract.

Pentru încheierea asigurării 
vă puteți adresa responsabililor 
cu munca ADAS din unitățile 
socialiste, cooperativelor de cre
dit, de consum, agenților și in
spectorilor de asigurare sau, di
rect, oricărei unități ADAS-

LICEUL DE MECANICA 
NR. 6 

cu sediul în București, 
Calea Dudești nr. 127, sector 4

Primește înscrieri în pe
rioada 26 august—3 septem
brie 1976, pentru concursul 
de admitere — în treapta 
a Il-a — din luna septembrie

Specializările pentru care 
se primesc înscrieri, sînt ur
mătoarele :

• PRELUCRĂTOR PRIN 
AȘCHIERE

• PRELUCRĂTOR LA 
CALD
• MECANIC PENTRU MA

ȘINI ȘI UTILAJE
Obiectele Ia care se va 

susține examen sînt:
• MATEMATICA — scris
• TEHNOLOGIA MATE

RIALELOR — scris și oral.
Examenele de diferență se 

vor programa pentru candi
dații admiși, la începutul tri
mestrului al II-lea al anu
lui școlar 1976/1977.

Pentru candidații care au 
promovat treapta I la liceele 
cu alt profil, liceul mecanic 
organizează în perioada 15 
august—1 septembrie, cursuri 
de pregătire la obiectul „Teh
nologia materialelor".

Relații suplimentare la te
lefon: 21 42 68.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a primit din partea președintelui și primului mi
nistru al Republicii Afganistan, MOHAMMAD DAOUD, urmă
toarea telegramă :

Exprimîndu-vă cele mai calde mulțumiri pentru amabilul mesaj 
de felicitare adresat de Excelența Voastră cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Afganistan, vă rog să primiți cele mai bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală, pentru întărirea în conti
nuare a relațiilor deja existente de prietenie, în interesul celor 
două popoare ale noastre, pentru tot mai mari succese și prosperi

tatea poporului român prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis președintelui Republicii Filipine, 
FERDINAND E. MARCOS, următoarea telegramă :

In legătură cu recentul cutremur din tara dumneavoastră, care 
a provocat numeroase victime omenești și serioase pagube materia
le. vă adresez îh numele poporului român și al meu personal cele 
mai sincere sentimente de compasiune, precum și condoleanțe fa
miliilor îndoliate.

Sîntem convinși că poporul filipinez prieten, greu afectat, pentru 
a doua oară în acest an. de calamități naturale, va reuși să depă
șească momentele grele prin care trece.

COCTEIL
Ambasadorul Republicii Popu

lare Bulgaria la București, Pe- 
tar Danailov Hr istov, a oferit, 
joi seara, un cocteil cu prilejul 
prezentării sale la post.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, Aneta Spornic, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Guină, președin
tele Asociației de prietenie ro- 
mâno-bulgară, membri ai gu
vernului, ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale și 
organizații obștești, alte per
soane oficiale.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

iNTREVEDERE

peții au vizitat Capitala, unele 
obiective de interes economic și 
social-cultural și au avut con
vorbiri la Consiliul Național al 
F.U.S. și la Consiliul popular al 
municipiului București.

SOSIRE
Joi a sosit în Capitală o de

legație a Comitetului sovietic 
al veteranilor de război, condu
să de general-colonel Belcenko 
Serghei Savici, membru în Bi
roul Prezidiului Comitetului so
vietic al veteranilor de război, 
la invitația Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Repu
blica Socialistă România, care 
va face un schimb de experien
ță și va participa la manifestă
rile care au loc cu ocazia zilei 
de 23 August.

La aeroportul Otopeni dele
gația a fost întîmpinată de Ni
colae Guină. președintele Co
mitetului foștilor luptători an
tifasciști, și de general-maior 
Constantin Burada. secretar al 
Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist.

Consfătuirea cadrelor 
de conducere din 

agricultura unor județe
în perioada 16—19 august au 

avut loc în Capitală lucrările 
Consfătuirii cadrelor de condu
cere din agricultura județelor 
Mehedinți, Gorj, Vîlcea, Argeș, 
Dîmbovița, Prahova, Buzău și 
Vrancea, organizată de Minis
terul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, la indicația secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu-

La lucrările consfătuirii au 
participat președinți și ingineri 
șefi din cooperativele agricole 
de producție, directori și ingi- 
neri-șefi din întreprinderile 
agricole de stat, directori ai sta
țiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, ingineri-șefi ai con
siliilor intercooperatiste și di
rectori ai asociațiilor economice 
intercooperatiste, cadre de con
ducere de la direcțiile generale 
județene pentru agricultură și 
industria alimentară și uniunile

județene ale cooperativelor agri
cole, oameni de știință și spe
cialiști din institute de cerce
tări și de invățămlnt agricol.

Participanții au dezbătut sar
cinile ce revin agriculturii în 
perioada 1977—1980 și au stabilit 
măsuri și acțiuni specifice con
dițiilor pedoclimatice ale aces
tei zone pentru Îndeplinirea 
programelor de dezvoltare a 
producției agricole — vegetale 
și animale. Au fost, de aseme
nea, prezentate noi rezultate ale 
cercetării științifice și expe
riența unor unități agricole 
fruntașe, In scopul aplicării teh
nologiilor moderne In toate ra
murile agriculturii. în cadrul 
dezbaterilor, a luat cuvlntul to
varășul Constantin Dăscălescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

CULTVRA
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C A MP A NI A AGR IC OL Ă
Eforturi pe măsura cerințelor 

impuse de lucrările acestui sezon
In județul Mureș, recolta de 

pe cea mai mare parte a supra
fețelor cultivate cu griu a fost 
pusă la dăpost. Fără a-și îngă
dui nici o clipă de răgaz coope
ratorii și mecanizatorii au tre
cut la efectuarea lucrărilor deo
sebit de importante, specifice a- 
cestui sezon. Fiecare zi, fiecare 
oră este folosită astfel din plin 
la executarea arăturilor in ve
derea insănțințărilor de toamnă, 
la întreținerea culturilor succe
sive, la stringerea și depozitarea 
furajelor.

C.A.P. Sîntana. Acum cind 
griul de pe cele 600 hectare se 
află la adăpost, echipe, special 
constituite lucrează din zori și 
pină in noapte in magazii la 
selectarea și uscarea semințelor. 
Balotatul paielor, acțiune înche
iată pe aproape 200 hectare, o- 
feră, de asemenea, un front larg 
de lucru pentru cele patru prese 
din dotarea secției de mecaniza
re. Transportul furajelor, a pa
ielor, depozitarea și insilozarea 
lor, întreținerea culturilor suc
cesive, executarea arăturilor in 
vederea semănăturilor din toam
nă sint alte lucrări care solici

tă din partea fiecărui lucrător 
al ogoarelor eforturi sporite 
pentru încheierea lor cit mai 
grabnică, mai cu seamă că pes
te puțină vreme urmează re
coltatul sfeclei de zahăr. , Ho- 
tărîți să intimpine apropiata 
sărbătoare a eliberării cu rezul
tate demne de calitatea lor de 
comuniști, de membri ai unei 
puternice unități agricole, coo
peratorii din Sîntana — aflăm 
de la președintele cooperativei 
agricole de producție, tovarășul 
Alexandru Puni — efectuează in 
prezent coasa a treia pe ultime
le suprafețe din cele 180 hecta
re cultivate cu trifoliene. De 
asemenea, o atenție deosebită 
se acordă pregătirii noii recol
te. Au fost arate pină acum 150 
hectare, s-au transportat și îm
prăștiat in cimp peste 2 500 tone 
îngrășăminte naturale. Zilnic 
lucrează la arat 8 tractoare, iar 
la fertilizarea solului un grai- 
fer și 5 remorci pentru trans
port. Cu toate acestea, date fiind 
volumul mare și urgența exe
cutării acestor lucrări se im
pune în continuare aceeași con
tribuție deosebit de valoroasă a 
organizației U.T.C., datoare să

antreneze pe toți tinerii comu
nei la munca timpului. Între
ținerea celor 5 hectare semănate 
cu fasole in culturi succesive ca 
și strinsul baloților de paie sint 
lucrări la care tinerii, indiferent 
de profesiunea lor, pot aduce un 
prețios ajutor.

Atenția cuvenită se acordă 
pregătirii noilor recolte la C.A.P. 
Mureșeni, Ernei și Pănet. „Pină 
acum la Mureșeni — ne infor
mează tînărul brigadier Ale
xandru Pol — au fost încorpo
rate in sol peste 1 400 tone în
grășăminte naturale și 36 tone 
superfosfat“. Și la Ernei, după 
relatările președintelui Iosif 
Horvath, s-au împrăștiat în 
cimp peste 2 000 tone îngrășă
minte. Cooperativa de aici are 
o puternică fermă zootehnică, 
de aceea asigurarea bazei fu
rajere concentrează și în pre
zent efortul cooperatorilor. Sute 
de cooperatori tineri și virstnici 
navetiști participă in aceste zile 
la cositul otavei. Lucrarea este 
la început, dar deja pină acum 
s-au cosit 50 hectare din 
cele 200 ale cooperativei.

MIRCEA BORDA

Au terminat arăturile 
pentru însămințările 

de toamnă
o După încheierea seceri

șului griului pe întreaga su
prafață, cooperatorii și me
canizatorii din agricultura 
județului Bihor au terminat 
și arăturile pentru însămîn- 
țările de toamnă, după pă- 
ioase, pe întreaga suprafață 
prevăzută. Au fost recoltate, 
de asemenea, ultimele supra
fețe plantate cu in pentru 
ulei și a început în toate 
unitățile recoltarea cînepei 
fuior. Concomitent, agricul
torii bihoreni pregătesc ana
lizele de laborator pentru se
mințele de griu, orz și se
cară.

• întreprinderile agricole 
de stat din județul Dolj au 
executat arăturile de vară 
pe toate terenurile prevăzute 
în plan. O bună parte din 
aceste suprafețe au și fost 
pregătite pentru însămînțări- 
le de toamnă. Lucrarea a 
fost, de asemenea, terminată 
și în 25 cooperative agricole 
de producție din acest ju
deț, unde arăturile de vară 
au fost realizate pe aproape 
90 ia sută din suprafețele 
planificate.

Arăturile de vară au fost 
încheiate și în fermele în
treprinderilor de stat din ju
dețele Mehedinți și Gorj.

