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„...ADRESEZ, ÎN NUMELE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, AL CONSILIULUI DE STAT, 
AL GUVERNULUI Șl AL MEU PERSONAL, UN CĂLDUROS SALUT Șl MULTE FELICITĂRI TUTUROR 
PROFESORILOR, STUDENȚILOR Șl ELEVILOR, PRECUM Șl URĂRI DE SUCCESE TOT MAI MARI ÎN 
ACTIVITATEA DE ÎNVĂJĂMÎNT"

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în 15 septembrie, la Conferința cadrelor didactice și activului de 
partid din învățămîntul superior)

Sub semnul înaltelor exigențe puse in fața învățămintului de către secretarul
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, un sfert din populația
țării, elevi, studenți și profesori, iși dau

*

- Un insuflețitor 
„BUNĂ DIMINEAȚA

ȘCOALĂ!

intilnire azi pentru a rosti

ȘEDINȚA
1 1

COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R

Acum, cînd bate ora școlii, peste 4 500 000 de 
elevi și studenți, însoțiți de peste 200 000 de 
dascăli-educatori, își ocupă locurile în clase, 
amfiteatre, laboratoare, ateliere-școală, atelie- 
re-uzină. Cu aceasta spunem, de fapt, că un 
sfert din populația țării începe, azi, un an- 
muncă, un an-învățătură. Evenimentul se re
petă, adevărat, în fiecare toamnă, dar septem
brie 1974 - aflat la cumpăna dintre marea 
sărbătoare a celor 30 de ani ai demnității 
noastre și momentul istoric ce se apropie, Con
gresul al XI-lea al partidului, se detașează 
prin aureola pe care i-o conferă aceste eveni
mente, prin sarcinile ce-i sînt stabilite școlii 
de documentele programatice ale partidului

TINERETUL - FACTOR AC
TIV IN ÎNDEPLINIREA CIN
CINALULUI ÎNAINTE DE 

TERMEN.

Acțiuni 
de muncă
patriotică

Eforturile depuse au fost 
deosebite, dar, astăzi, 93 000 
de uteciști ai Doljului* ra
portează îndeplinirea, cu 110 
zile mai devreme, a angaja
mentelor de muncă patrioti
că pentru anul acesta. In- 
sumind contribuția fiecărui 
utecist, bilanțul organizației 
județene include cifre con
cludente. Ei, tinerii munci
tori și tehnicieni din între
prinderile și fabricile jude
țului, elevi și studenți. coo
peratori și mecanizatori au 
amenajat pentru irigații 950 
de hectare, au redat circui
tului agricol 500 de hectare 
puternic erodate sau băltite 
de apă, au executat lucrări 
de ameliorare pe 15 200 hec
tare pășuni și finețe, au 
plantat 200 000 pomi fructi
feri, au executat lucrări în 
sprijinul producției de bu
nuri materiale în valoare de 
peste zece milioane de lei : 
căminele pentru nefamiliști 
de la I.A.S. Sadova și Dă- 
buleni — in întregime o- 
biective uteciste — au fost 
date în folosință cu trei luni 
mai devreme. Totodată, 260 
de obiective sociale, cultu
rale și sportive au fost rea
lizate prin munca tinerilor, 
1511 tone metale feroase și 
neferoase, 400 000 ambalaje 
de sticlă și 325 tone deșeuri 
de hîrtie au fost readuse in 
circuitul productiv prin ac
țiunile uteciștilor, iar econo
miile de energie, carburanți 
și materii prime realizate în 
primele opt 
depășesc cu 
de lei.

Important 
este faptul că valoarea lu
crărilor de muncă patriotică 
executate de tinerii județu
lui Dolj în primele opt luni 
și jumătate ale anului înhu
mează Dește 150 milioane lei 
— cu 50 milioane mai mult 
decît prevedeau angajamen
tele asumate.

Dezbaterea în adunările 
generale a proiectelor de 
documente ale celui de-al 
XI-lea Congres al partidului 
constituie pentru toți tinerii 
județului Dolj un prilej de 
reanalizare a posibilităților 
de care dispus, iar angaja
mentul solemn pe care l-au 
făcut cunoscut. este realiza
rea — suplimentar angaja
mentului anual —s a unor 
lucrări de muncă patriotică 
în valoare de cel puțin o 
sută de milioane lei.

luni 
mult

de

ale anului
9 milioane

menționai

GH. FECIORU

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
(Continuare în pag. a 111-a)

- inaugurează un an școlar de excepție, de 
cotitură în viața învățămintului.

Scriem aceste rînduri cu gîndul la OMUL 
care a definit pentru întîia oară rolul și ros
tul școlii noastre ca factor fundamental de 
cultură și izvor de civilizație, condițidnînd în
treaga opera de construcție din patria noastră 
de necesitatea unei dezvoltări vertiginoase a 
învățămintului, a științei, și culturii, a formă
rii pentru muncă și viață a tinerei generații.

Documente cere luminează puternic 
viitorul tinerei generații

Interviul nostru cu tovarășul PETRE DĂNICĂ
prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R.

Supuse dezbaterii comuniștilor, tuturor membrilor societății, 
documentele celui de al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român întrunesc, prin spiritul vizionar și realist în același, timp, 
datorită caracterului lor profund științific, marxist-leninișf, a- 
deziunea tuturor cetățenilor țării, tineri și vîrstnici. Deschizînd, 
așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, o perspectivă 
minunată pentru întregul nostru partid, pentru întregul popor., 
exercitînd o puternică influență asupra dezvoltării întregii 
societăți, unind și mai puternic eforturile întregului popor în 
ridicarea nivelului de civilizație al societății noastre socialis
te, documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. creează condiții 
tot mai bune pentru edificarea comunismului în patria noastră.

Din dorința de a transmite membrilor organizației de tineret 
informații mai bogate cu privire la modul in care se desfă
șoară dezbaterea documentelor Congresului al XI-lea, în pri
mul rind în cadrul organizațiilor de partid, precum și pentru a 
prilejui un schimb de opinii cu privire, la sarcinile care stau 
în această perioadă in fața organizațiilor U.T.C., deschidem 
astăzi o nouă rubrică ai cărei invitați vor fi conducători ai 
unor organizații județene, municipale și orășenești ale P.C.R., 
ai unor organizații de partid din mari unități economice in
dustriale și agrare, din școli, facultăți sau instituții.

în numărul de față publicăm interviul acordat de tovarășul 
Petre Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R.

— Vă rugăm, tovarășe prim 
secretar, să vorbiți cititorilor 
„Scînteii tineretului" despre 
pregătirile pe care comuniș
tii, toți oamenii muncii din 
județul Vilcea le fac pentru 
întîmpinarea celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R.

— Doresc, mai fntîi, să relev 
ecoul larg, interesul profund cu

care oamenii muncii din jude
țul Vilcea, asemeni întregului 
popor, au primit documentele 

- de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică pentru des
fășurarea construcției socialiste 
și comuniste în țara noastră, 
documente care vor fi supuse 
aprobării Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Studierea și dezbaterea

proiectului de Program al parti
dului, ca și a proiectului de Di
rective se află și în județul nos
tru în plină desfășurare, organi
zațiile de partid antrenind la 
această acțiune pe toți comu
niștii, pe toți cetățenii. Recent, 
au avut loc lucrările plenarelor 
cu activul ale comitetelor jude
țean, municipal, orășenești și 
comunale ale P.C.R., iar în 
prezent se desfășoară adunările 
de- dezbateri ale organizațiilor 
de partid, ale organizațiilor de 
masă și obștești. Ne străduim 
ca pregătirea lor să fie cit mai 
temeinică, în spiritul unei înal
te responsabilități comuniste, 
astfel incit să poată fi fructifi
cate — în cadrul acestei acțiuni 
civice de dimensiuni neegalate 
pînă în prezent — experiența 
creatoare a oamenilor muncii, i- 
nițiativele și maturitatea lor po- 
litico-profesională. Putem spune 
că rezultatele sini, de pe acum, 
bune. Atmosfera adunărilor es
te însuflețitoare, locuitorii jude
țului văd în documente o con
tinuare a liniei politice trasate 
de congresele al IX-lea și al 
X-lea. și care a adus numeroa
se și foarte importante schim
bări și în Vilcea. Dar, desigur, 
buna organizare a dezbaterilor 
despre care vorbeam constituie 
doar una dintre formele impor
tante prin care întîmpinăm 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
Atenția tuturor cetățenilor ju
dețului este îndreptată spre

îndeplinirea obiectivelor eco
nomice și sociale, conștienți 
fiind că tot ceea ce se va face 
în etapele următoare ale dezvol
tării țării, deci și a județului 
nostru, depinde de realizările 
prezente.

— Se știe că tineretul este, 
prin multe coordonate ale 
activității sale, puternic le
gat de viitor și in special de 
ceea ce se va înfăptui pe 
plan economic. Ați putea ca, 
prin prisma obiectivelor sta
bilite de proiectul de Pro
gram și de Directive, să sin-

Interviu realizat de 
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)
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ACTIVITĂȚI TURISTICE DEDICATE CELUI 
DE-AL XI-LEA CONGRES AL P.C.R.

O DRUMEȚIE TEMERARĂ
• BUCUREȘTI - CĂREI : 1 100 KILOMETRI PE JOS • DE CE A FOST FRUMOS ? PENTRU CĂ 

A FOST GREU • PRILEJ BUN DE A CUNOAȘTE MAI ÎNDEAPROAPE OAMENI Șl LOCURI.

Din cursa TAROM ce abia 
aterizase, venind de la Satu- 
Mare, coboară un grup de tineri 
echipați în ținută ae excursie, cu 
obrajii bronzați de soare fi vînt, 
cu bucuria evidentă înscrisă pe 
față. In incinta aeroportului sînt 
așteptați cu flori de părinți fi 
prieteni, de tineri membri ai

cercurilor turistice din întreprin
derile și instituțiile Capitalei. 
Bucuria revederii este punctată 
de întrebări și răspunsuri ce vin 
ji se întorc toate deodată, fără 
ca vreuna dintre ele să fie dusă 
pînă la capăt, așa cum se întim- 
plă de obicei în astfel de îm
prejurări.

După ce au atins punctul fi
nal al drumeției lor — orașul Că
rei — tinerii bucureșteni au reve
nit acasă încheind astfel o fru
moasă acțiune, inițiată și orga-

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în ziua de 14 septem
brie a avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv a luat în discuție 
Proiectul de Teze ale Comitetului Central 
pentru Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. Tezele au fost adoptate 
în unanimitate și sînt date publicității.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială efectuată în țara 
noastră, între 2 și 7 septembrie a.c., de 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad, împreună 
cu soția, Anisse El-Assad. însușindu-și în 
întregime concluziile informării prezen
tate de secretarul general al partidului, 
Comitetul Executiv a dat o înaltă apre
ciere poziției exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt româno-siriene, contribuției 
sale personale la întărirea și amplificarea 
relațiilor dintre România și Siria.

Comitetul Executiv a luat cunoștință 
cu vie satisfacție de rezultatele rodnice 
ale vizitei, concretizate în documentele 
adoptate de comun acord. S-a apreciat în 
unanimitate că, după vizita întreprinsă 
de secretarul general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Arabă Siriană, în februarie a. c., re
centa vizită a șefului statului sirian 
marchează o etapă nouă pe linia dez
voltării și consolidării relațiilor tra
diționale de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare. Ea se înscrie 
ca parte integrantă a politicii consecvente 
a României socialiste, trasată de Congre
sul al X-lea și de Conferința Națională 
ale P.C.R., privind dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor cu țările arabe, cu 
celelalte state care se pronunță pentru o 
dezvoltare economico-socială indepen
dentă.

Convorbirile purtate între cei doi con
ducători de partid și de stat au scos în 
evidență, în mod pregnant, hotărîrea co
mună de a ridica pe un plan superior 
relațiile bilaterale româno-siriene în do
meniile politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte sfere de activitate, 
de a identifica și pune în valoare noi do
menii și modalități concrete de colabo
rare și cooperare reciproc avantajoasă.

Comitetul Executiv salută cu deosebită 
satisfacție dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas Arab Socia
list, înțelegerea încheiată în acest sens, 
exprimînd convingerea că aceasta serveș
te intereselor ambelor popoare, unirii tu
turor forțelor înaintate ale contempora
neității în lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialismului și

na-

au 
ex-

rasismului, pentru pace, independență 
țională și progres social.

în același timp, rezultatele vizitei 
relevat voința celor două părți de a 
tinde și intensifica conlucrarea pe tă-
rîmul vieții internaționale în vederea 
sporirii contribuției pe care România și 
Siria o aduc la instaurarea unor relații 
noi între state, a unei noi ordini econo
mice în lume, la rezolvarea problemelor 
majore cu care se confruntă omenirea, cu 
participarea și în interesul tuturor po
poarelor.