OPINIA PUBLICA"
în cursul zilei de joi, Robert 

Kotei, membru al Consiliului 
Redeșteptării Naționale al Repu
blicii Ghana, ministrul informa
țiilor, care face o vizită în țara 
noastră, a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Agenției Româ
ne de Presă „Agerpres" și Ra- 
dioteleviziunii Române.

în cadrul acestor întîlniri a 
fost exprimat interesul pentru 
dezvoltarea conlucrării româno- 
ghaneze în domeniile educației, 
invățămîntului și mijloacelor de 
comunicare în masă.

VIZITĂ
La invitația Consiliului Na

țional al Frontului Unității So
cialiste, întreprinde o vizită în 
țara noastră Theodoros Katri- 
vanos, membru al Consiliului 
municipal al Atenei, împreună 
cu soția. Pînă în prezent, oas-

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala o 

delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România și a Organiza
ției Pionierilor, condusă de 
tovarășul Dionisie Balint, 
secretar al C-C. al U.T.C., 
care va efectua o vizită în 
R.P. Benin, Liberia, Zair, 
Burundi și R.A. Egipt, Ia in
vitația organizațiilor de ti
neret, studenți și copii din 
aceste țări.

★
Joi a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre San Fran
cisco, o delegație a U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Mohora 
Tudor, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la Congresul Asociației Na
ționale a Studenților din 
Statele Unite ale Americii.

Festivitatea înălțării la gradul 
de ofițer a promoției 1976 a
Ministerului Apărării Naționale
Joi dimineața a avut loc 

festivitatea prilejuită de absol
virea Academiei militare de o 
nouă promoție de ofițeri de 
comandă și stat major, de in
gineri și subingineri militari, 
precum și de înaintare la gra
dul de locotenent a elevilor 
absolvenți din secțiile de sub- 
ingineri și a elevilor care au 
promovat anul IV din secțiile 
de ingineri.

La solemnitate au participat 
generaluj-colonel Ion Coman. 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale, generalul-locotenent Ion 
Hortopan, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale si 
șef al Marelui Stat Major, ad- 
juncți ai ministrului apărării 
naționale și ai ministrului de 
interne, activiști de partid, 
generali si ofițeri superiori, 
cadre didactice. reprezentanți 
ai gărzilor patriotice și ai for
mațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialis
te România, comandant suprem 
al forțelor armate, ministrul 
apărării naționale a transmis 
felicitări și urarea de mari suc- 
cese în activitatea viitoare noii 
promoții de absolvenți si tineri 
care au primit gradul de ofițer.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, a fost adresată o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor 
armate, în care se spune :

Raportăm, tovarășe comandant 
suprem, că, pe timpul anilor de 
studii, sub îndrumarea coman
danților, comitetului și organi
zațiilor de partid, a cadrelor di
dactice, punînd la baza întregii 
noastre activități cunoașterea 
aprofundată a politicii interne 
și externe a Partidului Comu
nist Român, a concepției sale 
privind apărarea patriei, ne-am 
însușit temeinice cunoștințe

politice, militare și de specia
litate, ne-am format deprinde
rile necesare organizării și des
fășurării procesului de instruire 
și educare a trupelor la nivelul 
cerințelor actuale.

Urmînd exemplul dumnea
voastră luminos de slujire cu 
abnegație și devotament a inte
reselor supreme ale poporului, 
ne angajăm solemn, ca in uni
tățile în care sîntem repartizați, 
afirmîndu-ne în întreaga noastră 
activitate atit ca specialiști mi
litari, cit și ca activiști politiei, 
să desfășurăm o susținuți mun
că pentru formarea de militari i 
cu înalte calități morale si de 
luptă, profund devotați patriei, 
poporului si partidului. Vom 
acționa neabătut pentru promo
varea unui stil de muncă înain
tat. pentru eduearea militarilor 
în spiritul normelor eticii si 
echității socialiste, pentru întă
rirea ordinii si disciplinei mili
tare.

Dind expresie sentimentelor i 
de inaltă responsabilitate comu
nistă, asigurăm Comitetul Cen
tral al partidului, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, că vom munci cu patos re
voluționar pentru înfăptuirea 
politicii partidului si statului 
nostru, pentru îndeplinirea ire
proșabilă a sarcinilor ce revin 
armatei din Programul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintării Româ
niei spre comunism, din istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, pentru 
afirmarea tot mai puternică a 
armatei ca înaltă scoală de edu
cație politică și revoluționară a 
tinerei generații. Vom consacra 
toate forțele, întreaga noastră 
energie si pricepere pentru con
tinua înflorire a patriei, pentru 
întărirea capacității combative 
a armatei, fiind gata oricînd să 
apărăm cu bărbăție și spirit de 
sacrificiu mărețele cuceriri re
voluționare ale poporului, li
bertatea, independenta și inte
gritatea României socialiste, să 
executăm ordinele patriei si 
poporului, ale dumneavoastră, 
tovarășe comandant suprem.

premieră la Teatrul dramatic
Faptul că Opinia publică este 

jucată de mai bine de un de
ceniu de aproape toate teatre
le din tară, și faptul că publi
cul o receptează cu o prospe
țime a reacțiilor neatinse de u- 
zura timpului sau a vizionărilor 
repetate, nu sint de loc întîm- 
plătoare. Satira îndrăzneață și 
spectacolul pitoresc al moravu
rilor s-au bucurat de fapt în
totdeauna de simpatie cu atît 
mai mult cu cît acestea și-au 
luat subiectele din cea mai i- 
mediată realitate a spectatoru
lui. în acest sens se poate spu
ne că Aurel Baranga scrie un 
teatru în esența lui popular. 
Spunem însă popular nicidecum 
în sensul minimalizator al ter
menului ci în sensul lui cel 
bun. de teatru care se adresea
ză oamenilor folosind calea cea 
mai directă și mai accesibilă 
spre inima lor : aceea a veste
jirii răului, șicanei, defecțiunii, 
sub orice formă s-ar afla ele. 
Aurel Baranga satirizează în 
teatrul său unele din acele ne
ajunsuri atît de sîcîitoare și de 
păgubitoare care îngreunează 
desfășurarea in termeni armo- 
nioși ai vieții sociale, fără cine 
știe ce vervă incisivă, străluci
re spirituală sau teribile accen
te pamfletare, ci cu un gen de 
bunăvoință ironică de care tex
tul mustește și care prin acu
mulare pune la stîlpul infamiei 
unele aspecte negative. încă 
nedispărute din societatea noas
tră. ca : birocratismul, nepotis
mul. ascensiunea falselor valori, 
inerția, servilismul, lașitatea, 
prostia. Ocupindu-se de mora
vurile publice, teatrul are și o 
funcție explicit civică si sani
tară. Aurel Baranga lasă să se 
înțeleagă toate aceste lucruri 
printr-o replică a unui personaj, 
Pascalide. o replică cheie a pie
sei. Opinia publică, în care se 
spune că „în perioada de tre
cere de la capitalism la comu
nism creste tot ce e mai fru
mos, dar iese la iveală și tot 
ce-i mai josnic și mai decăzut 
in om". De aceste ultime aspec
te își propune să se ocupe Au
rel Baranga folosind în special 
mijloacele comediei clasice de 
moravuri. Mai mult decît o bat
jocorire a incompetentei abu
zului și servilismului. Opinia pu
blică pune in Centrul său pro
blema restabilirii unei juste ie
rarhii a valorilor bazată pe me
ritul personal și nu pe alte cri
terii extravalorice. în piesă se 
înfruntă două categorii bine de
limitate : de o parte se află 
nonvalorile — Cristinoiu. Băje
naru. lor.ițâ. Manolescu. Brana- 
ru — care Ui mențin funcțiile 
sociale dir.tr-o inerție socială si 
prin folosirea unei frazeologii 
innibante. iar de cealaltă carte 
«e găsesc cei lucizi. compateeți. 
intransigent: F- cinstiți — Chit- 
lara. Turculeț. Orilia. Pascahde 
— care luptă pentru aceste i- 
dealuri cu fapta nu cu lozinca, 
chiar daci uneori aceste fapte 
pot fi socotite nu tocmai prin
cipiale Dar împotriva prostiei 
ce ae menține în pofida orică
ror principii r- chiar tinde să 
devină agresivă și cotropitoare, 
nici un mijloc nu poate fi so
cotit neprincipial- Astfel, redac
torul Chitlaru. unul din cei mal 
buni din redacția ziarului ,.Fă-

clia vie", este pe punctul de a 
fi dat afară, sub paravanul 
unor restructurări. deoarece 
spiritul său polemic jenează pe 
mai mulți incapabili și in pri
mul rind pe redactorul-șef Cris- 
tinoiu. Numai că printr-o farsă 
pusă la cale de Pascalide, iar 
apoi printr-o intervenție neve
rosimilă și curat... birocratică, 
dreptatea este restabilită prin 
numirea lui Chitlaru în frun
tea ziarului. Piesa. în viziunea 
regizorului constănțean Gheor-

ghe Jora. foarte aproape de 
text, și folosind cu bunăcuviin- 
ță improvizația în jocul scenic, 
posedă destule momente savu
roase, bine închegate, care ser
vesc cu fidelitate ideile autoru
lui. Deși se putea face totuși 
ceva mai mult chiar in acest 
sens, machiaverlîcurile balcani
ce își au partea lor de fante
zie regizorală. în general insă 
versiunea constânțeană se ca
racterizează prin nuanțarea fină 
a ideilor și prin interzicerea 
broderiilor ceva mai ample pe 
marginea textului. Spectacolul, 
cu un ritm scenic egal cu sine 
tot timpul, s-a polarizat in ju
rul actorilor Emil Bîrlâdeanu și 
Longin Mărtoiu. Primul 
dat un 
prima 
compus

__ _______ ne-a
Cristinoiu kafkîan în 
parte a spectacolului, 
din rigidități de meca-

din Constanța
nism dezarticulat și incoerent, 
la acest lucru ajutîndu-1 și sce
nografia semnată de Eugenia 
Tărășescu-Jianu. In rolul lui 
Chitlaru. Longin Mărtoiu și-a 
interpretat textul cu o căldură 
ce tindea uneori spre nuanțe 
ironice, dizolvate însă într-o ni
velatoare amabilitate. Aurora 
Simionică, mai puțin elocventă 
în rolul intelectualei Otilii, a 
fost convingătoare în acelea ale 
Niculinei Gologan și actriței 
Gina. In schimb, un Pascalide 
inteligent, ironic șl lucid a com
pus actorul Ion Andrei. Bine 
conturată este apoi partida in
tri ganților. Un Băjenaru îm
prăștiat și servil pînă la delir 
ne-a oferit Constantin Gutu. Pe 
Icnită și Braharu. tineri cu ori
gine sănătoasă dar lipsiți de ta
lent, i-au interpretat cu haz Iu- 
liu Popescu și Eugen Mazilu. 
Cvartetul se întregește prin 
prezenta lui Costel Rădulescu 
alias Manolescu. Strident a fost 
Constantin Dinicu în rolul, Re- 

’ gizorului spectacolului „Opinia 
publică", deoarece își imaginea
ză că in scenă un regizor nu 
face altceva decît să se agite 
disperat și să țipe. In alte ro
luri și-au dat concursul Diana 
Cheregi. o lingușitoare și nevro
zată Secretară. Gheorghe Ena- 
che. George Stancu, Viorel Po
pescu. Premiera cu Opinia pu
blică se înscrie printre reușitele 
stagiunii teatrale care se desfă
șoară neîntrerupt în timpul se
zonului estival la Constanța.

MIRELA ROZNOVEANTJ

CONCURS DE SCENARII ARTISTICE PENTRU 
EMISIUNI DE TELEVIZIUNE DESTINATE COPIILOR

Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, Radiotelevi- 
ziunea Română șl Uniunea 
Scriitorilor, organizează un 
concurs de scenarii pentru 
emisiuni artistice de televi
ziune destinate copiilor pre
școlari și școlari din clasele 
I—rv.

Prin conținutul lor, scena
riile ișl propun să contribuie 
la cunoașterea și prețuirea de 
către copil a trecutului Istoric 
al poporului nostru, al Parti
dului Comunist Român, la mal 
buna înțelegere a prezentului 
si viitorului României socia
liste. Totodată. lucrările vor 
trebui să contribuie la forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a pionierilor și șco
larilor, la întărirea frăției Intre 
copiii români, maghiari, ger
mani si de xlte nauonahtăți. 
U dezvoltarea solidarități șl 
prieteniei eu tori copiii din

Se recomandă ea taerărOe

Concursul se va desfășura In 
armatoarele etape :

a) Pînă la 30 decembrie 1976 
lucrările vor fi expediate pe 
adresa : Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, strada 
Onești nr. 6—8, sectorul 1 
București. Concursul, avlnd un 
caracter secret, lucrările expe
diate vor purta un motto și 
vor fi Însoțite de un plic în
chis, In care se vor menționa 
numele și prenumele concu
rentului, adresa, precum și a- 
eelași motto care a fost scris 
pe lucrare ;

b) 1 ianuarie 1977 — 1 fe
bruarie 1977 — timp In care 
juriul, constituit din persona
lități de seamă ale creației li
terare și artistice, reprezen
tanți ai Uniunii Scriitorilor, al 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului, Radlotelevlziunil șl 
Consiliului Național al Pionie
rilor, va selecta lucrările cele 
mai valoroase.

Consiliul Național al Organl- 
saxlei Pionierilor va acorda 
celor mai bune lucrări premii 
0 mențiuni.

Radiot ele viziunea Română va 
achiziționa șl transpune pe 
micul ecran scenariile premiate 
și cele menționate.

Nu se admit creații prezen
tate la alte concursuri, publi
cate sau difuzate In emisiuni.

Informații suplimentare pot 
fi obținute de la Redacția 
emisiunilor pentru copii și ti
neret a Radlotelevlziunil Ro-

La Tismana, înaintea evoluției pe scena laureaților Festivalului-concurs al elntecului, jocului și 
portului popular, tinerii artiști amatori din județul Gorj prezintă spectatorilor parada portului popu
lar, autentică demonstrație a frumuseții costumelor naționale din această străveche vatră folclorică 
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• JOI, pe stadionul „23 Au

gust", pe un teren desfundat din 
cauza unei ploi torențiale, echi
pa braziliană de fotbal Athletico 
Mineiro Bello Horizonte a în
vins cu scorul de 3—0 (1—0) pe 
Steaua. Cele trei puncte au fost 
realizate de Paulo Isidor (min. 
14), Angelo (min. 67) și Sameș 
(autogol, minutul 81).
• JOI, în Capitală a început 

Balcaniada de înot și sărituri, 
la care participă sportivi și spor
tive din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. După 
prima zi, în clasamentul femi
nin pe primul loc se află Româ
nia — 55 puncte, urmată de Iugo
slavia — 43 puncte, Bulgaria — 
38 puncte, Grecia — 27 puncte 
și Turcia — 1 punct. La mascu
lin conduce Bulgaria, cu 54 punc
te, urmată de Grecia — 45 punc
te, România — 37 puncte, Iugo
slavia — 28 puncte și Turcia — 
1 punct.

• ÎN MECIUL de șah dintre 
echipele feminine ale Ungariei 
și României, meci ce se desfă
șoară în orașul Gyula, după 
două ture scorul este de 5,5—4,5 
puncte (2 partide întrerupte) în 
favoarea gazdelor. în turul doi, 
Ia primele mese, Elisabeta Poli- 
hroniade a remizat cu Eva Ka- 
rakas, iar Gertrude Baumstark a 
cîștigat la Maria Porubski. în 
meciul dintre echipele feminine 
de tineret ale celor două țări, 
scorul este de 3—1 în favoarea 
șahistelor românce.

★
După 12 runde, în turneul in

ternațional masculin de șah de 
la Budapesta conduce marele 
maestru sovietic Ratmir Holmov 
cu 8,5 (1) puncte, urmat de 
Vadasz (Ungaria) — 8 puncte.

• MECIURILE disputate in 
cea de-a 3-a etapă a competiției

VINERI 20 AUGUST 1976

PISICILE ARISTOCRATE 
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 20); Eforie (orele 9,30; 
13,45; 16: 18,15; 20.15); Grivița
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16.30 
18,30 ; 20,30) ; Parc Hotel (orele 
20).

PINTEA: Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Patria 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,30; 20); 
Grădina Luceafărul (ora 20).

MELODIILE CARTIERULUI : 
Patria (orele 9) ; Capitol (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) î
Grădina Capitol (orele 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW 
LEANS : Luceafărul (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; ’*
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) J 
Grădina Modern (orele 19.45).

CE SE ÎNTIMPLA CU TINE ? î 
Central (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20).

FILIERA II î București (orele 
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Grădina București (orele 20) ; 
Scala (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21) ; Grădina Dinamo (orele 
20) ; Feroviar (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ROMANȚA PENTRU O

OR-
9 ; 

20,30) ; 
13,30 : 
(orele

CO-

ROANA : Buzești (orele 9
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15) ; Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20) : Grădina Festival (orele 19.45)

PUTEREA Șl ADEVĂRUL: Tim
puri Noi (orele 9 ; 12 ; 15,15 ; 19).

CAPRICIILE MĂRIEI : Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Tomis (orele 9 : 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; Grădina 
Tomis (orele 20).

RESPIRAȚIE LIBERA : Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9,30 ; 11 ;
12.30 : 14 ; 15,30 : 17).

MASTODONTUL : Doina (orele
18.30 ; 20,15).

CONVERSAȚIA î Cotroceni (o- 
rele B ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII*. 
Grădina Bucegi (orele 19,45).

PRIMA PAGINA : Victoria (ore
le 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; ‘
20.30) .

DINCOLO DE POD î Arta
15.30 ; 17,45 ; 20) ; Grădina 
(orele 20).

CURSA : Cringașl (orele 17).
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG : Aurora (orele 9 ; 
11.15 ; 13 30 ; 15,45 ; 18 ; 20) ; Gră
dina Aurora (orele 20,15) ; Excel- 
iior (orele I ; 11,13 ; U.K ; 15,45 ;

18,19 ;

(orele 
Arta

20,45) ; Gloria (orele 8,45
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21) 
dina Titan (orele 20).

AVENTURILE CELOR 
MUZICANȚI : Lumina (orele 9 ; 
11 : 13 ; 15 ; 17.15 ; 19,30).

ELIXIRUL TINEREȚII : “
tari (orele-----------

CIRC ÎN
16 : 19).

TEXAS
Dacia (orele 9 ; _ , _ ,
15,45; 18; 20,15) ; Volga (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20).

PATIMA : Drumul Sării (orele 
16 ; 18 : 20).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL : Flacăra (orele 15,30 : 
18 ; 20).

INSTANȚA AMINA PRONUN 
ȚAREA : Floreasca (orele 15,30 
13 : 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 
20) ; Grădina Moșilor (orele 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ : Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Popular (orele 
16 ; 18 ; 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO t 
Lira (orele 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gră
dina Lira (orele 20,30).

FABLIO MAGICIANUL : 
moa (orele 15,30).

_____ w___ Feren-
15.30 : 18 ; 20.15).
CERC : Pacea (orele

DINCOLO DE
(orele 9 ; 11,15 ;

18; 20,15) ; “ * 
13.30; 15.45

RÎU :
13.30 ;

ANA ȘI COMANDORUL
os (orele 18 ; 20,15).
ÎNT1LNIRE LA AEROPORT 7 

Progresul (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).
ORĂȘENII ; Rahova (orele 16 ; 

18 ; 20)
CASA DE LA MIEZUL NOPȚII t 

Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20).
DOI BĂRBAȚI IES LA RA

PORT : Vitan (orele 15,30; 18).
CĂLĂREȚUL FARA CAP : Gră

dina Vitan (orele 20).
FRAȚI DE CRUCE : Unirea 

rele 16 ; 18) ; Grădina Unirea

PROGRAMUL I

Cos-

lo
to-

16,00 Teleșcoală. 16,30 Campiona
tele balcanice de sărituri de la 
trambulină. Transmisiune directă 
de la Ștrandul Tineretului. 17,00 
Emisiune în limba germană. 18,30 
Tragerea Loto. 18,40 Campionatele 
balcanice de natație. Ziua a Il-a. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 ------  ’ • ' "• ““
Mal 
tele

Reportaj de scriitor. 20,10 
aveți o întrebare ? — Paten- 
naturiL t0,40 Film artistic 4

de fotbal pentru echipe de tine
ret „Cupa Prietenia", care se 
desfășoară în Bulgaria, s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
România — Polonia 1—0 (1—0) ; 
Cehoslovacia — Cuba 6—0 
(2—0) ; U.R.S.S. — Ungaria 2—2 
(1—2) ; R.D. Germană — Bulga
ria II 1—2 (1—0).

• CEA DE-A PATRA probă 
— înotul, din cadrul concursului 
de pentatlon modern pentru ti
neret „Cupa Prietenia" ce se 
desfășoară la Varșovia, a fost 
cîștigată de Balasz Deneș (Un
garia) — 1176 puncte, urmat de 
Serghei Vasilcenko (U.R.S.S.) — 
1148 puncte și Eugen Pop (Ro
mânia) 1140 puncte.