Comitetul Executiv a reafirmat încre
derea sa deplină în justețea poziției con
structive și consecvente a României în le
gătură cu problemele din Orientul Mijlo
ciu, convingerea fermă că stiuația actuală 
din această parte a lumii reclamă inten
sificarea eforturilor pentru realizarea 
unei reglementări politice care să ducă 
la retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, Ia asigurarea inte
grității teritoriale și suveranității tuturor 
statelor din regiune și la rezolvarea pro
blemei poporului arab palestinian în con
formitate cu năzuințele sale naționale le
gitime, la instaurarea unei păci juste și 
durabile în această zonă. Apreciindu-se 
pozitiv pașii întreprinși pînă în prezent 
pe calea dezangajării militare în Sinai 
și Golan, s-a subliniat necesitatea înce
perii cît mai grabnice a tratativelor în 
cadrul Conferinței de la Geneva privind 
Orientul Mijlociu, cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, pre
cum și a altor state care doresc și pot 
să-și aducă contribuția la rezolvarea pro
blemelor complexe ale acestei regiuni.

Comitetul Executiv și-a exprimat de
plina aprobare față de documentele în
cheiate cu ocazia vizitei, apreciind că de
clarația solemnă comună, comunicatul 
comun, cît și acordurile și înțelegerile 
concrete de colaborare în diferite domenii 
între România și Siria, servesc intereselor 
supreme ale ambelor țări și popoare, con
stituind, totodată, o contribuție de cea 
mai mare importanță la afirmarea unor 
principii noi în relațiile dintre state, la 
democratizarea vieții internaționale.

Comitetul Executiv a trasat ca sarcină 
ministerelor, instituțiilor și organizațiilor 
economice de resort să ia toate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea prevederilor 
cuprinse în acordurile și înțelegerile sta
bilite, să acționeze pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării româno-siriene.

Comitetul Executiv reafirmă înalta sa 
apreciere față de rolul remarcabil al se
cretarului general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
elaborarea și punerea în aplicare a politi
cii externe a partidului și statului, față 
de activitatea sa neobosită în slujba in
tereselor fundamentale ale poporului ro
mân, ale cauzei păcii, colaborării interna
ționale și socialismului.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAȚIA 

UNIVERSITĂȚII LIBANEZE DIN BEIRUT
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
sîmbătă dimineața, delegația de 
profesori și studenți de la Uni
versitatea Libaneză din Beirut, 
condusă de prof. Kabalan Kay- 
rouz, care întreprinde o vizită 
în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Traian 
Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Con
stantin
Consiliului 
Studenților 
Ceaușescu, 
Consiliului

tineretului,
Boștină, președintele 

Uniunii Asociațiilor 
Comuniști, Nicu 

vicepreședinte al 
Uniunii Asociațiilor

Studenților Comuniști din Româ
nia.

Oaspeții au subliniat că pro
fesorii și studenții Universității 
Libaneze din Beirut păstrează 
o vie amintire vizitei pe care 
șeful statului român a făcut-o 
în universitatea lor, moment 
deosebit în cadrul căruia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost conferit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Facultății de 
drept și științe social-polltice.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat, la rîndul său, că-și 
amintește cu multă plăcere de 
vizita făcută la Universitatea 
Libaneză din Beirut, de primi
rea caldă rezervată cu acest 
prilej de cadrele didactice și de 
studenți.

S-a relevat că intensificarea 
schimburilor între universitățile 
și studenții din România și 
Liban contribuie la lărgirea bu
nelor relații dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a evocat rolul important care 
revine tinerei generații 'in edi
ficarea unui climat de pace, 
securitate și înțelegere intre na
țiuni, în promovarea unor rela
ții noi, democratice între state, 
în instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

(Agerpres)

Știri și informații 
din alte sporturi :
• HANDBAL

Divizionarele mascu
line și feminine in plină 
confruntare.

• RUGBI
Naționala, in turneu Ia 

Varna. Antrenorii se de
clară mulțumiți de com
portarea jucătorilor și op
timiști. fntilnirea cu 15-Ie 
francez se apropie.

• OINĂ
Surprize în întrecerile 

zonale ale campionatului 
republican.

• TENIS
Năstase in finală.

La Sibiu și Medgidia... 
„START PE LOC" 

în Complexul poli
sportiv „SPORT Șl 

SĂNĂTATE"
(ln pagina a 11-a)

FOTBAL: Obișnuita rubrica vă propune 
un comentariu al ultimei etape in perspectiva 

jocurilor internaționale ale divizionarelor 
noastre in cupele europene

• Diagrama etapei • Clasamentul • E- 
tapa viitoare

Astăzi sosește
în țara noastră
primul ministru

al Republicii

O nouă acțiune periculoasă a steliștilor la poarta studenților 
timișoreni Foto : V. RANGA

J

doamna
Sirimavo

Bandaranaike
In pagina a 4-a
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TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor Unite Mexicane, 
LUIS ECHEVERRIA, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 164-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Statelor Unite Mexicane am plăcerea ca, în numele Consiliului 
de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, po
porului mexican prieten cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de prosperitate și fericire.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie dintre România și 
Mexic vor cunoaște o dezvoltare continuă, favorizate de do
rința comună de apropiere, cunoaștere reciprocă și cooperare pe 
multiple planuri, în interesul popoarelor român și mexican, al 
păcii și cooperării internaționale.

Complexul polisportiv 
„SPORT Șl SĂNĂTATE" 

UN START

Ministrul afacerilor externe 
el Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare 
secretarului de stat al relații-

SOSIRE
Duminică la amiază, a sosit în 

Capitală D. K. Barooah, minis
trul petrolului și chimiei din 
India, copreședinte al Comisiei 
mixte 'economice guvernamenta
le româno-indiene, pentru a 
participa la prima sesiune a 
comisiei.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. erau prezenti Constantin 
Băbălău, ministrul energiei elec
trice, copreședinte al Comisiei 
mixte economice guvernamen
tale româno-indiene. reprezen
tanți ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale.

Erau prezenți Vishnu K. 
A.huja, ambasadorul Indiei la 
București, și membri ai amba
sadei.

VIZITE

La invitația președintelui 
.Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, acad. prof. 
Ioan Ursu, zilele acestea ne-a 
vizitat tara prof. Malu wa Ka- 
lenga, comisar pentru energia 
nucleară al Republicii Zair.

Cu acest prilej, între condu
cătorii celor două organisme 
nucleare au avut . loc convor
biri fructuoase cu privire la 
căile și mijloacele de dezvol
tare a relațiilor dintre Româ
nia și Zair în domeniul folosi
rii pașnice a energiei atomice, 
exprimîndu-se de ambele părți 
dorința de a le intensifica și 
diversifica în continuare. în a- 
cest scop au fost stabilite o se
rie de acțiuni concrete de coo
perare bilaterală în domeniul 
aplicațiilor pașnice ale energiei 
nucleare și au fost discutate 
noi posibilități de colaborare 
în acest domeniu.

Oaspetele zairez a părăsit 
duminică Bucureștiul, la aero
port fiind condus de acad. prof. 
Ioan Ursu și de alte persoane 
oficiale.

A fost, de asemenea, de față 
Bokingi Embeyolo, ambasado
rul Republicii Zair la Bucu
rești.

-Ar
în cadrul vizitei întreprinse în 

țara noastră, delegația P.C. din 
Argentina, condusă de tovarășul 
Fernando Nadra, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.A., redactor-șef al ziarului 
„Nuestra Palabra“, organul C.C. 
al partidului, a vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii", 
noile construcții edilițar-sociale 
din București, precum și obiec
tive social-culturale și turistice

lor externe al Statelor Unite 
Mexicane, Emilio O. Rabasa, 
cu ocazia celei de-a 164-a ani
versări a sărbătorii naționale a 
țării sale.

din județele Prahova și Brașov.
Delegația a avut, de aseme

nea, întîlniri la C.C. al P.C.R., 
la Academia „Ștefan Gheorghiu'* 
și la conducerea ziarului , .Scân
teia".

în seara zilei de 15 septem
brie, delegația P.C.A. a părăsit 
țara noastră.

CONVORBIRE
La invitația Camerei de Co

merț și Industrie a Republicii 
Socialiste România, se află în 
țâra noastră Misiunea economică 
canadiană condusă de Robert de 
Coster, adjunct al ministrului 
industriei și comerțului din pro
vincia Quebec.

Misiunea economică canadiană 
a avut convorbiri cu Constan
tin Ștanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, cu care ocazie s-au 
examinat perspectivele dezvol
tării în continuare a schimburi
lor comerciale și cooperării eco
nomice, industriale și tehnice 
româno-canadiene, între firmele 
din Quebec și cele românești.

ADUNARE
în cadrul unei adunări popu

lare desfășurate ieri în sala 
Teatrului de stat din Galați, la 
care au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, numeroși oameni de 
cultură și artă, medici și juriști, 
specialiști din alte sectoare de 
actvitate, au fost puse bazele 
Societății culturale „V.A. Ure- 
chia“. Societatea, nou creată, își 
propune să devină un organism 
dinamic în antrenarea maselor 
la propășirea culturii, artei și 
științelor de pe aceste me
leaguri, să contribuie la reali
zarea Programului Partidului 
Comunist Român privind activi
tatea ideologică și cultural-edu- 
cativă.

I. CHIRIC

MANIFESTARE
Formației de pompieri civili 

din orașul Brad — județul Hu
nedoara — i s-a decernat du
minică drapelul de formație 
fruntașă pe țară, acordat cu 
prilejul „Zilei pompierilor;', 
pentru rezultate bune în acti
vitatea de prevenire și stingere 
a incendiilor.

în cadrul festivității organi
zate cu acest prilej a avut loc 
un concurs de demonstrații 
practice la care au luat parte 
mai multe formații de pom
pieri din județ.

PE LOC!
Cel mai larg sistem de angre

nare a maselor în practicarea 
'organizată a exercițiilor fizice și 
sportului "îl constituie, fără dis
cuție, complexul polisportiv 
„Sport și sănătate". El este un 
mijloc important de apreciere a 
gradului de pregătire fizică a 
populației, de dezvoltare armo
nioasă, de menținere a sănătății, 
de creștere a capacității de 
muncă.

Interesîndu-ne la factorii de 
răspundere — comitetul sindica
tului și comitetul U.T.C. — de 
la întreprinderea „Independen
ța" din Sibiu de modul cum 
decurg activitățile de angrenare 
a masei de tineri și vîrstnici la 
trecerea probelor complexului, 
am constatat că nici nu prea se 
știe exact ce-i cu această acțiu
ne, practic pentru lansarea ei 
nu s-a făcut mai nimic. Ni s-a 
spus că s-ar fi instituit o comi
sie în acest sens, dar că aceasta 
nu și-a întocmit încă un plan de 
activitate, întreceri, concursuri 
dedicate special trecerii probe
lor și normelor nu s-au organi
zat. Discuțiile pe tema activi
tății sportive de masă cu res
ponsabilul cu sportul în comite
tul sindicatului, Gh. Georgescu, 
apoi cu secretarul U.T.C., Ilie 
Ostaș, cu vicepreședintele comi
tetului sindical, Gh. Crețulescu, 
au evidențiat multe acțiuni inte
resante — concursuri și campio
nate de casă la fotbal, handbal, 
volei, atletism, acțiuni turistice 
etc. — dar din preocupările fac
torilor de răspundere’ a lipsit 
complexul „Sport și sănătate". 
Carnetele în care urmează să fie 
consemnate „examenele practi
ce" se aflau în fișete, nedesfă
cute din ambalaj.

Să fie un caz izolat exemplul 
de mai sus ? Nicidecum. La în
treprinderea „Cimentul" din 
Medgidia, am întîlnit o situație 
similară. Și aici ni s-a vorbit 
despre orice, numai despre com
plex n-am putut afla nimic. „S-a 
constituit colectivul care să răs
pundă de „Sport și sănătate" — 
ne-a asigurat, în schimb, pre
ședintele asociației sportive, Gh. 
Ochiuleț. Practic, nu s-a între
prins nimic" — a recunoscut, în 
final. Desigur, este bine că aso
ciația sportivă se preocupă de 
citeva ramuri sportive unde vor 
să dobîndească performanțe care 

Bsă-i propulseze în competițiile 
republicane. însă nu trebuie ui
tat că sport de performanță fac 
citeva zeci de tineri. Dar, restul, 
de citeva mii, cum se descurcă 
în ceea ce privește necesitatea 
mișcării în aer liber? Prim-vice- 
președintele consiliului local 
pentru educație fizică și sport, 
Petre Fediuc, a declarat că la 
nivel de oraș dacă sînt, în total, 
500 dă tineri — dar vîrstnicii ? 
— care să-și fi trecut, parțial, 
probele. Un procent infim ra
portat la densitatea populației, 
mai ales a populației tinere a 
acestui oraș. O cifră care denotă 
că o acțiune de masă, la nivel 
național, obligatorie nu benevo
lă, nu-și găsește locul nici chiar 
în agenda de lucru a organelor 
sportive.