în clasamentul general con
duce Vasilcenko — 4106 puncte, 
urmat de Tompa (Ungaria) — 
4 039 puncte. Primul dintre con- 
curenții români, Vasile Nem- 
țeanu se află pe locul 11 cu 
3 735 puncte. Clasamentul gene
ral pe echipe 
12 065 
11 794 
11 566 
11 033 
10 800

• LA SZCZECIN, în turneul 
pentru locurile 7—11 al campio
natului european feminin de bas
chet rezervat echipelor de juni
oare II, selecționata României a 
învins cu scorul de 81—55 (50— 
30) formația Spaniei. Principala 
realizatoare a echipei române a 
fost Constanța Fețescu — 18 punc
te. Rezultate din turneul pentru 
locurile 1—6 : U.R.S.S. — Ceho
slovacia 94—43 ; Ungaria — Po
lonia 72—40 ; Bulgaria — Olanda 
62—45.

• ZIARUL „Politika" din Bel
grad publică lista celor mai 
buni 10 sportivi ai Jocurilor 
olimpice de la Montreal, listă în 
fruntea căreia se află Nadia 
Comăneci, Kornelia Ender, John 
Naber, Nikolai Andrianov, Lase 
Viren șl Alberto Juantorena.

1. — U.R.S.S. 
puncte ; 2. — Ungaria — 
puncte ; 3. — Bulgaria — 
puncte ; 4. — România — 
puncte ; 5. — Polonia I — 
puncte ; 6. — Polonia II 

— 9 912 puncte ; 7. — Cehoslova
cia — 9 775 puncte.

• ÎN TURUL doi al probei de 
simplu femei, din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Toronto, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a eliminat-o cu 
6—1, 6—2 pe Michelle Goudal 
(Belgia). Alte rezultate : Mima 
Jausovec (Iugoslavia) — Janet 
Newberlek (S.U.A.) 6—2, 6—2 ; 
Sue Barker (Anglia) — Barbara 
Brankovska (Canada) 6—4, 6—3. 
în proba de simplu bărbați, Jan 
Kodes l-a întrecut cu 6—3, 6—2 
pe Byron Bertram, iar Hans 
Kary l-a eliminat cu 6—4, 6—3 
pe Jun Kuki.

• IN CLASAMENTUL Mare
lui premiu al F.I.L.T., după tur- 
neul de la Indianapolis conduce 
tenismanul mexican Raul Ra
mirez cu 426 puncte, urmat de 
Jimmy Connors (S.U.A.) — 390 
puncte, Eddie Dibbs (S.U.A.) — 
355 puncte. Adriano Panatta 
(Italia) — 340 puncte, Manuel 
Orantes (Spania) — 355 puncte. 
Suedezul Bjorn Borg se află pe 
locul 8 cu 260 puncte, iar argen
tinianul Guillermo Vilas pe lo
cul 9, cu 245 puncte.

• ÎN VEDEREA campionatu
lui mondial de ciclism, ce va 
avea Ioc la 5 septembrie în lo
calitatea italiană Ostuni, fede
rația franceză a selecționat 10 
rutieri, între care Bernard The- 
venet, Guy Sibille, Raymond 
Poulidor, Jean Pierre Danguil- 
laume și Yves Hezard.

„Oțelarii" — producție a studiouri
lor de televiziune din Bratislava. 
22,10 24 de ore.' 22,30 Închiderea 
programului.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Biografii con
temporane. 17,35 Șah-mat în... 15 
minute. 17,50 Drumuri pe cinci 
continente. 18,50 Pagini de umor : 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea. 
19,15 Publicitate. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. în cinstea zilei de 
23 August — cronică de întrecere. 
20,00 Teatru liric TV : ..Dreptul la 
dragoste" de Teodor Bratu. 21.20 
Telex. 21,25 Aventura cunoașterii : 
Noi surse de energie. 21,55 Muzică 
ușoară. 22,10 închiderea progra
mului.

Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : VIATA E CA UN 
VAGON ? — ora 20 ; (la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : SÎNT 
SUFLET IN SUFLETUL NEAMU
LUI MEU — ora 20,30 ; Teatrul 
Giulești : (la sala Columnei de la 
Muzeul de istorie al R.S.R.): DE LA 
STRĂBUNI PINA LA TINE — O- 
irele 11 și 12 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT ! — ora 19,30 ; Ansamblul 
Rapsodia Română : FRUMOASA 
EȘTI, MÎNDRA ȚARĂ — ora 
18.30.

• TURNEUL internațional de 
șah de la Montilla (Spania) a 
continuat cu runda a 3-a în care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Karpov — Bellon 1—0 ; 
Pomar — Stean remiză ; Kava- 
lek — Pfleger remiză. Karpov 
a cîștigat partida întreruptă cu 
Pomar și a remizat-o pe cea cu 
Calvo. în clasament conduc 
Karpov (U.R.S.S.) și Calvo (Spa
nia) cu 2,5 puncte, urmați de 
Byrnc (S.U.A.) — 2 puncte.

o ÎNOTĂTORUL sirian Mar- 
wan Saleh (30 de ani) a stabilit 
un nou record de traversare a 
Canalului Mînecii între Dover 
și Coasta franceză, realizînd 
timpul de 9h 27’.
• MAESTRUL sovietic Ghe- 

nadi Timofenko se menține lider 
în turneul internațional de șah 
de la Polianica, totalizing după 
10 runde 7 puncte, cu o jumă
tate de punct mai mult decît al 
doilea clasat, polonezul Schmidt. 
Maestrul român Mihai Șubă, 
care în runda a 10-a a remizat 
cu Schmidt, se află pe locul 5, 
cu 5 puncte.

• ÎN TURNEUL final al cam
pionatului mondial studențesc 
de șah de la Caracas, după 4 
runde conduce echipa U.R.S.S. 
cu 14 puncte, urmată de S.U.A. 
— 9,5 puncte, Cuba, Israel și El
veția cu 7,5 puncte. în runda a 
4-a, echipa U.R.S.S. a întrecut 
cu 3—1 formația Cubei, Brazilia 
a cîștigat cu 3,5—0,5 la Israel, 
iar S.U.A. a învins Elveția cu 
2,5—13.



Joi au continuat în ședințe 
plenare succesive, care s-au 
desfășurat pînă noaptea tîrziu, 
dezbaterile generale, în cadrul 
cărora șefii de state și guverne, 
alți participant la Conferința 
la nivel inalt de la Colombo 
și-au expus pe larg punctele de 
vedere cu privire la problemele 
actuale ale vieții internaționale 
și direcțiile viitoare ale activi
tății mișcării țărilor nealiniate.

Trăsătura dominantă a cuvîn- 
tărilor rostite de Ia tribuna con
ferinței a constituit-o, ca și în 
zilele precedente, hotărîrea ță
rilor nealiniate de a acționa in 
vederea lichidării politicii im
perialiste, colonialiste și neoco- 
lonialistc, de dominație și asu
prire, de dictat șl amestec în 
treburile altor state, pentru a- 
firmarea liberă a tuturor na
țiunilor și participarea lor in 
condiții de deplină egalitate la 
întreaga viață mondială, pentru

respectarea drepturilor popoare
lor la dezvoltarea liberă, de- 
sinc-stătătoare, pentru instaura
rea unor relații noi, democra
tice, între state, pentru pace și 
colaborare internațională. Fără 
excepție a fost exprimată do
rința acestor țări de a depune 
și mai multe eforturi in direc
ția soluționării problemelor 
complexe care confruntă azi o- 
menirea, de creare și statorni
cire în practica internațională a 
unor raporturi noi interstatale, 
pentru instaurarea unei noi or
dini internaționale. A fost re
levată, de asemenea, importanța 
admiterii de noi state în rîn- 
durile membrilor plini, observa
torilor și invitărilor. în acest 
context, sînt cu atit mai rele
vante viul interes cu care a fost 
primit mesajul adresat Confe
rinței de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înaltele a-

precieri față de activitatea in
ternațională desfășurată de șe
ful statului român, față de po
litica externă a țării noastre — 
satisfacția cu care a fost salu
tată invitarea României la acti
vitățile mișcării țărilor neali
niate, participarea delegației 
române la reuniunea la ni
vel înalt de la Colombo.

Sub semnul unor asemenea a- 
precieri, s-au desfășurat și întil- 
nirile pe care conducătorul de
legației române Ia acest înalt fo
rum, ministrul afacerilor exter
ne, George Macovescu, le-a avut 
în cursul zilei de joi cu șefi de 
delegații Ia conferință. In acest 
cadru, interlocutorii Nguyen 
Duy Trinh, viceprim-ministru și 
ministru de externe al guvernu
lui Republicii Socialiste Vietnam, 
Ieng Sary, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al 
Cambodgiei democrate, co
mandantul Victor Alves, membru

al Consiliului Revoluției din 
Portugalia, Melchior Bwakira. 
ministrul afacerilor externe și al 
cooperării din Burundi, colonelul 
R. J. A. Felii, comisar pentru 
afacerile externe al Ghanei. 
Dudley Thompson, ministrul de 
externe al Jamaicăi. Sabah Al 
Ahmed AI Jaber, ministrul de 
externe al Kuweitului, Cecil 
Dennis jr„ ministrul de externe 
al Liberiei, Jose de la Puente, 
ministru al relațiilor externe al 
Perului, și Faruk Kaddumi, șeful 
Departamentului Politic al Orga
nizației pentru Eliberarea Pales
tinei, și-a exprimat satisfacția 
pentru invitarea României la ac
tivitățile mișcării țărilor neali
niate și prezenta unei delegații 
a Republicii Socialiste România 
la Conferința de la Colombo — 
apreciată ca un rezultat firesc al 
relațiilor de prietenie și solidari
tate statornicite între România si 
țările nealiniate, al politicii ex-

terne românești de sprijinire 
constanta si activă a eforturilor 
îndreptate spre făurirea unei noi 
ordini internaționale, a unor re
lații noi intre toate statele, de 
egalitate și respect — teluri care 
animă și mișcarea nealiniatilor.

In cursul întrevederilor s-au 
efectuat schimburi de vederi cu 
privire la desfășurarea lucrărilor 
Conferinței la nivel înalt a tari
lor nealiniate și la principalele 
probleme care fac obiectul hotă- 
ririlor și documentelor conferin
ței. aflate în curs de elaborare 
și definitivare. Au fost, de ase
menea, examinate unele proble
me ale relațiilor bilaterale ale 
României cu tarile respective.

La ora cînd transmitem aceas
tă corespondentă, în plenul celei 
de-a cincea Conferințe a țărilor 
nealiniate de la Colombo, parti- 
cipanții au trecut la examina
rea și adoptarea documentelor 
finale ale conferinței.

de peste hotare
Roma: Ambasadorul

României primit 
de Giulio Andreotti

Din cuvintârile reprezentanților statelor participante

Convenția națională a Partidului
Republican din S.U.A.

Președintele Ford desemnat tandidat pentru alegerile

Dezbaterile generale ale Conferinței Ia nivel Înalt a țărilor 
nealiniate au continuat prin luările de cuvînt ale șefilor de stat 
și de guvern.

In același timp, comisiile politică șl economică ale Conferinței 
acționează intens pentru definitivarea documentelor ce vor fi su
puse aprobării reuniunii la nivel înalt.

Luînd cuvîntul în plenul con
ferinței, președintele Republicii 
Sierra Leone, Siaka Stevens, a 
exprimat satisfacția guvernului 
și poporului țării sale de a apar
ține mișcării statelor nealiniate, 
precum și hotărîrea de a face 
totul pentru reușita deplină a 
acțiunilor acesteia. Siaka Ste
vens a arătat că, în orientarea 
lor, țările nealiniate nu trebuie 
să urmeze politica stabilită de 
alții, subliniind necesitatea de a 
înfrunta problemele mondiale, 
aceasta fiind tocmai esența miș
cării de nealiniere. „Eforturile 
noastre nu trebuie să slăbească 
în intensitate ca urmare a unor 
critici ce ni se adresează. Tre
buie să fim hotărîți și consec
venți, știind că eforturile noas- 

/tre nu vor fi zadarnice14 — a 
spus el.

Ministrul tunisian al afaceri
lor externe, Habib Chatti, a 
arătat că, dată fiind diversitatea 
statelor membre ale mișcării, 
este firesc ca abordarea proble
melor să nu fie întotdeauna 
identică. Aceasta, a apreciat el, 
reclamă armonizarea concep
țiilor și unirea eforturilor pen
tru realizarea obiectivelor 
fundamentale comune — salv
gardarea păcii, instaurarea ega
lității și promovarea dezvoltării.

Cecil Dennis, ministrul aface
rilor externe al Liberiei, a spri
jinit propunerea privind în
ființarea. unei bănci comerciale 
a nealiniaților și a țarilor în 
curs de dezvoltare. țSusținînd 
necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
șeful delegației liberiene a de
clarat că independența politică 
nu are nici o valoare fără inde
pendență economică.

Primul ministru al Malayeziei, 
Datuk Hussein Onn, a relevat 
semnificațiile creșterii număru
lui țărilor nealiniate in ultimii 
15 ani. El a evidențiat rolul 
mișcării de nealiniere in lupta, 
împotriva colonialismului și 
altor forme de subjugare, mai 
ales în Africa și Asia. Hussein 
Onn a declarat că Malayezia 
este gata să dezvolte relații 
foarte cordiale cu Vietnamul li
ber și reunificat, cu Cambodgia 
si Laos. Pronunțîndu-se în fa
voarea creării de zone de pace 
in lume, premierul malayezian 
a reînnoit propunerea țării sale 
privind transformarea Asiei de 
sud-est într-o astfel de zonă.

După ce a exprimat satisfacția 
față de succesele înregistrate în 
lupta de eliberare din ultimii 
ani — unul din obiectivele po- 
litieii de nealiniere —, Aboud 
.Tumbe, prim-vicepreședinte al 
Tanzaniei, a avertizat asupra 
situației din sudul Africii, care 
periclitează pacea în întreaga 
lume. El a condamnai regimu
rile minoritare rasiste din Afri
ca de Sud și a insistat pentru o 
participare mai amplă a țărilor 
nealiniate la ajutorarea mișcă
rilor de eliberare. Vicepreședin
tele Tanzaniei a subliniat ne
cesitatea consolidării cooperării 
intre statele nealiniate și la 
toate nivelurile. Cu cit această 
cooperare se dezvoltă mai mult, 
a spus el, cu atit mai puțin vor 
fi vulnerabile țările noastre.

Pronunțindu-se pentru con
tinua promovare a principiilor 
nealinierii, președintele Consi
liului Comandamentului Revo
luției al Libiei, Moamer El Ged- 
clafi, a atras, totodată, atenția 
asupra încercărilor de infiltrare 
a imperialismului in rindunle 
mișcării.

In cuvîntul său, președintele 
Libiei a reafirmat hotărîrea țării 
sale de a acorda în continuare 
sprijin luptei popoarelor impo- 
triva dominației colonialiste, 
pentru libertate și drepturi na
ționale.

Șeful statului libian a cerut 
acordarea de compensații țări
lor în curs de dezvoltare din 
partea puterilor colonialiste și 
înapoierea tezaurelor cultural- 
istorice sustrase în anii domi
nației coloniale.

Vicepremierul Republicii Cu
ba, Carlos Rafael Rodriguez, a 
relevat. în cuvîntul său, impor
tanța și valoarea solidarității in
ternaționale care, a spus el. tre
buie să reprezinte „deviza ță
rilor nealiniate, o parte compo
nentă a nealinierii și o îndato
rire permanentă a popoarelor 
care au pornit pe drumul re
voluției".
... Vicepremierul cubanez a sub
liniat că .Apartenența la miș
carea nealiniată implică adeziu
nea față de un program de 
prefaceri", relevînd. în acest 
context necesitatea de a se ac
ționa în direcția întăririi unității, 
a unei largi conlucrări între ță
rile nealiniate. Vicepremienil 
cubanez a arătat că victoriile 
obținute în ultimii ani de miș
carea nealiniaților sînt strîns le
gate de progresul destinderii.
Prin destindere, a spus
trebuie să se înțeleagă nu o 
înghețare a actualului statu-quo, 
ci realizarea păcii universale, 
pentru împiedicarea catastrofe
lor nucleare, a războaielor lo
cale de agresiune și, mai ales, 
pentru apărarea țărilor mici și 
mijlocii de opresiuni și inter
venții militare străine. El a a-

el.

ratat insă că. in ciuda progre
selor obținute, destinderea inter
națională nu este realizată 
deplin si că mai trebuie 
puse eforturi însemnate în 
ceasta direcție.

Relevînd importanța care 
buie acordată dezarmării, 
gele Bhutanului, Jigme Singye 
Wangchuk, a propus convoca
rea unei sesiuni speciale a Na
țiunilor Unite, consacrată aces
tei probleme. După ce a arătat 
că susține toate inițiativele țări
lor nealiniate, vorbitorul s-a 
referit la situația din u- 
rientul Apropiat. pronunțîn- 
du-se pentru retragerea Is
raelului din teritoriile arabe 
ocupate și recunoașterea drep
turilor inalienabile ale po
porului palestinian. Regele Bhu
tanului a susținut, de asemenea, 
propunerea privind declararea 
Oceanului Indian zonă a păcii.

După ce s-a referit la rezul
tatele si succesele înregistrate 
prin promovarea activă a idea
lurilor de pace, egalitate și drep
tate de către mișcarea neali
niaților, președintele Nigeru
lui. Seyni Kountche, a cerut 
țărilor membre să acționeze mai 
hotărit împotriva injustiției și 
a umilirilor la care sînt su
puse popoarele care luptă pen
tru demnitatea umană. El a de
clarat că țările nealiniate sînt ' 
in favoarea unei largi cooperări 
si a subliniat că acestea trebuie 
sâ-și consolideze unitatea pe 
baza principiilor nealinierii.

Șeful cabinetului regal al Ior
daniei. Sherid Sharaff, a scos 
în evidență două din cele mai 
importante sarcini ale neali
niaților în următoarea etapă, și 
anume acordarea sprijinului 
popoarelor care luptă* pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului și rasismului, precum 
și desfășurarea luptei pentru o 
nouă ordine economică interna
țională.

Ministrul afacerilor externe al 
Zairului, Nguza Karl I Bond, a 
relevat faptul că se încearcă să se 
scindeze mișcarea nealiniaților. 
Mișcarea noastră are de făcut 
față unor greutăți, provocări și 
amenințări, și toate acestea ne
cesită întărirea solidarității între 
țările nealiniate.

Premierul statului Lesotho, 
Leabua Jonathan, a salutat pe 
noii membri ai mișcării neali
niaților ca o garanție a faptului 
că activitatea acesteia se va în
tări și lărgi in continuare. El a 
subliniat că lupta pentru O nouă 
ordine economică internațională 
reprezintă cea mai importantă 
sarcină a nealiniaților in pe
rioada următoare. Vorbitorul a 
apreciat drept un mare succes 
al nealiniaților faptul că în
treaga lume a acceptat în prin
cipiu dialogul asupra unei noi 
ordini.

Președintele guvernului Gu- 
yanei, Forbes Burnham, a insis
tat asupra întăririi permanente 
a unității țărilor nealiniate și 
întrajutorării reciproce. Acest 
lucru este necesar îndeosebi în 
cadrul luptei țărilor nealiniate 
pentru schimbarea actualei or
dini economice internaționale 
atît de nejuste.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo, 
Theophile Obenga, a apreciat că 
nealinierea este un fenomen re
voluționar a cărui amploare și 
influență cresc din ce în ce mai 
mult. Obenga a remarcat cu 
satisfacție că O.U.A. a conside
rat necesar să includă princi
piile de bază ale nealinierii in 
propria sa Cartă. Totodată, el a 
avertizat că există numeroase 
încercări de subminare a mișcă
rii nealiniaților. In același timp, 
Obenga a acuzat puterile oc
cidentale că prin livrarea de 
reactoare nucleare Republicii 
Sud-Africane permit acesteia să 
producă arme de exterminare in 
masă. Prin această situație, pa
cea lumii este amenințată cu 
atît mai mult cu cit se știe că 
Pretoria nu a semnat convenția 
privind neproliferarea armelor 
nucleare.