Faptele par cu atît mai nefi
rești, cu cit și la Sibiu, și la 
Medgidia, ca de altfel pretutin
deni. există o bază tehnico-ma- 
terială corespunzătoare pentru 
organizarea și desfășurarea unor 
asemenea activități.

C. VASILE

Foto : V. RANGA

FOTBAL VII Prima întrerupere a campionatului 
ÎN OBIECTIV — „CUPELE EUROPENE"

CE SANSE AVEM?
J»

Prin prisma rezultatelor, a veștilor despre 
jocurile prestate în provincie și a meciului 
urmărit la București, ne putem declara, oare
cum, mulțumiți de gradul de pregătire — la a- 
ceastă oră — al celor patru formații, care ne 
reprezintă în „cupele europene", chit că trei din
tre ele au suferit înfringeri la limită. Iată un 
calcul, dacă vreți, o speculație : toate cele 3 go
luri au fost marcate în repriza a doua, ceea ce 
denotă că iureșul echipelor gazdă a fost stă
vilit, cu succes, cea mai mare parte din meci. 
Optimismul nostru este stimulat și de urmă
toarea constatare : de cele mai multe ori în
frângerile pe muche de cuțit au darul să mobi
lizeze forțele la maximum, să ațîțe ambițiile. 
Cel puțin in cazul multora dintre formațiile 
noastre. Poate părea ciudat, dar m-aș fi temut, 
parcă mai mult, dacă ar fi obținut victorii 
facile : pentru că — tot în cazul formațiilor 
noastre — izbinzile, mai ales în deplasare, îi 
infatuează imediat pe jucători, încrederea prea 
mare ii oprește să judece partidele și din 
perspectiva posibilității înfrîngerilor, să-și 
cîntărească mai realist șansele.

De fapt, ce șanse acordăm formațiilor româ
nești în „cupele europene" ? Pe ce ne întemeiem 
calculele ? Universitatea Craiova are în echipa 
suedeză Atvidaberg un adversar dificil in 
prima manșă. Campionii se pare că se află 
intr-o .revenire de formă. în meciul cu Chimia 
Rm. '•'Vîlcea — adversar care nu a venit la 
Craiova cu gîndul înfrîngerii (dîrzenia disputei 
o exprimă și numărul mare de cartonașe gal
bene împărțite) — s-a impus printr-un joc ofen
siv și eficace, cum, de altfel, și-au propus. A 
marcat Marcu, semn bun, a marcat Crișan, 
speranțe reale, a marcat Oblemenco — e drept, 
din Hm — dar golul reaprinde gustul. Perso
nal îi acord prima șansă de calificare. Ce rațio
nament fac ? Craiovenii nu vor primi gol acasă 
— miercuri — și vor marca în deplasare, pen
tru că forma lor va crește pînă la revanșă. Un 
meci destul de echilibrat se anunță cel din 
„Cupa cupelor", Jiul—Dundee United. Va cîști- 
ga echipa care va reuși să depășească tracul în

jocul din deplasare. Firma și faptul că repre
zintă fotbalul insular — tehnic, precis, în forță 
— o recomandă ca favorită pe echipa scoțiană. 
Nu-mi fac probleme cu Dinamo pentru care 
echipa turcă Bolu Spor nu poate constitui un 
obstacol real. Ei au jucat bine în partida cu 
Sportul studențesc, dar șansa nu le-a surîs, și 
prima înfrîngere în campionat s-a produs. Ăn- 
gelo Niculescu, cunoscind exact jocul adversa
rului, a găsit un antidot perfect. Echipa sa, 
în plină formare și cristalizare, a practicat un 
joc inteligent și spectaculos contînd mai mult 
pe mijlocul terenului, pe contraatacuri rapide, 
demonstrând coeziune, o bună tehnică la mulți 
dintre jucători — Chihaia, Oct. Ionescu, Ră- 
dulescu, Manea — și un apreciabil simț al 
anticipației —. Cazan, Mircea Sandu, Leșeanu. 
O misiune mai grea văd pentru Steagul roșu 
in fața lui Beșiktaș. un team experimentat, cu 
multe performanțe la activ. Mizez, însă, mult 
pe a doua tinerețe a lui Adamache, iar la Bra
șov pe o victorie la scor.

Din etapa desfășurată in două... acte reținem 
jocul bun — în sfîrșit — al steliștilor : angaja
ment, ambiție, clarviziune. Sint armele pe care 
o echipă cu o ascensiune impresionantă, Poli 
Timișoara, nu le-a putut învinge. Dumitru — o 
surpriză plăcută, dar care s-a lăsat așteptată 
cam mult. Vigu, Florian Dumitrescu, Sătmărea- 
nu, Anghelini, Ion Ion au asigurat capacitatea 
ofen'isvă a echipei gazdă. Eroul meciului, insă, 
a fost portarul timișorean — Jivan. A apărat 
senzațional. Curajos, sobru, sigur în intervenții, 
are toate atu-urile ca să-și dispute, cu Răduca- 
nu, buturile naționalei'. Scorul favorabil și vic
toria fiind de partea echipei merituoase, nu in
tră în discuție. în mod decisiv, greșelile de ar
bitraj, multe, grave, dictate în compensație.

VASILE CABULEA
P. S. Observăm că în ultimele numere, revis

tele Flacăra și Luceafărul ne studiază prin lu
netele lor rubrica de sport dovedind și în acest 
caz marea lor obiectivitate și putere de fanta- 
zare. Frumos !

ZIUA METALURGISTULUI
• în centrul siderurgic 

Hunedoara, sărbătorirea „Zi
lei metalurgistului" a fost 
consemnată printr-o serbare 
cultural-artistică și sportivă, 
organizată pe stadionul 
„Corvinul" din localitate, la 
care au participat, împreu
nă cu familiile lor, un mare 
număr de furnaliști, ojelari, 
laminatorlști și alți oameni 
ai muncii din această stră
veche cetate de oțel a pa
triei. Și-au dat concursul for
mațiile muzicai-coregrafice, 
fanfara și renumitul ansam
blu „Hațegana" al sindicatu
lui Combinatului siderurgic 
hunedorean.
• Duminică, la Apa Sărată 

— una dintre principalele 
zone de agrement din Baia 
Mare — a avut loc o mare

serbare cîmpenească organi
zată de Ziua metalurgistului. 
Și-au dat concursul forma
țiile artistice de amatori ale 
întreprinderilor din această 
localitate.

• Casa de cultură a sindi
catelor din Baia Mare a găz
duit sîmbătă și duminică 
manifestări dedicate metalur- 
giștilor. în agenda culturală 
s-au înscris, printre altele, 
un simpozion cu tema : 
„Ritm, modernizare și efi
ciență economică" la între
prinderea metalurgică de me
tale neferoase, un recital 
de poezie' și un medalion. 
Au urmat spectacole artisti
ce și seri distractive susți
nute de formațiile din în
treprinderile băimărene.

FINALA DE LA CEDAR 
GROVE (NEW JERSEY): 

NĂSTASE - GISBERT

Românul Ilie Năstase și 
spaniolul Juan Gisbert își 
vor disputa finala turneului 
internațional de tenis de la 
Cedar Grove (New Jersey). 
Năstase la eliminat în semi
finale cu 6—2, 6—3 pe brazi
lianul Thomas Koch, într-o 
partidă care a durat doar 54 
de minute. Anterior, tenis- 
manul român cîștigase cil 
6—3, 6—4 partida întrerup
tă din cauza ploii cu austra
lianul Ray Ruffels. Spaniolul 
Juan Gisbert s-a calificat 
în finală, ellminîndu-1 cu 
6—3, 6—0 pe americanul
Charlie Owens.

DIAGRAMA ETAPEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA — CHIMIA RÎMNICU VlLCEA 

3—0 (1—0). Studenții craioveni au prestat un joc ofensiv, cu 
numeroase atacuri pe extreme, obț,inînd, în final, o victorie la 
scor, prin golurile înscrise de Oblemenco (min. 33) din lovitură 
de la 11 m„ Crișan (min. 58) și Marcu (min. 76). F.C. ARGEȘ — 
JIUL 1—0 (0—0). Radu a marcat golul victoriei piteștenilor în 
min. 61. în prima repriză, Jercan a ratat un penalty (min. 6). 
SPORTUL STUDENȚESC — DINAMO 1—0 (0—Q). Mircea Sandu 
a Înscris în min. 60. La tineret-speranțe, 1—0 pentru -Diname. 
F.C. CONSTANȚA — STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). Jocul â.avul 
o singură direcție, spre poarta lui Adamache, care s-a remarcat, 
din nou, prin intervenții bune. Totuși, în min. 70 el a fost în
vins de mijlocașul constănțean Constantinescu, care a șutat 
puternic de la 14 m., semnind golul victoriei gazdelor. STEAUA— 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Au marcat : Năstase 
(min. 20) și Ion Ion (min. 60). U.T.A. — OLIMPIA SATU MARE 
2—1 (1—0). Au marcat Broșovschi (min. 33), Colnic (înin. 65), 
respectiv Bigan (min. 90). La tineret-speranțe 4—0 pentru gazde. 
A.S.A. TÎRGU MUREȘ — POLITEHNICA IAȘI 3—1 (1—0). Au 
înscris : Naghi (min. 36), Mureșan de două ori (min. 57 și min. 
81), respectivă Dănilă (min. 55). De menționat că Mureșan a ra
tat o lovitură de la 11 m., în min. 89. La tineret-speranțe, 4—1 
pentru mureșeni. F.C.M. REȘIȚA — F.C. GALAȚI 1—0 (1—0). 
Pușcaș a înscris în min. 43. La tineret-speranțe, 4—0 pentru 
gazde. „U“ CLUJ — C.F.R, CLUJ 0—0. La tineret-speranțe, 3—1 
pentru juventiștil de la Universitatea.

CUPA ROMÂNIEI

CLASAMENT
Dinamo 7 6 0 1 15— 5 12
Poli. Timișoara 7 4 12 8— 4 9
F.C.M. Reșița 7 4 12 10— 6 9
A.S.A. Tg. M. 7 4 12 12—13 9
F.C. Argeș 7 4 0 3 11- 7 8
Olimpia S. M. 7 4 0 3 9— 8 8
Sp. Studențesc 7 3 2 2 8— 7 8
ir.T.A. L ' 7 3 2 2 4-5 8
Steagul roșu 7 3 13 îl— 8 7

i Jiul 7 3 13 13— 8 7
Univ. Craiova 7 3 13 12—10 7
Steaua 7 3 1 3 9—10 7
C.F.R. Cluj 7 2 2 3 6— 9 8
„U." Cluj 7 1 4 2 4— 7 6
F.C. Constanța 7 2 1 4 5—10 5
Poli. Iași 7 2 0 5 7—13 4
Chimia Rm. V 7 0 4 3 2-12 4
F.Sî Galați 7 1 0 8 2-13 2

ETAPA VIITOARE
(la 29 septembrie)

1

handbal: Steaua revine, 
Dinamo promite

în decurs de opt zile, eohi- 
pele feminine și masculine de 
handbal din prima divizie au 
susținut cite trei jocuri, avind 
programată șl o etapă de cam
pionat la mijlocul săptămânii. A 
fost un bun prilej, pentru an
trenori. de a folosi pe toți com- 
ponenții loturilor de care dis
pun și de a verifica, in primele 
meciuri oficiale, potențialul lor. 
Majoritatea partidelor au pur
tat amprenta unor dispute dîr- 
ze. marcate, insă, de numeroase 
greșeli de ordin tehnic și tactic. 
Dintre formațiile feminine se 
detașează campioana republi
cană. I.E.F.S., care a acumulat 
maximum de puncte. Universi
tatea Timișoara, Textila Buhuși 
și Universitatea București, si
tuate în prima parte a clasa
mentului. Ieri, handbalistele de 
la Universitatea București, pre
gătite de antrenorul emerit 
C. Popescu, au repurtat o vic
torie categorică, cu scorul de 
27—10, în fața noii promovate, 
Sparta Mediaș, iar Textila .Bu
huși a întrecut, pe teren pro-

priu, formația 
reș, cu 11—8. 
Universitatea 
20—5 în fața

Alte rezultate : 
C.S.U. Galați 
Baia Mare 
București 13—9, politehnica Ti
mișoara — 
{Ty. ’z .
Steaua revine pe linia jocurilor 
bune 
timp

Mureșul Tg. Mu- 
La Timișoara, 
a ciștigat cu 
echipei Rapid.