Președintele Bangladeshului. 
Mohammad Sayem, a relevat că 
principiile nealinierii reflectă 
năzuințele popoarelor de a se 
apăra împotriva dominării și 
exploatării sub orice formă, 
subliniind că unul din obiecti
vele principale al țârilor neali
niate il constituie apărarea in
dependenței și întărirea relați
ilor lor reciproce. De asemenea, 
președintele Sayem a sprijinit 
propunerea privind transforma
rea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii, dar a adăugat că această 
zonă trebuie să aibă și dimen
siunea securității interne. Pe de 
altă parte, el a subliniat câ una 
dintre cele mai grave probleme 
ale nedreptăți economice in 
lume este problema balanței de 
plăți și a datoriei țărilor in curs 
de dezvoltare. De aceea, neali- 
niații trebuie să creeze un nou 
sistem bizuindu-se pe propriile 
lor forțe.

Președintele Zambiei, Keneth 
Kaunda, a declarat că actuala 
conferință ar trebui să acorde o 
atenție specială țărilor care se 
află în prima linie a frontului 
împotriva regimurilor rasiste

pe 
de- 
a-

tre- 
re-

din sudul Africii și a cerut să 
se ofere tot sprijinul pentru 
mișcările de eliberare sud-afrl- 
cane. Viitorul mișcării neali
niaților, a subliniat Kaunda, va 
depinde în mod direct de mă
sura în care ea va fi un instru
ment al schimbărilor pozitive în 
lume pentru asigurarea unei 
vieți mai bune și mai drepte-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Centrafricane, An
tonio Franck, a acordat o atentie 
deosebită decolonizării infor
mațiilor, domeniu în care mono
polul existent a avut drept re
zultat denaturarea adevărului 
privind multe țări. Pentru depă
șirea acestei stări de lucruri 
este necesară făurirea unei noi 
ordini și în domeniul informa
țiilor.

Referindu-se la situația din. A- 
frica, conducătorul guvernului 
Guineei-Bissau, Francisco Men
des, și-a exprimat sprijinul de
plin fată de luptătorii pentru 
libertate de pe acest continent, 
condamnînd în același timp po
litica de apartheid.

Primul ministru al Insulelor 
Capului Verde, Pedro Pires, a 
condamnat represiunile regi
mului rasist sud-african și a 
constatat că acesta nu va putea 
opri lupta pentru libertate a 
majorității de culoare. Totodată, 
el a subliniat că „țările neali
niate nu pot rămîne indiferente 
fată de înarmarea nucleară a 
Republicii Sud-Africane". Pe
dro Pires a cerut țărilor neali
niate să condamne în modul cel 
mai vehement si să respingă 
orice agresiune si amestec 
străin în treburile interne ale 
altor state.

Vicepreședintele Gambiei, As- 
san Musa Camara, a condam
nat cursa înarmărilor care in
fluențează negativ, în mod di
rect, dezvoltarea.

Vicepreședintele Insulelor Uo- 
more, Mohamed Hasan Aii, a 
declarat că tara sa acceptă o- 
biectivele nealiniaților și va 
participa la acțiunile pentru în
făptuirea lor. Vorbitorul a sub
liniat că Insulele Comore snr:- 
jină solutionarea pe cale paș
nică a crizelor existente in 
lume.

Victoria mai multor țâri In. 
lupta lor pentru eliberare a fost 
evidențiată de vicepreședintele 
Somaliei, Ismail Aii Abukar, ca 
unul din cele mai importante 
succese ale țărilor nealiniate.

Eforturile depuse de țărtie 
în curs de dezvoltare in vederea 
schimbării actualei ordini eco
nomice internaționale reprezin
tă un proces revoluționar — a 
spus ministrul afacerilor exter
ne al Madagascarului, Jean Be- 
mananjara. Ei a releva: că lup- 
tind pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, țările ne
aliniate. cele in curs de oezvo.- 
tare doresc să devină parteneri 
egali cu țările industrializate m 
împărțirea răspunderilor comu
ne in lumea contemporană.

Ministrul afacerilor externe ai 
Kuweitului, șeicul Sabah Al- 
Ahmed Al-Jaber Al Sabah, a 
remarcat că. după conferința de 
la Alger, lumea s-a schimbat 
mult «i că in aceasta au avut 
un rol însemnat țările nealinia
te. Totodată, el a salutat poiiu- 
ca de destindere. Vorbind des
pre relațiile economice interna
ționale și de colaborare reci
procă intre țările in curs oe 
dezvoltare, ministrul kuweiuan 
a cerut participanților la con
ferință să adere la Fondul de 
solidaritate pentru dezvoltarea 
economică și socială a țărilor 
nealiniate.

Analizind acțiunile neaiiniati- 
lor in favoarea noii ordini eco
nomice internaționale. Mahgoub 
Makawi. ministrul afacerilor 
externe al Sudanului, a sprijinit 
propunerile privind crearea fon
dului de stocuri de mataii pri
me. precum și toate cHelaB» 
inițiative in această direcție. 
Makawi s-a pronunțau totodată, 
pentru elaborarea unei suatezu 
comune a țârilor care fac parte 
din mișcarea nealiniatilor îm
potriva oricărui amestec în tre
burile ixuecne.

Ministrul sincerilor externe *1 
statului Togo. Ayi Huniende. a 
declarat că cea de-a V-a Con
ferință 1* nivel înalt a nealmia- 
tiior are loc intr-un moment la 
care lumea trebuie să facă fată 
unor probleme serioase poiitice 
și economice. Atrăgir.d atenția 
as'jpra focarelor de criză mn 
lume. Hunl-ende * subliniat ne
cesitatea trnrrii forțelor nea_i- 
niatilor.

Ministrul afacerilor externe 
al Jamaicăi. Dudley Thomson, 
a declarat că atașamentul față 
de politica de neatiniere este o 
cerință reală a țârilor care 
luptă pentru păstrarea indepen
denței Si impoCr.va presiunilor 
exercitate din afara. El a cerut 
să se ducă o luptă hotărită îm
potriva noilor forme de amestec 
și presiuni- Ref^tiidu-se ’ ia 
problemele țărilor in curs de 
dezvoltare. în cor.texml luptei 
pentru o nouă ordine econo
mică internațională. Thomson a 
făcu: apel la colaborarea reci
procă. solidaritatea si întrajuto
rarea statelor membre. In lupta 
pentru o nouă ordine economi
că. a subliniat eL nu pot exista 
compromisuri, deoarece ea ne
cesită schimbarea radicală a 
relațiilor internaționale sub toa
te aspectele.

Primul ministru al noului 
stat independent Sao Tome și

Principe, Miguel Trovoada, a a- 
rătat că solidaritatea și coeziu
nea statelor nealiniate repre
zintă un factor de prim ordin in 
realizarea obiectivului de instau
rare a unei noi ordini economi
ce internaționale. El și-a expri
mat speranța că numărul state
lor nealiniate va crește conti
nuu, că mișcarea va deveni 
mai puternică.

Ministrul de externe al Ke- 
nyei, Frederick Waiyaki, s-a 
pronunțat pentru intensifica
rea luptei împotriva regi
murilor 
Africa 
statelor 
lerintă

pentru 
împotriva 

minoritare rasiste din 
australă si a cerut 
participante la con- 
să-și reafirme din 

nou sprijinul deplin fată de 
mișcările africane de eliberare, 
în altă ordine de idei, vorbito
rul a arătat că în lume trebuie 
să fie instaurată o nouă ordine 
economică si a lansat statelor 
nealiniate apelul de a-si inten
sifica relațiile de cooperare, in 
interes reciproc.

Ministrul de externe al Ugan- 
dei. Juma Oris, a cerut instala
rea unui regim al majorității în 
Rhodesia și Namibia, punîn- 
du-se capăt politicii de apart
heid și discriminare rasială 
promovate de Africa de Sud. 
Sîntem gata, a spus el. să a- 
cordăm tot sprijinul necesar 
luptei de eliberare a poporului 
din Africa de Sud. Reprezentan
tul ugandez și-a exprimat sa
tisfacția pentru creșterea rîndu- 
rilor mișcării nealiniate.

Ministrul de externe al Gui
neei Ecuatoriale, Nguema Ncfca- 
ma, a apreciat că unitatea 
țărilor nealiniate reprezintă un. 
imperativ al luptei împotriva 
manevrelor colonialiste. Vorbi
torul a relevat necesitatea ca 
țările în curs de dezvoltare să 
depună ele însele eforturi spo
rite pentru a-și accelera ascen
siunea către progres.

Ministrul de stat pentru afa
ceri externe al Emiratelor A- 
rabe Unite a prezentat confe
rinței mesajul președintelui 
E-A.U.. s ei cui Zayed Bin Sul
tan al Nahayyan. care subliniază 
imporianța intensificării coope
rării intre statele Golfului. 
După ce subliniază că decalajul 
dintre țările lumii a treia și sta
tele industrializate sporește, 
mesajul se pronunță pentru in
staurarea unor relații de coo
perare economică, a păcii și 
justiției in lume.

Conducătorul delegației 
pablicii Populare Benin, 
chel Adeley. a chemat 
giiz-ntâ împotriva imperialismu
lui internațional, care, a spus el 
«a primit lovituri grave in ul
timii ani. dar nu recunoaște că 
a fost infrint“.

Președintele Republicii Popu
lare Angola. Agostinho Neto. 
s-a nronuntat pentru întărirea

• - : ex-
primind. totodată, hotărirea ță
ri: sale de a acorda tot spriji
nul acțîiinilor inițiate de mișca
rea nealiniaților.

Președintele Republicii De
mecrate Populare Laos. Sufanu- 
vong. a arăta: că țara sa a pu
ni: promova o orientare ca ade
vărat nealiniată numai după vic
toria deoîmâ a poporului laoțian.

Re- 
Mi- 

la vi-

La Salisbury s-a înăs
prit politica brutală a 
rasiștilor albi rhodesieni, 
s-au înmulțit acțiunile 
lor de încălcare flagrantă 
a legalității, au luat pro
porții actele de violentă, 
represiunile și atacurile 
întreprinse de forțele 
armate și polițienești.

N umerosi lideri *1 
Consiliului Natio
nal African din 
Rhodesia (AJV.CJ 
au fost arestați 
țâri nici un man

dat. doar sub incident* legii 
privind ..menținere* ordinii si 
a legalității** : 56 de muncitori 
agricoli negri din districtul Ma- 
teptepa. din nord-estul Rho
desiei. au fost condamnați La 
10 ani închisoare pentru „vina- 
de a nu fi anunța: prezența 
unor paxrioți Zimbabwe la ferma 
unde lucrau ; 2 tot de țărani 
africani au fost ..transferați" in 
lagărele de concentrare aflate 
in interiorul tării unde în ulti
mii patru ani au fost internați 

Z__ * din regiunile
aflate la frontiera cu Mozamoi- 
cul. Potrivit relatărilor apărute 
in ziarul american ..Washington 

; Post** și in sâptâminalul brita- 
1 nîc ..The Observer", între 

170 000—200 000 de rhodesieni 
. sint induși de către autoritățile 
.rasiste

..sate 
lagăre 
jurate 
păzite 
către 
prin 
africani fiind „ridicate de sol
dați înarmați". In acest fel, re
gimul minoritar al lui Ian Smith 
încearcă să-și perpetueze domi
nația, asupra celor 6 milioane ae

locuitori

de la Salisbury în 77 
strategice" — adevărate 

de concentrare —. încon- 
cu sirmă ghimpată și 

de polițiști, transferarea 
aceste locuri avînd loc 

constringere. familiile de

care a asigurat, în același timp, și 
independența reală a Laosului. El 
a subliniat că mișcarea nealinia
tă reflectă aspirațiile popoarelor 
spre independentă națională, 
pace și progres social, reprezen- 
tind un factor pozitiv de mare 
influentă pe arena internaționa
lă. Vorbitorul a lansat un apel 
pentru intensificarea relațiilor de 
cooperare între statele nealinia
te. socialiste și în curs de dez
voltare. Referindu-se la proble
ma instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, el a 
arătat că aceasta trebuie să asi
gure drepturi și beneficii egale 
pentru toate țările lumii.

Conducătorul delegației sene- 
galeze, Ousmane Seek, referin- 
du-se la situația politică din A- 
frica a spus că statele africane 
trebuie să se angajeze ele însele 
în eforturile de căutare a solu
țiilor pentru problemele existen
te pe continent, subliniind, in 
context, rolul care trebuie să re
vină Organizației Unității Afri
cane. Vorbitorul și-a exprimat 
satisfacția față de primirea unor 
noi membri în mișcarea neali
niată — ceea ce. a spus el. con
tribuie la creșterea rolului neali
nierii în lume.

Șeful Departamentului Politic 
al Organizației Pentru Eliberarea 
Palestinei, Faruk Kaddumi, a 
arătat că palestinienii așteaptă 
de la această conferință noi e- 
forturi, avansarea unor propu
neri de noi măsuri practice în 
sprijinul soluționării juste a si
tuației din Orientul Apropiat și 
al cauzei palestiniene. In ultimul 
timp, a arătat el. O.E.P. a ob
ținut mari succese pe arena po
litică internațională : au fost re
cunoscute drepturile palestiniene 
legitime la libertate și indepen
dență ; comunitatea internațio
nală a recunoscut, de asemenea. 
O.E.P., ca singurul reprezentant 
legitim al ponorului palestinian.

Șeful delegației Qatarului, șei- 
cul Abdul Aziz, a subliniat că 
tara sa crede în valoarea prin
cipiilor nealinierii, ce stau la 
baza întregii sale politici exter
ne, în timp ce reprezentantul 
Omanului, Sayyid Thuwaini, a 
evidențiat rolul țărilor nealiniate 
în procesele pozitive care se des
fășoară pe arena internațională 
și, în mod deosebit, în consoli
darea destinderii.-

Reprezentantul Maltei, Joseph 
Cassar, a expus, în detaliu, în 
cuvîntul său. lupta Maltei pen
tru a se elibera de dominația 
străină, pentru *5 păși pe calea 
independentă a nealinierii.

Subliniind importanta consoli
dării unității statelor nealiniate. 
Alfonso Garcia Robles, ministrul 
afacerilor externe al Mexicului, a 
arătat că aceasta reprezintă sin
gura modalitate ce înlesnește în
făptuirea obiectivelor noastre.

Primul ministru al Republicii 
Guineea, Lansana Beavogui, a 
subliniat că politica nealinierii 
nu presupune neutralitate fată 
de imperialism si capitalism, ci 
dimpotrivă, o luptă intransigentă 
contra acestora. El a arătat că 
persistența unor regimuri mino
ritare rasiste in Rhodesia si A- 
frica de Sud reprezintă o sfi
dare la adresa țărilor nealiniate.

• Președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Giulio An
dreotti, l-a primit în cursul zi- 

• lei de joi, la Palatul Chigi, pe 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Roma, Ion 
Mărgineanu.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
primului ministru al guvernu
lui, tovarășul Manea Mănescu, a 
a fost transmis premierului Giu
lio Andreotti un mesaj de salut 
și urări cu prilejul alegerii sale 
în această funcție.

Mulțumind, premierul italian 
a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primului 
ministru, tovarășul Manea Mă
nescu, un cordial mesaj de salut 
și sincere urări de sănătate.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, premie
rul italian a subliniat impor
tanța dezvoltării în continuare, 
pe multiple planuri, a relațiilor 
tradiționale dintre Italia și 
România și îndeosebi a raportu
rilor economice și comerciale, 
in spiritul înțelegerilor conve
nite <u prilejul vizitei în Italia 
a șefului statului român.

prezidențiale din noiembrie

Convenția națională a Parti
dului Republican din Statele U- 
nite, întrunită la Kansas .City, 
a acordat președinteleui Gerald 
Ford învestitura de candidat o- 
ficial al acestui partid în vede
rea alegerilor prezidențiale din 
luna noiembrie. Din cei 2 259 
delegați, în favoarea lui Gerald 
Ford au votat 1187, cu 57 mai 
muiți decât majoritatea absolută 
necesară de 1130 voturi. Celă-

• JOI a avut loc, în Crimeea, 
o întîJnire prietenească între 
L.I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. și Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., aflat la odihnă 
în Uniunea Sovietică. S-a con
statat cu satisfacție că există 
toate condițiile pentru extinde
rea și adîncirea relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și R.D. 
Germană. în cadrul întllnirii. 
informează agenția T.A.S.S., au 
fost abordate o serie de pro
bleme internaționale de im
portantă majoră pentru consoli
darea procesului de destindere 
si a cooperării între state.

Agendă cosmică sovietică
• „Luna-24" ;i?a încheiat activitatea • Experimente pe

„Saliut-5" • Un nou satelit din seria

După cum informează agenția 
TASS, stația automată sovietică 
„Luna-24“ și-a încheiat progra
mul de activitate pe suprafața 
Selenei. La 19 august, de pe 
compartimentul de coborîre pe 
suprafața selenară și-a luat 
startul spre Terra o rachetă cos
mică „Luna-Pămînt“. La bordul 
aparatului de reîntoarcere al ra
chetei cosmice se află mostre 
de sol lunar-

După cum s-a mai anunțat, 
stația automată „Luna-24“ a ase- 
lenizat lin, la 18 august, ora 8,36 
(ora Bucureștiului), în zona 
sud-estică a Mării Crizelor. 
După aselenizare au fost veri
ficate sistemele de bord ale sta
ției, s-a studiat poziția lor față 
de suprafața lunară și, la o co
mandă transmisă de pe Pămînt, 
au fost colectate probe de sol 
selenar.

Instalațiile de prelevat sol lu
nar. au forat in scoarța sateli
tului natural al Pămîntului pînă 
la o adincime de 2 metri. Mos
trele de sol prelevate 
așezate în conteinerul 
lui de reîntoarcere pe 
închise armetic.

Racheta cosmică cu 
de sol selenar și-a luat startul 
spre Pămînt, joi la ora 7,25 (ora 
Bucureștiului). Parametrii tra
iectoriei de revenire a rachetei, 
precizează TASS, sînt apropiați 
de cei planificați.

Aparatul de revenire, cu con
teinerul avînd probele de sol lu
nar, urmează să 
ritoriul Uniunii 
august.

au fost 
aparatu- 
Terra și
mostrele

aterizeze pete-
Sovietice, la 22

sovietici BorisCosmonauții
Volinov și Vitali Jolobov conti
nuă experiențele cu telescopul 
solar in infraroșu, instalat la 
bordul stației orbitale „Saliut- 
5". Pină acum, informează agen
ția TASS, au fost efectuate cî- 
teva „rotații solare", conform 
programului stabilit.

Acest experiment este unic: 
dincolo de atmosfera terestră, 
care permite pătrunderea radia
țiilor infraroșii numai în anu-

Impasul rasiștilor
rhodesieni

africani, tă consolideze pozițiile 
locuitorilor albi existent! doar 
ia proporție de 1 la 24 pe acest 
teritoriu african.

După eșecul de la 19 martie 
ax. al negocierilor dintre lan 
Smith si liderul Joshua
Nkomo. in problema viitorului 
constitutional al Rhodesiei, cu 
care ocazie Ian Smith a respins 
transferarea 
in miinile 
majoritare, 
stantâ a 
Salisbury a 
militare de 
muL “

si s-aa triplat in ultimii am, 
depășind lto milioane dolari ; 
forțele armate regulate au ajuns 
la aproape 55 tot oameni, adică 
2t la sută din numărul locuito
rilor albi din Rhodesia : pentru 
întărirea armatei rhodesiene. o 
rețea de agent! recrutează sol
dat! britanici pentru o soldă de 
8 IM dolari rhodesieni pe an 
(.Sunday Telegraph*).

Declarațiile repetate ale pre
mierului rhodesian evidențiază 
eu claritate hotărîrea sa de a 
se opune in continuare aspira
țiilor majorității populației 
africane a țării care luptă pen
tru a deveni stăpină pe propriile 
sale destine. Ian Smith ..pare 
să trăiască inir-o lume ireală si 
recentele sale declarații con
stituie o tragica ilustrare a 
acestui fapt- — declara luni un 
purtător de cuvint al Foreign 
Office-ului britanic, referindu- 
se la respingerea de către aces
ta (pentru a cita oară !) a prin
cipiului accesului la conducere 
a populației de culoare, majori
tară în țară. Guvernul minori
tar al lui Ian Smith. declara 
premierul britanic, James Calla
ghan. a dus țara, prin politica 
sa rigidă, la marginea prăpas
tie! și a distrugerii, iar pentru

imediată a puterii 
populației africane 
preocuparea con- 
autorităților de la 

fost întărirea forței 
care dispune regl- 

Cheltuielile militare au 
ea la sută in acest an

rezolvarea acestei situații 
numai o singură soluție 
nunțarea la refuzul de a 
mite puterea reprezentanților 
populației africane.

Orbirea politică a lui lan 
Smith a atins un asemenea graa 
incit și unii albi s-au convins de 
necesitatea unui succesor mai 
puțin intransigent. „Opoziția 
albă — scrie „Die We£lt“ — 
împotriva primului ministru al 
Rhodesiei, Ian Smith, crește. 
Omul care este șeful regimului 
din 1964 și care a proclamat în 
1965 independenta unilaterală a 
Rhodesiei față de Marea Brita- 
nie, vede pentru prima dată 
opoziția în propriile sale rin- 
duri".