Steaua — 
18—14, M’inaur 

Universitatea
„U" Cluj 20—16. 

campionatul masculin.
din sezonul trecut, in 
ce Dinamo București, 

după succesul repurtat în re
centele jocuri internaționale, 
din cadrul Dinamoviadei, a luat 
un start mai slab, obținind 
două victorii la limită. în etapa 
de ieri, dinamoviștii au întîlnit 
tînăra formație Carom din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
promovată in acest sezon, de 
care au dispus cu 20—16 (10—7). 
La Brașov, echipa locală Di
namo a câștigat cu scorul de 
25—17 în fața Universității Cra
iova, iar Știința Bacău a între
cut Independența Sibiu, cu 
19—9.

M. L.

rugbi: Turneul „Nisipurilor de aur“
O Astăzi începe la Varna tur

neul de rugbi dotat cu tro
feul „Nisipurile de aur", turneu 
la care și-au anunțat participa
rea reprezentativele Ceho
slovaciei, U.R.S.S., Poloniei, 
R. D. Germane, Iugoslaviei, 
Italiei, Bulgariei și României. 
Sub atenta îndrumare a celor 
doi antrenori, Valeriu Irimescu 
și Petre Cosmănesu, echipa na
țională a tării noastre va alinia 
o formație din care nu vor 
lipsi cei mal in formă tricolori. 
Au fost selecționați următorii 
22 jucători : Durbac, Ianusevici, 
Motrescu, Burghelea, Nica, Su
dică, Marica, Nicolescu, Fălcu- 
șanu, Florescu, Tătucu, Dumi
tru, Pop, Fugigi, Postolache, 
Mușat, Dărăban, Baciu, Ciornei, 
Dinu, Munteanu, Ortelecan. 
După ultimele verificări, antre
norii naționalei s-au declarat 
mulțumiți de jocul echipei, do
rința unanimă fiind aceea ca 
reprezentativa noastră să cuce
rească trofeul „Nisipurile de 
aur".

• Tradiționala întilnire din
tre echipele României și Fran
ței, va avea loc, anul ăcesta, la 
București, pe data de 13 oc
tombrie.

® Din actualul campionat 
național — al 58-lea — s-au 
disputat patru etape. După cum 
se știe întrecerea din prima di
vizie a tării se desfășoară anul 
acesta după o formulă nouă : 
cele 16 echipe participante au 
fost împărțite în două serii. în 
prima serie, locul I este deți
nut de Politehnica Iași. Echi
pele bucureștene Dinamo și 
Steaua, două din fruntașele 
rugbiului nostru, ocupă locurile 
șase și, respectiv, șapte în cla
samentul seriei, prima avind la 
activ două eșecuri, iar steliștii 
trei. în cea de-a doua serie, 
primul loc ii deține echipa 
constănțeană Farul cu patru 
victorii din tot atîtea posibile. 
Grivița Roșie, cu un start defi
citar, ocupă un loc modest — 
șase. Rezultatele, ca și compor
tarea de pînă acum a echipelor, 
nu sînt concludente. Totuși, se 
poate aprecia că randamentul 
unor jucători este încă scăzut, 
multe partide sint anoste, lip
site de spectacol. Dar aceste 
deficiențe pot fi înlăturate 
printr-o pregătire temeinică și 
serioasă.

GABRIEL FLOREA

oină: Surprize la jocurile zonale 
ale campionatului republican

Echipele de oină fruntașe se 
întrec, din nou, pe dreptunghiul 
verde, oferind dispute atractive 
în reprizele la „bătaia mingii" și 
la „prindere". Respectiv, în 
această perioadă au loc jocurile 
decisive din etapa superioară a 
Campionatului republican, faza 
de zonă, reunind cele mai bune 
formații din toate județele.

La zona programată la Za
lău, o plăcută surpriză a furni
zat formația sătească Zorile- 
Voievodeni, județul Sălaj, care 
a reușit să întreacă pe una din
tre principalele protagoniste, 
Tricolorul Baia Mare, ocupind, 
astfel, locul 2. Această zonă a 
fost cîștigată de echipa Torpe- 
do-Zărnești (Brașov). Deosebit 
de echilibrate au fost jocurile 
programate pe stadionul din To- 
plița, unde și-au disputat întîie- 
tatea formațiile Confecția-Rm.

Sărat (Buzău). Avântul Frasin 
(Suceava), Turbina Doicești 
(Dîmbovița) și Avîntul-Reghin 
(Mureș), înființată de scurt timp. 
Oiniștii din Rm. Sărat au ocu
pat primul loc și s-au calificat 
pentru etapa finală.

La sfîrșitul acestei săptămini 
se dispută ultimele jocuri zonale 
la Botoșani, Constanța și Bucu
rești, reunind 16 echipe. Primele 
clasate se califică in turneul fi
nal al campionatului, care se va 
desfășura la Alexandria, între 
3 și 6 octombrie. în aceleași zile, 
la Timișoara, vor avea Ioc jocu
rile primei ediții a competiției 
de oină dotată cu trofeul „Cupa 
Uniuni] Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție", la 
care participă un număr mare de 
formații din mediul rural.

M. LERESCU

Ieri s-a desfășurat o nouă 
etapă a „Cupei României" la 
fotbal, ediția 1974—1975, in care 
au evoluat și echipele din di
vizia B. Rapid a jucat la Giur
giu, cu echipa Dunărea, din ca
tegoria C, de care a dispus cu 
3—1. Alte rezultate tehnice :

Prahova Ploiești (divizia C) — 
Metalul București 0—2, Oțelul 
Tîrgovlște (divizia C) — Pro
gresul București 0—1, Minerul 
Comănești (diviza C) — Sport 
Club Bacău 0—1, Triumf Bucu
rești (diviza C) — Celuloza Că
lărași 5—6.

F.C. Galați — F.C. Constanța, 
Politenica Iași — F.C. Argeș, 
Sportul studențesc — C.F.R. Cluj, 
Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mu
reș, Chimia Rimnicu Vîlcea — 
Dinamo, „U“ Cluj — U.T.A., 
Politehnica Timișoara — F.C.M. 
Reșița, Jiul — Steaua șl Olim
pia Satu Mare — Universitatea 
Craiova, care se dispută sîmbătă 
28 septembrie șl va fi transmis 
pe micul ecran, de la ora 16.

e Campionatele balcanice 
de gimnastică desfășurate în 
localitatea iugoslavă Hvarau 
fost dominate la actuala edi
ție de reprezentanții Româ
niei. La individual compus, 
pe primele locuri s-au cla
sat Dan Grecu și Alina Go- 
reac. Pe echipe, medaliile de 
aur au revenit, de asemenea, 
selecționatelor României.

0 Sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală a găz
duit Ieri cea de-a doua În
tâlnire feminină de volei 
dintre selecționata orașului 
Pekin și reprezentativa 
României. Partida s-a în
cheiat cu scorul da 3—1

(15—10, 11—15, 15—9, 15—12) 
în favoarea voleibalistelor 
românce. Primul meci a 
fost ciștigat de echipa 
română cu scorul de 3—2.

0 în etapa a 21-a a Cam
pionatului suedez de fotbal, 
echipa din Oester a surcla
sat cu scorul de 5—0 for
mația Atvidaberg. viitoarea 
adversară a echipei Univer
sitatea Craiova în „Cupa 
campionilor europeni".

0 Echipa feminină de bas
chet Universitatea Iași, afla
tă în turneu în Polonia, a în
tîlnit formația A.Z.S. Liu- 
blln, pe care a invins-o cu 
scorul de 56—55 (30—41).

POPASURI ATRACTIVE PE TRASEELE TURISTICE VÎLCENE

PĂRINȚI1 Magazinele specializate ale comerțului de stat 
sînt aprovizionate cu un bogat sortiment de uniforme 
școlare și uniforme pentru pionieri și pioniere.

Nu uitați :
ȚINUTA REGLEMENTARA - UNIFORMA ȘCOLARA I

Renumit prin frumusețile naturii și monumen
tele sale istorice și de artă, județul Vîlcea este 
vizitat anual de numeroși turiști din țară fi de 
peste hotare. Cooperația de consum le oferă, în 
locuri pitorești, condiții dintre cele mai bune pen
tru a petrece zile de adevărată recreare și odihnă.

Pe malul Topologului, la 18 km de Rm. Vîlcea, 
în imediata apropiere a șoselei ce duce spre Pi
tești, se află un elegant complex turistic: „Mo
telul Topologul" (în fotografie), care dispune de

un restaurant cu 160 de locuri, separeuri și sală 
de recepție, un bar de zi, o braserie și 31 de 
camere (două paturi, grupuri sanitare proprii, du
șuri cu apă caldă, încălzire centrală).

Un plăcut loc de repaus într-un peisaj montan 
de o rpră frumusețe este și Hanul Horezu, din 
stațiunea cu același nume, de unde se pot face 
excursii pentru vizitarea renumitelor mănăstiri Ho
rezu, Bistrița, Arnota, Polovragi sau la Cheile 
Oltețului, Peștera Polovragi și Peștera Muierii.

ciștiguri în 
bani și 

autoturisme

Tragerea excepțională din 17 septembrie 74 
Luni 16 sept 1974 este ULTIMA zi pentru procurarea biletelor 

MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE CÎȘTIG I

r EXCURSII ’ 
’ CU PETRECEREA

REVELIONULUI LA

^BRAȘOV

CONSILIUL CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
CENTRALA ROMANIAFILM 
București, str. Iulius Fucik 

nr. 25. sector 2 
Telefon : 12 41 27, 12 41 28.

Telex 144 
Buftea — telefon 14 38 00 

14 38 08, 14 38 09

ANUNȚ
In vederea alegerii 

unui personaj din fil
mul „ORAȘUL VĂZUT 
DE SUS", în zilele de 
17—18 curent, orele 
16-20 se organizea
ză vizionarea de bă
ieți între 13—16 ani 
la Ateneul tineretului 
din Aleea Alexandru 
nr. 38, sector 1, Bucu
rești (stația Aviatori
lor).
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în vizită la Muzeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democratice din România

(Urmare din pag. I)
tetizați cîteva din perspec
tivele județului ?

— Desigur. Economia județu
lui va fi, în anii care vin, puter
nic marcată de 3 ramuri indus
triale : chimia, construcțiile de 
mașini și energetica. In cadrul 
lor se va realiza circa 70 la 
sută din valoarea producției 
globale. O dezvoltare puternică 
va cunoaște agricultura — în 
viziunea de variantă a muncii 
industriale, propusă de docu
mente. Ritmurile puternice din 
acest cincinal ne vor duce în 
1975 la realizarea unei producții 
de opt miliarde lei, iar sarci
na de a atinge nivelul celor ze
ce miliarde, așa cum arată Pro
gramul și Directivele, va fi în
făptuită la noi în 1977, urmînd 
ca în 1980 să ajungem, estima
tiv, la 14 miliarde.

— Ar fi interesant de știut 
ce efecte concrete va avea 
o asemenea dezvoltare asu
pra destinului celor tineri.

— Fără nici o exagerare, o 
influență foarte mare. In 1960 
numărul persoanelor încadrate în 
economia județului era de 39 000, 
în 1975 el va fi de 100 000, iar 
în 1980 de circa 120 000. Aceste 
creșteri masive sînt, în special, 
spre beneficiul celor tineri. Vă 
voi spune că media de vîrstă în 
chimie — ramura importantă in
dustrială a județului — este de 
23 ani, în construcțiile de ma
șini 20 ani, iar in industria în
călțămintei de 21 de ani. Tot 
așa de interesant este să se știe 
că, dacă în 1975, la sfirșitul a- 
cestui cincinal, proporția popu
lației ocupate în agricultura ju
dețului este încă ' mare — cir
ca 40 la sută — în 1990, ca ur
mare a dezvoltării industriale, 
ea' va scădea la 12—14 la sută. 
Ce înseamnă aceasta pentru ti
neri rezultă și din informația 
că, acum, în condițiile tehni
cii avansate, a crea un loc nou 
de muncă în industrie înseam
nă a investi — în medie pe 
județ — 200 000 lei pentru fie
care lucrător, în chimie cifra 
ridicîndu-se la 600 000 lei șl 
chiar la 1 000 000 lei pentru li
nele unități. Vă ofer aceste a- 
mănunte pentru ca tinerii, care 
participă în egală măsură ca și 
comuniștii la dezbaterea docu
mentelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., să realizeze imaginea 
exactă a ceea ce înseamnă ma- ' 
rea deschidere spre viitor a 
proiectelor partidului, dublată 
de grija pentru ei, pentru ti
neri, a comuniștilor.

— Intr-adevăr, dacă anali
zăm temeinic, putem spune 
că nu există capitol al cellir 
două proiecte ale documente
lor fundamentale ale Congre
sului al XI-lea în care tine
retul să nu se regăsească...