îndepărtarea perspectivelor 
unei soluționări politice, pe ca
lea negocierilor a situației din 
Rhodesia, a determinat intensi
ficarea luptei de eliberare a 
forțelor patriotice Zimbabwe 
împotriva regimului rasist de la 
Salisbury, pentru recunoașterea 
dreptului poporului Zimbabwe 
de a se guverna singur, pentru 
constituirea unui guvern care 
să reflecte structura populației 
si să garanteze largi libertăți 
democratice, asigurind totodată 
accesul țării la independentă. 
Referindu-se la consolidarea 
mișcării de eliberare națională 
a poporului Zimbabwe, Henry 
Mooney, reprezentantul acestei 
organizații, releva îutr-un inter
viu recent acordat 
goslave „Politika" 
luptătorilor pentru 
Rhodesia a crescut 
patriotii operează adine in in
teriorul țârii, că unitățile pa
triotice sint tot mai bine orga
nizate și mai botărite in acțiu
nile lor ofensive care au cunos
cut o evidentă intensificare in 
ultimele trei săptămini.

există 
— re- 
trans-

revistei iu- 
câ numărul 
libertate in 
continuu, ca

GH. SPRINȚEROIU

„Cosmos"

încearcă realiza- 
spectru energetic al

învestitură, fos- 
al Californiei, 
a primit spriji-

lalt candidat la 
tul guvernator 
Ronald Reagan,__  . .
nul unui număr de 1 070 de de
legați.

Președintele Gerald Ford a 
ales drept candidat al partidului 
la funcția de vicepreședinte pe 
senatorul Robert Dole.

Convenția a adoptat, totodată, 
■platforma-program a Partidului 
Republican.

La o conferință de presă or
ganizată după încheierea votu
lui, Ronald Reagan a declarat 
ziariștilor că va susține campa
nia electorală a președintelui 
Gerald Ford.

mite game, se 
rea unui ___ ____ .___
Soarelui în gama de unde in- 
fraroșii. De pe Pămînt este im
posibil să fie obținute informa
ții despre existența moleculelor 
de gaze de carbon în coroana 
solară, elementul care, potrivit 
opiniei oamenilor de știință, 
este inițiatorul mecanismului, 
greu de explicat pînă acum, al 
căldurii- colosale a atmosferei 
solare — de la 6 000 de grade, 
în fotosferă, la un milion de 
grade în coroană.

în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-849“, la 
dul căruia a fost instalată 
ratură științifică destinată 
tinuării cercetării spațiului 
mic.

bor- 
apa- 
con- 
cos-

Situația din Liban
Agențiile internaționale de 

presă semnalează noi lupte în 
zona Munților Libanului, ca și 
în sudul țării. La Beirut, acțiu
nile militare s-au desfășurat 
de-a lungul liniei care separă 
principalele forțe aflate în con
flict.

în legătură cu luptele din 
zona Munților Libanului, Ale-\ 
xander Gemayel, lider falangist, 
a adresat părții palestiniene o 
propunere de încetare a focu
lui, printr-un mediator din 
partea Ligii Arabe. Un purtă
tor de cuvînt palestinian, citat 
de agenția U.P.I., a declarat că 
„propunerea va fl examinată cu 
toată atenția".

Miercuri după-amiază, Saeb 
Salam, fost premier al Libanu
lui, a cerut, în numele „Fron
tului de uniune națională", în
cetarea bombardamentelor in 
cartierele rezidențiale ale Bei
rutului și a invitat toate păr
țile implicate să „pună capăt 
luptelor sîngeroase, care nu fac 
decît să mărească numărul vic
timelor și să sporească pagu
bele materiale".

Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Mahmud Riad, a lansat 
joi un apel tuturor țărilor arabe 
să răspundă la chemarea Ku
weitului de a convoca o reu
niune la nivel înalt a Ligii A- 
rabe pentru discutarea situației 
din Liban, anunță agenția 
M-E.N. Riad a făcut acest apel 
intr-un mesaj transmis tuturor 
șefilor de stat și suveranilor 
arabi.

de securitate comună de la Panmunjon
PHENIAN 19 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
A.C.T.C., militari americani au 
încercat în mod arbitrar să efec
tueze lucrări în zona de secu
ritate comună de la Panmun
jon, fără să existe un acord în
tre cele două părți.

In pofida faptului că s-a ce
rut în repetate rînduri încetarea 
acestei acțiuni, precizează agen
ția A.C-T.C., militarii americani 
au continuat aceste lucrări și, 
scontînd pe ' superioritatea lor 
numerică, au atacat personalul 
părții nord-coreene, insultîndu-1 
și lovindu-1, astfel îneît acesta 
a fost nevoit să ia măsuri de 
autoapărare. în urma acestui 
incident, provocat de partea ad
versă, au fost răniți 5 membri 
ai personalului de securitate din 
partea nord-coreeană.

Totodată, agenția A.C.T.C. a 
dat publicității un comunicat al 
Comandantului suprem al Ar
matei Populare Coreene prin 
care toate unitățile Armatei 
Populare și toți membrii Gărzi
lor Roșii de muncitori și țărani 
și ai Gărzilor Roșii de tineret 
sînt chemați să fie în stare de 
pregătire de luptă.

Comunicatul precizează

a»

că

partea americană a trimis o 
notă în stil de ultimatum părții 
nor.d-coreene și a ocupat pozi
ții de luptă după ce a decretat 
starea de urgență și a pus în 
alertă unitățile forțelor ameri
cane din Coreea de Sud.

Mai înainte, partea nord-co- 
reeană a cerut convocarea unei 
reuniuni a ofițerilor de secu
ritate din zona mixtă, dar par
tea americană a respins cererea, 
insistînd să fie organizată mai 
întii o reuniune a Comisiei de 
armistițiu.

★
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— Agențiile internaționale de 
presă anunță că la Panmunjon, 
în urma acestor incidente, și-au 
pierdut viața 2 ofițeri ai arma
tei S.U.A., fiind răniți alți 4 sol
dați americani și sud-coreeni.

Guvernul american a cerut o 
reuniune de urgență a Comisiei 
militare de armistițiu pentru a 
efectua o anchetă asupra con
secințelor incidentului.

Totodată, după cum anunță 
Comandamentul american de la 
Seul, forțele armate ale S.U.A. 
din Coreea de Sud — circa 
42 000 oameni — au fost puse 
în stare de alertă-

i

*
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• ORA CEAIULUI NU MAI ESTE RESPECTATA ? Britanicul 
Ken Daly își servea în liniște, zilele trecute, obișnuitul și tradi
ționalul ceai, cînd a fost surprins de un considerabil număr de 
focuri de armă care loveau pereții locuinței sale sau intrau, pur 
și simplu, în casă. Reușind să se tîrască afară și să traverseze 
strada spre direcția de unde veneau împușcăturile, s-a trezit „tias 
în nas“ cu un grup de militari ce se antrenau trăgînd la țintă... 
contra unui perete. Peretele prăbușindu-se parțial, gloanțele au 
traversat grădina în direcția ferestrei la care Ken Daly își bea 
tacticos ceaiul. în urma acestui incident, cîmpul de tir a fost 
închis și este în curs o anchetă, relatează Agenția France Presse. 
• NEATENȚIE FATALĂ PENTRU CONDUCĂTORUL AUTO. 
Prudența la volan este recomandabilă în toate ocaziile. Cu atît 
mai mult cînd transporți... 21 kilograme de hașiș. Descoperirea 
unei asemenea cantități de stupefiante a fost făcută de poliția 
franceză, în urma unui accident de circulație, la Mulhouse, în 
estul Franței. Ciocnirea s-a produs în plin centrul orașului, ma
șina cu drogul, în care se aflau două persoane, luînd foc imediat. 
Unul dintre vinovății transportatori a luat-o la fugă, iar celălalt, 
rănit, se află la dispoziția poliției. Valoarea capturii se ridică la 
aproximativ 210 000 de franci francezi. • CONGRES INTERNA
ȚIONAL AL DETECTIVILOR. O sută de discipoli ai lui Sherlock 
Holmes și Hercule Poirot, iăcînd parte din Asociația mondială a 
detectivilor particulari, s-au reunit miercuri la Brighton pentru 
congresul lor anual. Președintele ales pentru acest congres, Ellis 
Sandlin din Detroit — S.U.A., a făcut următoarele declarații pre
sei : „Profesiunea noastră tinde să devină din ce în ce mai în
floritoare, căci oamenii sînt din ce în ce mai lacomi și mai 
necinstiți... Nu mai există ordine publică. In fața creșterii crimi
nalității, poliția oficială nu mal poate să-și facă meseria. Obser
vații îngrijorătoare și incriminatorii pentru tipul de societate pe 
care l-a generat societatea de consum! « DIN NOU DESPRE PO
LUARE. în urma naufragiului unei bărci transportînd 1 000 de 
tone acid sulfuric și oleum — un produs chimic foarte iritant, 
utilizat pentru fabricarea nailonului — un număr de trei mii de 
persoane locuind lîngă golful Chesapeake, Virginia, au fost 
evacuate. Ambarcațiunea avînd unele fisuri, conținutul său a 
început să se răspîndească în apă. Un șlep al marinei naționale 
prevăzut cu o macara încearcă să redreseze ambarcațiunea. în 
contact cu apa, acidul sulfuric poate produce un gaz nociv, iar 
oleumul degajă un miros înăbușitor. Numeroși pești au murit 
instantaneu în zonă. • SABOȚI DIN MATERIAL PLASTIC PEN
TRU... CAI. Terenurile uscate fiind dificile pentru copitele cailor, 
un britanic a pus la punct un fel de saboți din material plastic 
pentru protejarea copitelor, care permit ușurarea- mersului cailor 
și îmbunătățirea considerabilă a performanțelor acestora. Jenat 
de seceta prezentă cu insistență în Anglia, Brian: Leighton a‘ fa
bricat. intr-adevăr, pentru caii săi o „încălțăminte** din plastic 
pe care a fixat tradiționala potcoavă. Această originală - încăl
țăminte absoarbe în mare parte șbcu.rlle produse în -timpul 
mersului și convine, deopotrivă, atît cailor obișjiuiți cît și edior 
de cursă, ingeniosul inventator s-a și gîndit lâ țările în care, din 
cauza terenului uscat, descoperirea sa ar putea deveni utilă : 
Australia, Argentina, Brazilia și Spania.
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