— Să luăm, de pildă, obiec
tivul de extindere a urbanului 
în rural, în concepția noastră 
apropierea satului de oraș ne- 
însemnînd desființarea satului, 
ci pătrunderea civilizației la 
nivelul cel mai ridicat în toate 
localitățile. Tinerii, care doresc 
să-și construiască o altă via
ță, superioară celei pe care au 
avut posibilitatea s-o ducă pă
rinții lor în trecut, sînt mai 
mult ca oricînd interesați în re
alizarea acestui deziderat. Ce 
înseamnă aceasta concret ? în
seamnă apariția unor unități e-

BUCURIA 
DE A ZBURA 

însemnări dintr-o tabără 
S cu profil aviatic

Mă aproapiam de locul de 
zbor al elevilor aflați la ae
roclubul „Moldova" din Iași. 
Ei, tinerii îmbrăcați în fru
moase uniforme albastre, al
cătuiau ultima serie a tabe
rei de pregătire pentru apă
rarea patriei, cu profil avia
tic. Înaintea lor, încă 50 de 
elevi învățaseră să cuteze 
spre înalt, iar alți o sută în
cercaseră senzația unică a 
saltului cu parașuta. „Abia 
ne-am deprins cu bucuria 
de a zbura și iată, spre re
gretul nostru, ne apropiem 
de sfîrșit". Cornelia Pașca, 
tînăra care-mi vorbește are 
doar 17 ani, este elevă la Li
ceul economic din Bacău și 
va obține brevetul pentru pi
lot la planorism sportiv de 
dublă comandă. Un eveni
ment plăcut. Valentin Dul- 
man (17 ani, Liceul „Tehno- 
ton“ din Iași) își serbează 
ziua de naștere. El este cel 
mai „bătrîn" aviator. Are 
peste 80 de ore de zbor. 
Îmi spune: „Tabăra este 
minunată. Am făcut in
strucție de front, cu arma, 
am audiat lecții de tehnica 
aviației, am pilotat planoare 
și, mai mult, am legat prie
tenii trainice cu alți colegi 
din alte județe ale țării. Acum 
mă simt fortificat, sînt mai 
curajos și, cred, am mai 
multe cunoștințe despre a- 
viație". Comandantul aero
clubului, Vasile Coțofană, 
om care trăiește între avi
oane de peste douăzeci de 
ani, aprecia că majoritatea 
tinerilor din tabără au dove
dit calități pentru arta pilo
tajului. „In plus, adăuga a- 
cesta, ei se întorc în licee cu 
bogate cunoștințe despre teh
nica zborului, aerodinamică, 
meteorologie și altele. Ta
băra ne mai ajută să depis
tăm pe cei mai dotați tineri 
care, ulterior, se pot înscrie 
la școlile de aviație. Iată o 
inițiativă care cred că 
trebuie continuată Și în vii
torii ani".

Urmăresc în zare zborul lin 
al planoarelor. Acolo sus, 
alături de instructor, alți și 
alți elevi încearcă bucuria de 
a zbura.

TEODOR POGOCEANU 

conomice puternice în .localită
țile respective, dezvoltări edi- 
litar-gospodărești, concentra
rea unor instituții și obiective 
social-economiCe care să asigure 
o bună deservire populației, u- 
nități de învățămînt de un grad 
mai ridicat, sistematizarea la 
nivelul cerințelor civice etc. 
Noi am creat in ultimii ani sau 
sîntem în curs de a crea ase
menea condiții în mai multe lo
calități, două dintre ele — Băl- 
cești și Băbeni — aflîndu-se 
intr-un stadiu înaintat, iar al
tele, ca de pildă Lădești, Mă
ciuca, Grădiștea urmînd să în
deplinească în perspectiva a- 
nilor 1980—1990 caracteristicile 
necesare ridicării la gradul de 
mici orășele.

— Proiectul Programului 
partidului caracterizează ti
neretul ca o „puternică forță 
socială". Ce expresie iși gă
sește pentru viitor în județul

VIITORUL 
TINEREI 

GENERAȚII
Vilcea această înaltă apre
ciere ?

— Două cifre vă vor spune, 
cred, totul. Numărul tuturor ce
lor ce lucrează în economie este 
acum, în 1974, de 86 000, iar nu
mărul elevilor care învață în 
școlile județului trece de 
90 000 ! Adăugate la faptul că 
media de vîrstă a celor ce lu
crează deja în producție este 
net în favoarea tineretului, mai 
trebuie oare să spunem de ce 
tinerii sînt direct în atenția 
noastră, a celor mai în vîrstă ? 
Atît prezentul cît și viitorul 
se leagă direct de modul în care 
îi oreștem și îi îndrumăm pe 
tineri, de modul în care' se pre
gătesc, muncesc sau se com
portă în viața socială. Iată de 
ce nu întîmplător în proiec
tul de Program creșterea și 
educarea generațiilor noi sînt 
înscrise ca un obiectiv de sea
mă al partidului, al întregii so
cietăți. Noi am reflectat la 
această obligație a comuniști
lor ajungînd la concluzia că 
trebuie să trăim nu numai 
bucuria pentru succesele pe 
care tinerii le obțin sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
dar să ne asumăm responsabi
litatea și atunci cînd apar u- 
nele neajunsuri în -activitatea 
unor tineri. Pornind de la acest 
punct de vedere, dezbatem noi, 

(Urmare din pag. I) 

conducînd-o sigur, direcfionînd-o înțelept spre 
ceea ce este și, mai cu seamă, ceea ce trebuie 
să devină. OMUL se află întruchipat de perso
nalitatea secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care numai cu trei zile în urmă a 
făcut o nouă și edificatoare demonstrație a 
ceea ce înseamnă să te ocupi cu grijă comu
nistă, revoluționară, de Mîinele națiunii, de 
generația tînără.

Nu este de fel surprinzător că, în aceste zile 
cînd întreaga națiune dezbate'documentele 
pregătitoare ale Congresului partidului și 
gîndește soluții creatoare, practice pentru tra
ducerea lor în viață, prima mare reuniune 
de lucru, de dezbatere - manifestare de a- 
cest gen organizată pentru întîia oară în țara 
noastră din inițiativa secretarului general - 
a fost consacrată învățămîntului superior și, 
implicit, învățămîntului, în general. Dimpotrivă, 
ni se relevă, o dată mai mult, cu ce acoperire 
de faptă se realizează fiecare cuvînt al Pro
gramului.

„Partidul pornește de la faptul că tineretul 
reprezintă o puternică forță socială, că tînăra 
generație este viitorul însuși al națiunii noas
tre socialiste" - se afirmă în proiectul Pro
gramului. Și - cine nu știe ? - că acest tine
ret se află cuprins, în totalitatea sa, în școală, 
că ea, această școală, pregătește cu toată' 
energia viitorul țării, ea îl propulsează în via
ță, în muncă, pregătit pentru marele Mîine al 
comunismului.

Partidul, poporul întreg, așteaptă ca învăță- 
mîntul să progreseze într-un ritm ce-i este im
pus de ritmul dezvoltării întregii societăți, nu 
să facă pași mici, ci să evolueze di
namic, potrivindu-și mersul cu mersul revolu
ționar al societății socialiste românești. Invă- 
țămîntul are condiția socială, materială și mo
rală, să facă din acest an de învățămînt - 
așa cum cere partidul - anul care să așeze te
meinic rosturile școlii în viitor, în 1990, să pună 
temelia transformării lui pe baze noi.

Ne aflăm în fața unei realități cu totul deo
sebite, de excepție • școala începe în 
condițiile în care partidul și statul nostru, prin 
măsurile luate, au făcut posibilă trecerea la 
generalizarea primei trepte de liceu, asigu-

comuniștii, capitolul privitor la 
tineret din proiectul de Program 
al P.C.R.

— Sînt și lipsuri din acti
vitatea tinerilor asupra căro
ra vă îndreptați in mod deo
sebit atenția ?

— înainte de a vorbi de une
le lipsuri, doresc să subliniez 
caracteristica dominantă a ti
neretului și din județul nos
tru, care este pătruns de res
ponsabilitatea muncii, a dărui
rii pentru învățătură,- tineret 
care crește și se formează in 
cultul dragostei de țară, al res
pectului față de partid și popor. 
Contribuția lui la tot ceea ce 
înfăptuim în acest județ este 
covîrșitoare. In ceea ce privește 
lipsurile, desigur mai există, 
de pildă, aplecarea spre festi- 
vism, înclinarea spre asumarea 
de angajamente in vorbe răsu
nătoare, uneori o lipsă de rea
lism în aprecierea rezultatelor.

— Cuvîntul „realism" apa
re frecvent în capitolele 
„Programului". Ce interpre
tare îi dați cînd este vorba 
de tineret ?

— Despre primă v-am vorbit : 
evitarea vorbelor de paradă, ac
țiunea mai concretă, calculul 
exact al rezultatelor. Acel cal
cul străbătut de buna nemulțu
mire creatoare. Apoi, să-i în
demnăm pe tineri să-și forme
ze convingerea că pentru a cere 
de la societate trebuie neapărat 
ca. începînd de la o vîrstă, să 
contribuie ei înșiși la produce
rea de bunuri. In mintea unora 
raportul acesta este inversat : 
cer mult și dau puțin sau de
loc. Este un nerealism păgubi
tor, care nu poate fi acceptat 
de o societate bazată pe princi
piile eticii și echității.

— Ați atins o temă de ex
tremă importanță. Calitatea 
oamenilor cu care vom în
făptui mărețele proiecte ale 
partidului, și care vor trăi 
la nivelul tot mai înalt de 
civilizație către care aspirăm.

— Pot să spun că nu există 
obiectiv înscris în documentele 
Congresului al XI-lea care să 
nu-1 vizeze pe om, calitățile sa
le. Ceea ce este cu totul nou și 
remarcabil în aceste documente, 
atunci cînd vorbim despre ti
neri, se leagă deja de apariția, 

într-un viitor apropiat, a unor 
elemente ale repartiției comu
niste, ceea ce presupune și ne
voia de a înscrie în modul de a 
gîndi. de a munci, de a trăi al 
celor tineri elemente specifice 
gindirii, relațiilor și atitudini- 
nii comuniste. Dealtfel, cred că 
dezbătînd documentele Con
gresului al XI-lea cu tinerii 
trebuie să punem tot mai mult 
accentul pe ideea că ei trebuie 
să înceapă de pe acum să tră
iască și să muncească în spirit 
comunist. JJna dintre nevoile 
fundamentale pe care societa
tea le va satisface tot mai 
mult potrivit principiilor co
muniste — adică după cerințe, 
necondiționat de nimic, indi
ferent de venituri — este nevoia 
de pregătire culturală. Nu este 
firesc, oare, ca și atitudinea ti
nerilor față de învățătură, față 
de pregătirea în spirit științi
fic, la nivelul celor mai înalte 
cuceriri ale științei si culturii, 
să fie pe măsura acestei situații 
create de popor ? De asemenea, 
atunci cînd este vorba de mun
că, de munca făcută în primul 
rind cu bucuria creației, în 
scopul binelui general, potriv
nică acelui tîrg de odinioară in 
care vînzătorul și cumpărătorul 
căutau să se înșele reciproc. 
Omul care muncește în spirit 
comunist este posesorul unor 
înalte idealuri, iar tinerii pot fi 
asemenea oameni.

— Mulțumindu-vă pentru 
interviu, v-am ruga, tovară
șe prim-secretar, să ne spu
neți în încheiere ce așteap
tă in această perioadă pre
gătitoare a Congresului al 
XI-lea, organizația județea
nă de partid de la organiza
ția județeană a U.T.C. ?

— Organizațiile noastre U.T.C., 
la nivelul județului, precum și 
la nivelul întreprinderilor, in
stituțiilor, satelor își aduc o 
importantă contribuție în a- 
ceastă perioadă cînd, așa cum 
spuneam, nu există colectiv în 
care dezbaterea documentelor 
Congresului al XI-lea și înde
plinirea obligațiilor economico- 
sociale să nu ocupe locurile pri
mordiale în preocupările lor. 
Sarcina lor este să ajute în 
continuare la cunoașterea de 
către toți tinerii a ideilor și 
prevederilor propuse a fi apro
bate de congres, la descifrarea 
implicațiilor asupra țării, a ju
dețului, asupra vieții și muncii 
fiecărui tînăr. De această în
țelegere a sensurilor politicii 
partidului depinde munca în
săși a tinerilor, stringerea u- 
nității lor. sporirea inițiativei, 
întărirea disciplinei, dezvoltarea 
propriei personalități, creșterea 
gradului de civilizație. Docu
mentele arată că tinerilor nu 
numai că nu li s-au redus do
meniile in care ei pot săvîrși 
fapte mari, ci, dimpotrivă, că 
în viziunea în care concepe par
tidul viitorul țării noastre, ei 
sînt chemați Ia o mare construc
ție. Este, ce-i drept, o con
strucție care pretinde cultură, 
pregătire profesională, precum 
și multă, multă muncă. Acesta 
esțe sensul în care organizații
le U.T.C. trebuie să acționeze 
acum în perioada de pregătire 
a Congresului al XI-lea al 
P.C.R., iar chemarea constituie 
un nobil ideal pentru tineret.

rînd condițiile ca întreaga generație tînără să 
urmeze un învățămînt de zece ani - un act na
țional cu valori etice inestimabile, exprimînd 
direcția umanistă a progresului învățămîntului, 
subliniată de documentele partidului, privind 
egalitatea șanselor în dezvoltarea aptitudini
lor personale și realizarea pe plan social, prin 
muncă, a personalității fiecărui tînăr. Se des
chid, totodată, cursurile a 42 de institute de 
învățămînt superior în 136 facultăți, în care 
vor învăța 150 000 de studenți.

Și primul curs pe care-l vor audia tinerii vîr- 
stei de școală și de studenție la ora Unu a 
anului de învățămînt, va fi, de bună seamă, 
despre responsabilitate, despre atitudinea de

cum concepe partidul Înfăptuirea unui învăță
mînt nou, solicitînd tuturor să privească cu în
drăzneală spre viitor, să caute soluții crea
toare pentru a face posibilă atingerea țeluri
lor unei școli așa cum a fost gîndită ea pen
tru societatea socialistă multilateral dezvoltată.

S-a cerut oamenilor scolii să spună un „nu" 
hotărît conservatorismului, oricît de palide ar fi 
manifestările lui „nu" vechiului, „nu" orică
ror tendințe ale unui învățămînt abstract. Se 
așteaptă soluții practice pentru făurirea unei 
școli care, atît din punct de vedere al concep
ției, cît și al organizării să aibă puternice de
terminante revoluționare, novatoare. Acest 
nou se desprinde poate cel mai pregnant din

„BUNA DIMINEAȚA, 
ȘCOALĂ !“

tineri comuniști pe care trebuie s-o dovedească 
în .viața de elevi și studenți, deslușind mai bine 
modul în care pot fi răsplătite generozitatea 
unei societăți, grija unui partid, osteneala și 
dragostea unui coriducător de țară care au 
transformat orînduirea rosturilor tineretului 
într-o problemă fundamentală a societății.

Documentele de partid și recenta cuvintare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu arată cu lim
pezime de cristal nu numai ce sarcini îi revin 
școlii în ansamblul ei, ci și cum anume trebuie 
să Ie înfăptuiască. Afirmînd că „în realizarea 
țelului măreț de transformare revoluționară a 
societății și a omului, învățămîntul are un rol 
de importanță hotărîtoare. De la grădiniță și 
pînă la universitate, școala trebuie să forme
ze tînăra generație pentru viață și muncă, în
tr-un spirit revoluționar, marxist-leninist, în spi
ritul dragostei față de patrie și popor, al ho- 
tărîrii de a înfăptui neabătut politica partidu
lui", secretarul generai sublinia cu claritate

ideea care străbate ca un fir roșu politica ac
tuală în domeniul învățămîntului nostru de le
gare a școlii de producție, de viață, de nevoile 
societății. începînd din liceu, și chiar mai de
vreme, tînărul trebuie format prin învățătură și 
muncă, procesul instructiv fiind conceput să 
însoțească studiul cu munca productivă, să-l 
pună pe elev în situația de a învăța din ma
nual și de a se pregăti concomitent într-o me
serie, în calitate de producător de bunuri ma
teriale. Se formulează cu acuitate sarcina de 
mare originalitate, extrem de modernă, pro
movată de partid, ca învățămîntul să se autofi- 
nanțeze, pornind de la principiul socialist că 
omul nou pe care îl formează societatea nu 
poate fi decît un rezultat al participării sale la 
munca activă, la dezvoltarea patriei.

Școlilor superioare li se deschide pers
pectiva de a deveni instituții de învăță
mînt, cercetare și producție, partidul con- 
turînd dezvoltarea facultăților ca adevăra

Gestul tinerilor din Pașcani
La Muzeul de istorie a 

partidului comunist, a miș
cării revoluționare și de
mocratice din România 
a avut loc, ieri, o ma
nifestare ai cărei protago
niști au fost tinerii muncitori 
ai orașului Pașcani. Sosiți 
din Pașcani cu un tren spe
cial, cei peste 600 de tineri 
au ținut să marcheze vizita 
lor la muzeu printr-un ele
ment inedit. Au adus în dar 
muzeului o frumoasă placă 
ce reproduce în bronz cu
noscutul tablou simbolizînd

DRUMEȚIE 
TEMERARĂ
(Urmare din pag. I) 

nizată de Agenția B.T.T. a Ca
pitalei în ciclul tematic „Pe dru
mul parcurs de armata română 
în războiul antihitlerist", ciclu 
de manifestări dedicat celor două 
mari evenimente ale acestui an: 
a 30-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Așadar, plecînd in ziua mare
lui jubileu din fața Monumentu
lui eroilor patriei de pe platoul 
central al Academiei militare, ti
nerii excursioniști au parcurs 
distanța București-Carei — pes
te 1100 kilometri — pe jos, cu 
rucsacul în spate. Pe acest tra
seu ei s-au oprit, pentru a adu
ce un pios omagiu, la monu
mentele ridicate în memoria eroi
lor la Băneasa, Otopeni, Păulești, 
Prejmer, Dobolii de los, Tg. Mu
reș, Oarba de Mureș, Cluj, Ora
dea, Cărei. Drumeția aceasta, 
prin ea însăși, prin implicațiile 
ei multiple, are ceva eroic, băr
bătesc. Fără îndoială, pe traseu, 
tinerii au avut un minunat și, 
spun ei, unic prilej de a cunoaș
te mai îndeaproape oameni și 
locuri, de a vizita întreprinderi 
și instituții social-culturale, de-a 
admira frumusețile patriei.

S-au întors din temerara lor 
drumeție bucuroși pentru victo
rie, mai vigurosi și încrezători în 
forțele lor, indiscutabil îmbogă
țiți sufletește.

S-au întors, știind acum, din 
experiență proprie, că frumuse
țea acțiunii, la care au partici
pat, farmecul ei, elementul to
nic realizat rezidă tocmai în 
greutatea ei, în încercările, de
loc ușoare, pe care au trebuit să 
le învingă. „A fost frumos, re
marca studenta Viorica Lupeș, 
pentru că a fost greu. Și de 
aceea, de acum încolo greul nu 
mă mai sperie; nu mă mai tem 
de el, aștept și sînt pregătită să-l 
înfrunt". 

acțiunea de solidarizare a 
muncitorilor din localitate cu 
țăranii răsculați în 1907 și 
arestați cu prilejul cruntelor 
și sîngeroaselor represiuni. 
Impresionantul momenta fost 
urmat de vizitarea sălilor 
muzeului. Explicațiile ghi
zilor sînt ascultate cu aten
ție. Această vizită, îmi spu
nea Gheorghe Ichim, secre
tarul Comitetului U.T.C. de 
la Întreprinderea mecanică 
de material rulant Pașcani — 
este înscrisă în programul de 
activitate al organizației

FINAL DE TABĂRĂ LA IZVORUL MUREȘULUI 

O dezbatere fructuoasă 

despre activitatea U. T. C. 

în școală
In ultima serie a tradițio

nalelor tabere de la Izvorul 
Mureșului s-au intilnit mem
brii Consiliului elevilor de 
pe lingă C.C. al U.T.C. Pri
lej de fructuos schimb de 
experiență, intîlnirea celor 
mai buni uteciști din școli a 
dezbătut obiectivele noului 
an școlar în cadrul colecti
velor specializate după tipu
rile de școli-generale, pro
fesionale, licee teoretice, in
dustriale, pedagogice, econo
mice agrosilvice, sanitare. 
Un spațiu important al dez
baterilor a fost rezervat 
discutării programului de 
activități din primul trimes
tru, caietului secretarului 
U.T.C., concursului „Tineri 
comuniști", calendarului ma
nifestărilor școlare. Am con
semnat cu acest prilej cîte
va propuneri interesante: ex
tinderea formelor de organi
zare a concursurilor dedi
cate aprofundării științelor 
sociale, sporirea numărului 
de discipline sportive inclu
se in populara competiție 
„Cupa tineretului", organi
zarea unor comisii U.T.C. 
care să sprijine și să orga
nizeze încadrarea uteciștilor 
în timpul verii, analiza tri
mestrială a îndeplinirii sar
cinilor de producție In ate
liere și realizarea unui 
schimb de experiență națio
nal pentru uteciștii din mi- 
cro-mtreprinderi, organiza
rea unor brigăzi de îndru
mare și control alcătuite din 
uteciști, antrenarea mai com
plexă a pionierilor la acțiu

te fabrici de producție care să faciliteze 
integrarea organică a învățămîntului cu cerce
tarea și producția, cu întreprinderile, lucrîn- 
du-se pe baza unui plan unic, producîndu-se 
pentru economia națională. Studentul este 
privit, astfel, ca un tînăr care învață, produce 
și face cercetare ; cadrul didactic, ca om care 
instruiește tînărul, îl educă, dar și ca om al 
producției, al cercetării, avînd un rol activ și 
o contribuție prețioasă la dezvoltarea științei 
românești. Concepția potrivit căreia este pros
pectată reorganizarea învățămîntului, conduce 
școala superioară spre o menire prestigioasă, 
de a participa activ la dezvoltarea societății, 
la îndeplinirea planurilor de producție, la im
pulsionarea progresului tehnic în toate domeni
ile de activitate.

Este tonic și chemător la muncă, la respon
sabilitate și exigență să începi școala avînd 
în față un asemenea program, o asemenea 
perspectivă. Organizația comunistă a tineretu
lui din școli și facultăți se va mobiliza, fără 
îndoială, își va înzeci eforturile pentru a-i 
îndruma pe elevi și studenți să aprofundeze 
acest autentic curs, teoretic și practic, de po
litică a partidului în domeniul școlii, constituit 
din documentele programatice ale Congresu
lui al XI-lea și din recenta cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la forul învăță
mîntului superior. Tinerii vor fi îndemnați să 
învețe și iar să învețe, așa cum le-a spus-o 
secretarul general al partidului cu cîteva zile 
în urmă. Să dovedească receptivitate la în
demnul partidului ca ei înșiși, în calitate de be
neficiari, să participe la efortul ce se face pen
tru găsirea soluțiilor creatoare, revoluționare, 
de transformare a școlii. Să dovedească grijă 
de gospodari, ca proprietari colectivi ai tuturor 
condițiilor ce le sînt create în școală 
pentru muncă, învățătură si viață. Să se 
comporte așa cum tineretul nostru știe s-o 
facă : muncind și trăind în chip comunist, în- 
tîmpinînd istoricul Congres al partidului, așa 
cum tineretul nostru revoluționar știe să în- 
tîmpine, alături de întregul popor, marile eve
nimente ale țării.

A bătut ora școlii. E momentul să înceapă 
munca, învățătura, e clipa cînd se urează tu
turor : „Spor la muncă, să vă fie fapta pe mă
sura așteptărilor 1".

noastre ca una dintre prin
cipalele acțiuni pe care 
le-am inițiat în întîmpinarea 
Congresului al XI-lea al 
partidului. Muzeul, prin tot 
ceea ce are expus, este o 
bună școală politioo-educati- 
vă, o modalitate eficientă, 
atractivă și interesantă de a 
cunoaște trecutul de luptă al 
partidului și clasei muncitoa
re, de a ne mobiliza și mai 
mult pentru realizarea sarci
nilor ce ne stau în față“.

D. ALEXANDRU 
Foto: VASILE RANGA

nile specifice organizației de 
tineret.

Cele mai semnificative 
propuneri menite să îmbu
nătățească efectiv activitatea 
organizațiilor U.T.C. din 
școli, vor fi incluse în for
mele finale ale documente
lor discutate pentru ca a- 
cestea să fie de la începutul 
noului an școlar Ia indemina 
tuturor uteciștilor.

O atenție deosebită a fost 
acordată de către partici
pant activităților comune 
cu celelalte categorii de ti
neri, domeniu în care orga
nizațiile U.T.C. din școli vor 
trebui să-și sporească ini
țiativa și eficiența manifes
tărilor.

Un argument concret l-a 
constituit reușitul program 
artistic realizat la tradițio
nalul foc de tabără în care 
uteciștii și pionierii și-au 
reunit talentul și fantezia, 
prezentind un evocator mon
taj de poezie și cintece pa
triotice.

Organizată în preajma 
deschiderii anului școlar, 
care se va desfășura sub lu
minosul generic al celui de 
al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, re
uniunea membrilor Consiliu
lui elevilor a sporit expe
riența celor mal tineri acti
viști ai organizației revo
luționare oferind o garanție 
că in noul an școlar iși vor 
îndeplini in condiții și mal 
bune sarcinile ce le revin.

C. STANCULESCU

CINERAMA
• Casa păpușilor, copro

ducție anglo-franceză, este, 
hșa cum o arată și titlul, o 
interpretare cinematografică 
a cunoscutei piese a lui Ib- 
feen ; „Nora". Scenariul apar
ține lui David Mercer, iar 
regia, apreciatului Joseph 
Losey. O distribuție de va
loare ne îndreptățește să 
sperăm In reușita acestei 
„lecturi" contemporane a 
dramei ibseniene : Jane 
Fonda, David Warner, Trevor 
Howard, Delphine Seyrig.

• Atac împotriva lui Rom
mel este un film american 
realizat de regizorul Henry 
Hathway. Acțiunea se petre
ce în timpul celui de-al doilea 
război mondial : un grup de 
„commando" are ca sarcină 
incendierea depozitelor de 
carburanți ale -armatei ger
mane de la Tobruk. In rolu
rile principale : „monstrul" 
Richard Burton, John Colicos 
și Clinton Greyn.

• Ordinul Ana, producție a 
studiourilor sovietice, rulea
ză în cadrul seriei „Mari 
succese ale ecranului". Pri
lej pentru a ne reîntîlni cu 
o operă — în scenariul și re
gia lui I. Annenski — de 
mare finețe și dramatism în 
care joacă acea minunată ac
triță care este Alla Lario
nova.

„ZILELE FILMULUI 
DIN R.P. POLONĂ"

Casa filmului va găzdui 
începînd de astăzi, ora 20, 
„Zilele filmului din R. P. 
Polonă". Gala de astă-seară 
va prilejui vizionarea peli
culei „Riul întunecat" ale 
cărui scenariu și regie apar
țin lui Sylwester Szyszko. 
Acțiunea urmărește greută
țile prin care trec locuitorii 
unui sat în perioada de in
staurare a puterii populare, 
cînd trebuie să lupte împo
triva bandelor reacționare. 
A doua premieră, ce va rula 
marți seara, se intitulează 
„Ultima luptă". Regizorul 
Bohdan Boreba, inspirîndu- 
se din viața și lupta unui 
cunoscut erou care a luptat 
împotriva fascismului — ma
iorul Hubal, pe numele său 
de război —, urmărește un 
episod dramatic din existen
ța acestuia. In rolul princi
pal : Ryszard Filipski. Cel 
de-al treilea film este „La
cul ciudățeniilor", în regia 
lui Jan Batory. Este o peli
culă care are la bază un sce
nariu scris de Krystyna Sie- 
sicka, cunoscută și mult în
drăgită de tinerii din țara 
prietenă. Pelicula tratează cu 
multă înțelegere și sensibi
litate tema conflictului dintre 
generații. în rolurile princi
pale : Barbara Morawlanka, 
Stanislaw Zaezyc și Maria 
Rowalik.

PROGRAMUL 1

16,oo Telex. 16,03 Emisiunile «ăp- 
tămînll. 18,15 CIntee mtndru-n țară 
auzi. Cu soliștii șl orchestra de 
muzică populară „Cloclrlla". 16,30 
Emisiune tn limba maghiară. 19,00 
Tribuna TV. Dimensiunea uma
nului In viziunea proiectului da 
Program al Partidului Comunist 
Român. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Carta comuniștilor ro
mâni — în dezbaterea întregului 
popor. 20,00 Școala românească 
azi. 20,20 CIntee pentru școala 
noastră. Program interpretat da 
corul de copii al Radlotelevlziunii. 
20,35 Roman foileton: „Jurnalul 
doctorului Finlay". Episodul „A- 
larmă la Tannochbrae". 21,25 Re
vista literar-artlstică TV. Progra
mul Partidului _ programul li
teraturii și artei românești so
cialiste. 22.00 Istoria operetei In 
personaje. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17.40 Ferestre deschise spre lume. 
18,50 Bucureștiul, azi. 19.05 Pagini 
de umor: Aventuri In epoca de 
piatră. 19.30 Telejurnal. 20 00 Un 
film văzut de... criticul B. T. Râ- 
peanu. In premieră pe tară, fil
mul „Regula jocului".

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito _ pro
gram de varietăți muzicale. 9 53 
Melodia zilei : „Tinerețe studen
țească, floare" de V. Donose. 10,00 
Clubul adolescenților. 11 00 Croni
ca ideilor. 11,10 Profil pe porta
tiv — Nelu Huțu. 11.30 Muzică 
orchestrală. 12.00 Știri. 12,05 Din 
dlscografia lirică a marilor diri
jori : Carlo Maria Giulinl. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zil. 17.05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cerere. 17.50 Inimi de 
sondor — cintece. 18,00 Șapte zile 
șapte arte. Literatură. 18,10 Mu
zică simfonică. 18,55 Melodia zilei. 
19.00 Cîntecele țării mele. , Cînte- 
cele școlii". 19.30 Știri. 19 35 Casa 
de discuri „Harmonia Mundl". 
20,00 Munca — izvor de bucurie 
și împliniri. 20,30 Concert de 
muzică populară. 21,00 Radlo-fono- 
rama — muzică ușoară de peste 
hotare.. 22,00 O zi într-o oră. 23.00 
Vedete ale muzicii ușoare. 2.3.15 
Poetica. Imnuri pentru partid. 
23,55—24,00 Ultimele știri.



Bun venit în țara noastră
primului ministru

al Republicii Sri Lanka,
doamna Sirimavo Ratwate

Dias Bandaranaike!
Astăzi sosește la București 

primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
Ratwate Dias Bandaranaike, 
care, la invitația primului mi
nistru al guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, va face o vizită oficială 
în tara noastră.

Sirimavo Bandaranaike 
născut la 17 aprilie 1916, 
orașul Balangoda. într-o familie 
de cunoscuți fruntași politici. 
Urmează cursurile școlilor din 
Ratnapura și Colombo. conti- 
nuindu-și studiile la Institutul 
„Saint Bridget" din Sri Lanka. 
In 1940 se căsătorește cu Solo
mon Bandaranaike, 
Partidului Libertății 
Freedom Party) și 
perioada 1956—1959, 
care participă activ 
litică, afirmîndu-se __ .
tant pentru propășirea tării. în 
1960, după ce sGțul său a fost 
asasinat, i se încredințează 
conducerea Partidului Libertă
ții. în iulie 1960, partidul său 
obținind victoria în alegerile 
parlamentare, doamna Sirimavo 
Bandaranaike devine prima fe
meie prim-ministru din lume, 
revenindu-i în guvernul nou 
format, de asemenea, portofo
liile externelor și apărării. In 
1964 ocupă si funcția de minis
tru al informațiilor. Conducînd 
guvernul pînă în martie 1965, 
Sirimavo Bandaranaike a pro
movat o politică de neutralitate 
activă, de consolidare a inde
pendentei. luptînd pentru tra
ducerea în viață a unor impor
tante reforme sociale și econo
mice. După 1965, conduce opo
ziția parlamentară constituită 
din Frontul Unit al forțelor de 
stingă, din care fac parte Par
tidul Libertății. Partidul Lanka 
Sama Samaja și Partidul 
munist.

Alegerile parlamentare 
27 mai 1970 sint marcate 
victorie categorică a Frontului 
Unit. Noul guvern, prezidat de 
d-na Sirimavo Bandaranaike. a 
trecut la transpunerea în viață 
a unui amplu program de trans
formări economice și social-cul- 
turale progresiste. Printre aces
tea se înscriu extinderea și în
tărirea controlului de stat in 
economie, crearea de cooperati
ve agricole, dezvoltarea învăță
mintului. ridicarea standardului 
de viață al populației.

Consecință directă a 
obținute în alegerile 
din 1970 de Frontul 
forțelor de stînga. condus de 
Sirimavo Bandaranaike. la 22 
mai 1972, Ceylonul, abolind sta
tutul de dominion al coroanei 
britanice, s-a declarat republi
că, reluîndu-și denumirea tra
dițională de Sri Lanka.

Odată cu proclamarea Repu
blicii Sri Lanka, Sirimavo
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Bandaranaike devine primul 
ministru al noii republici, ocu- 
pind, totodată,, funcțiile de mi
nistru de externe și al apărării. 
Este, de asemenea. ministrul 
planificării și problemelor eco
nomice și ministru pentru rea
lizarea planului.

Politica externă. de nealiniere, 
aportul pozitiv la promovarea 
cooperării internaționale și pă
cii în lume contribuie la întă
rirea independentei și presti
giului Republicii Sri Lanka.

Vizita. înaltului oaspete in 
tara noastră are loc în condi
țiile cind relațiile dintre Româ
nia și Sri Lanka cunosc un curs 
continuu ascendent în diferite 
domenii, de activitate. în spiri
tul politicii sale externe con
secvente. România socialistă 
desfășoară o vastă activitate de 
întărire a relațiilor de priete
nie și adincire continuă a soli
darității și colaborării cu țările 
care au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu toate 
statele lumii. In acest cadru se 
înscriu și raporturile trainice 
de prietenie și colaborare din
tre România și Sri Lanka, ba
zate pe principiile respectului 
suveranității naționale, a egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui si respectului reciproc. O 
expresie a acestor raporturi 
prietenești o constituie Acordul 
bilateral de cooperare econo
mică și tehnică.

Opinia publică din țara noas
tră, nutrind convingerea că bu- 

' nele relații dintre România și 
Sri Lanka se vor extinde și în
tări, urmind o evoluție mereu 
ascendentă, urează 
ministru Sirimavo 
Dias Bandaranaike
in Republica Socialistă Româ
nia, apreciind că vizita sa va 
aduce o nouă contribuție pozi
tivă la dezvoltarea pe toate 
planurile a raporturilor dintre 
cele două țări, în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii în lume.

primului 
Ratwate 

bun venit

Simbăta și duminica, zi
lele de odihnă de la sfirși
tul săptăminii, se numesc 
prepoya și poya — după ca
lendarul budist. Este vremea 
prielnică să pornim pe șo
seaua întovărășită de ocean, 
spre inima insulei. Lăsăm în 
urma noastră orașul Colom
bo. amestec de străzi co
merciale înguste, de zvelte 
blocuri moderne, cu o circu
lație amețitoare, cu acele 
piețe in care ești invitat să 
bei cocos, șă-ți faci horos
copul, să cumperi o maimu
ță, să-l asculți pe toboșarul 
trist care bate invariabil a- 
celași ritm ore in șir, să 
deosebești sticlele curate de 
zircon-urile veritabile... Nici 
10 minute de cind am ieșit 
din oraș și sîntem invitați 
să vizităm 40 de acri de pă- 
mint presarăți de orhidee, de 
lacuri pictate de lebede ne
gre și albe, de fintini și pe
licani, de colecții de croco
dili, pantere, rinoceri... — 
Dehiwala Zoo. Nu este timp, 
urmăm drumul Kandy-ului. 
De Ia căldura de 40°C, lingă 
munți, simțim frigul. Kandy 
— oraș de munte, cu vile 
brodate pe marginea unui 
lac. In grădinile vechiului 
palat, maimuțele fac tumbe, 
iți rid provocator, iși flutură 

. coada rotindu-se într-o labă, 
sar prin fața noastră de la 
un zid la altul. Kandy este 
pentru localnici simbolul u- 
nei cetăți de cultură adevă
rată, al unui domeniu „pre
destinat" unde a strălucit 
istoria ultimilor regi singa- 
lezi. Suim, coborim pe străzi 
ce poartă numele 
foștilor guvernatori 
nici : Lady Gordon, 
Horton, Lady McCarthy... vi
zităm „Templul Dintelui" — 
Dalada Maligawa. unde se 
spune că este păstrat dintele 
lui Buda ; se deschid uși cu 
panouri de fildeș și aramă, 
cu minere de aur, porți de 
argint și fildeș și vedem o 
casetă — Karandewa ; înăun
trul ei, bare de fier prote
jează șapte casete de aur 
bătute cu smaralde, perle, 
ochiul pisicii... în fiecare zi, 
ghirlande de flori întovără
șesc stanzele marelui San
gha. Se desfășoară acum săr
bătoarea cea mai respectată: 
Perahera. încep să defileze 
care cu steaguri aduse din 
toate provinciile insulei, ele
fanți decorați cu satinuri lu-

cioase ; se intind covoare 
de-a lunguț străzilor, muzica 
se infierbîntă î aici se face 
celebra „plimbare . pe jăra
tic" ; după ce se incinge fo
cul, dansatorii se intrec să 
zăbovească cit mai mult 
deasupra lui, doresc să-l 
treacă de cit mai multe ori, 
să-1 domine.

Kandy este inima Sri Lan- 
kăi. într-un imens parc cu 
riuri, rîuri puternice, cu to
rente năvalnice, cu dealuri, 
se află Universitatea, insti-

„Insula
de

smarald"

soțiilor 
brita- 
Lady

tut de mare tradiție. Este 
vecină cu Peraderiia — una 
dintre cele „șapte minuni ale 
lumii moderne", grădina bo
tanică cu alei de palmieri 
„talipot" și „palmyrah", pal
mieri țepoși, ascuțiți. care 
se pleacă în fața „palmieru
lui regal", cu frunza bogată, 
cu coroana curgind maies
tuos ; locul unde se găsesc 
cele mai bogate colecții de 
mirodenii și casa de poveste 
a orhideelor și arbori 
Guiana și arbuști 
si boababul cel trist.. 
Dekai, Tunai, Hatarai. 
doi, trei, patru, 
vin cu profesorii lor și 
cultă despre rostul cauciu
cului și al papirusului egip
tean, despre valoarea unei 
minuscule plante medicinale.

„Up country" — „Țara de 
sus" a Sri-Lankăi este, după 
cum se spune, una dintre 
cele mai frumoase și mai

din 
din Jawa 

Ekai, 
unu, 

cițiva elevi 
as-

IH PESTE IIOIAItl.
Președintele

Habib Bourguiba
l-a primit

pe reprezentantul P.C.R
la Congresul P.S.D
Președintele Partidului Socia

list Desturian, președintele 
Republicii Tunisia, Habib 
Bourguiba, a primit, duminică 
dimineața, pe tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., reprezentantul 
Partidului Comunist Român la 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.S.D., care iși desfășoară lucră
rile la Monastir.

Cu acest prilej, reprezentantul 
P.C.R. a transmis președintelui 
tunisian un salut călduros, urări 
de sănătate și fericire personală 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, iar poporului tuni
sian, noi succese in lupta sa 
pentru edificarea unei societăți 
moderne și prospere.

Mulțumind, președintele
Bourguiba a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
iar poporului român succes de
plin in lupta sa pentru făurirea 
noii societăți.

în continuare, s-a procedat la 
un schimb de vederi privind re
lațiile dintre cele două partide, 
dintre România și Tunisia și s-a 
exprimat satisfacția 
evoluția ascendentă a 
raporturi. S-a apreciat 
posibilitatea lărgirii și 
dării acestor relații.

La primire au fost 
ministrul afacerilor externe 
Tunisiei, Habib Chatti, și amba
sadorul României in Tunisia, 
Marin Rădoi,

SUCCESE
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ALE PATRIOȚILOR
KHMERI

Potrivit Agenției khmere 
de informații — A.K.I., în 
ultimele zile, unităti ale for
țelor armate de eliberare 
națională ale poporului 
cambodgian au ocupat patru 
poziții deținute de trupele 
lonnoliste, au scos din luptă 
480 de soldați inamici și au 
capturat însemnate cantități 
de arme și muniții. Patrio- 
ții cambodgieni au respins 
și au provocat pierderi grele 
forțelor regimului de la 
Pnom Penh în operațiunile 
„Me Barom Chay" (la sud- 
est de capitală) și „Tmat 
Porng (la nord-vest de ca
pitală), lansate de armata 
lonnolistă.

Au crescut alocațiile 
pentru învățâmînt in 

Birmania
alo-• ÎN ULTIMII zece ani, 

cațiile bănești ale statului pen
tru nevoile învățămintului au 
crescut în Birmania de peste 
două ori.

în Birmania. care are o popu
lație de 30 milioane de oameni, 
numărul elevilor a depășit, in 
prezent, 4 000 000.

variate regiuni ale lumii. 
Dealuri mov, terase de orez 
perfect orinduite... Am lăsat 
în urmă Kandy, Peradenia... 
Șoseaua urcă zveltă spre 
munte. Depășim bus-urile cu 
etaj care 
elevii le 
4 141 de 
mării, la 
dealurile 
galbene in care 
elefanții, cascadele 
stranii : Dunhinda, 
ma. Keravella, 
nostalgice 
plantatorii 
tot, Vîrful 
răsăritului 
ceață mîndru, somptuos. Um
bra muntelui vine ca un con 
uriaș și pare să taie țara. 
Răspunde balonului de foc 
cu albastrul adincurilor ce
rului, 
în ce 
conul

Din

opresc grijulii cind 
fac semn. Aici 
picioare
Hatton te 
răcoroase

la 
deasupra 
intimpină 
și rîurile 

se scaldă 
cu nume 

Diyala- 
Laxapana, 

amintiri pentru 
scoțieni. Sus de 
lui Adam, la ora 
de soare, intră in

drum. Cind
Anuradhapura, 
cetăți de mii 

mai gindeam la 
vîrful muntelui, 
abrupt care se 

1“ de 
se lăsa

Și soarele este din ce 
mai palid, se înalță și 
pălește... 
nou la 

am ajuns la
Pollonaruwa, 
de ani, incă 
cimpiile din 
la acel deal 
numea „Sfirșitul lumii' 
unde „Țara de sus" 
cuprinsă toată într-o singură 
privire. Intre temple, căldu
ra este toridă și rar poți să 
găsești umbra unui 
Singalezi binevoitori 
să-ți vorbească despre 
ria Anuradhapurei, a 
capitală a Ceylonului vreme 
de o mie de ani, începînd cu 
aproape trei secole î.e.n., de 
regele Vijaya Bahu care pe 
la anul 1100 a zărit cu ochiul 
său de strateg Pollonaruwa. 
Dagobe, temple, sculpturi in 
piatră cu scene din viața Iui 
Buda, celebre „moonstone"- 
uri și „guardestone“-uri care 
decorează intrările și Lan- 
katilaka — o zvicnire spre 
înalt și „Palatul de aramă" 
unde au rămas doar pilaștrii 
și Thuparama — domul în 
formă de clopot....

Sri Lanka — „țara mirode
niilor", „insula de smarald", 
„insula culorilor". Peste tot, 
oamenii sint prietenoși, te 
invită să guști arrack-ul, să 
vezi cit de gustos au făcut 
curry-ul. E cald și briza o- 
ceanului iți dă odihnă. Ekai. 
Dekai, Hatarai... cițiva copii 
îți oferă ananas, papaya, ba
nane. mango, mangostin. Ce 
să alegi ?

copac, 
vin 

isto- 
doua

M. SAVU

Pentru democratizarea
relațiilor economice 

internaționale
• •

Conferinței Na-
Unite pentru 

Dezvoltare

La Geneva, în cadrul 
lucrărilor sesiunii Consi
liului 
țiunilor 
Comerț și
(U.N.C.T.A.D.) au fost 
dezbătute probleme cu
prinse în proiectul Car
tei drepturilor și înda
toririlor economice ale 
statelor.

iscuțiile asupra a- 
cestei Carte au în
ceput mai demult 
dar baza și punc
tul de plecare pen
tru elaborarea sa 

constituie cele două docu- 
adoptate de Adunarea

ORIENTUL
APROPIAT

BEIRUT. — Potrivit unui co
municat militar 
tății, ' duminică, 
terul Apărării 
lui, raidul aerian 
septembrie de avioane israelie
ne împotriva unor sate din su
dul Libanului s-a soldat, con
form unui bilanț provizoriu,/cu 
moartea unei persoane și răni
rea altor două. în cursul ace
leiași operații au fost avariate 
o serie de locuințe, un vehicul 
militar și au avut de suferit 
culturile agricole din zonaata- 

arată comunicatul liba-

dat publici
se 

al
efectuat la 15

Minis-
Libanu-

Situația din Etiopia continuă
să se normalizeze

D
le 
mente,
Generală a ârganizației Națiu
nilor Unite la a Vl-a sesiune 
extraordinară, consacrată pro
blemelor de maximă acuitate 
ale energiei, materiilor prime 
și dezvoltării. Este vorba de 
„Declarația asupra creării unei 
noi ordini economice interna
ționale" și „Programul de ac
țiune" ; acestea fiind menite să 
stimuleze procesul de revizuire 
a structurilor actualelor sis
teme economice, comerciale și 
financiare-valutare internațio
nale și de a deschide, astfel, 
drumul spre democratizarea vie
ții economice internaționale și 
pentru reducerea decalajelor 
care separă țările in curs de 
dezvoltare de statele industriali
zate. Primul document, crista- 
lizind principii și linii direc
toare pe care trebuie să se înte
meieze întreaga activitate de 
cooperare in domeniul materii
lor prime și dezvoltării, cuprin
de intre acestea adevărul fun
damental potrivit căruia pro
gresul economic și social al ge
nerațiilor prezente și viitoare 
depinde, mai mult ca oricind, de 
extinderea între toți membrii co
munității internaționale a unei 
largi cooperări menite să asi
gure deplina egalitate în drep
turi, respectarea independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecul în afacerile interne, 
avantajul reciproc, nefolosirea 
forței și a amenințării cu forța 
în relațiile dintre state, suve
ranitatea permanentă a fiecărui 
popor asupra resurselor sale na
turale. „Națiunile Unite, scrie 
in Declarație, constituie singura 
organizație universală in măsu
ră a se ocupa de problemele 
cooperării economice internațio
nale într-o manieră cuprinză
toare și de a asigura, deopotrivă, 
interesele tuturor țărilor. Ea tre
buie să aibă un și mai mare rol 
în instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. Carta 
drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor, pentru 
pregătirea căreia această decla
rație oferă o sursă suplimen-

tară de inspirație, va constitui o 
însemnată contribuție în această 
direcție".

în vederea elaborării Cartei 
au fost organizate reuniuni spe
ciale cu participarea unor gru
puri mai mari sau mai restrinse 
de state. Astfel, după întîlnirea 
„grupului celor 40", găzduită de 
capitala mexicană in luna iunie, 
a urmat o reuniune a unui co
mitet special de negociere, for
mat din 13 membri, care urma 
să soluționeze punctele litigioa
se apărute în cursul dezbateri
lor privind problema resurselor 
naturale, dreptul de naționali
zare a întreprinderilor multina
ționale și regimul investițiilor 
străine. Consiliul U.N.C.T.A.D. 
reluind negocierile, pe o scară 
mai largă, și-a propus accelera
rea dezbaterilor pentru finali
zarea proiectului de Cartă. în 
cadrul lucrărilor, delegații țări
lor in curs de dezvoltare, refe- 
rindu-se la stadiul actual al 
elaborării documentului respec
tiv, au apreciat că s-au obținut 
progrese evidente, numeroase 
paragrafe ale viitoarei Carte 
fiind deja acceptate de toate ță
rile, dar, intrucit o serie de as- 
pecte importante nu au putut să 
fie formulate pînă in prezent în
tr-o manieră unanim acceptabilă, 
numeroși participanți au subli
niat necesitatea intensificării 
eforturilor in vederea finalizării 
proiectului, astfel incit la apro
piata sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Carta să poată fi 
adoptată.

România, membră a Consiliu
lui U.N.C.T.A.D., și-a exprimat, 
prin delegații săi, opinia că, 
după adoptarea Declarației și 
Programului de acțiune în ca
drul Adunării Generale a O.N.U., 
se impune cu și mai mare acui
tate adoptarea Cartei ca un in
strument eficace, în vederea 
democratizării relațiilor dintre 
state și așezării acestora pe 
baza principiilor de egalitate, 
respect al independenței și su
veranității naționale, neames
tec în afacerile interne. La Ge
neva s-a subliniat hotărirea 
țării noastre de a aduce în con
tinuare o contribuție construc
tivă la elaborarea și adoptarea 
Cartei drepturilor și îndatoriri
lor economice ale statelor, con
cepută drept un prim pas în 
procesul de codificare a princi
piilor noi ale relațiilor econo
mice dintre state. Este o nouă 
confirmare a politicii realiste 
promovate de România socialis
tă, politică in deplin consens cu 
interesul general al comunității 
internaționale.

AVIV. — Un purtător 
de cuvînt al armatei israeliene 
a anunțat că aviația israeliană 
a atacat, duminică după-amia- 
ză, baze palestiniene situate în 
sudul Libanului. După acest 
atac, care a durat aproximativ 
10 minute, toate avioanele par
ticipante la raid s-au înapoiat 
la bazele lor — a precizat pur
tătorul de cuvînt israelian.

KHARTUM. — Ministrul afa
cerilor externe al Etiopiei, 
Zaude Gebre Selassie, a sosit 
la Khartum, într-o vizită de 
două zile, de unde urmează să 
plece la New York, pentru a 
participa la sesiunea Adunării 
Generale h O.N.U.

într-o declarație reluată de 
agențiile France Presse și Reu
ter, el a afirmat că guvernul 
militar provizoriu deține con
trolul ferm asupra situației la 
Addis Abeba, iar noul regim a 
început să funcționeze normal.

In legătură cu sistemul poli
tic pe care îl va adopta Etio
pia, Gebre Selassie a afirmat 
că acest lucru va fi stabilit de 
constituție, al cărui proiect a 
fost înaintat cabinetului în 

-urmă cu cîteva săptămini.

tului de radio Addis Abeba, că 
intervalul de aplicare a restric
țiilor de circulație a fost 
nou redus cu două ore, 
intrînd acum in vigoare 
23.00.

Deși vehicule blindate 
mas instalate în unele 
ale capitalei, forțele de secu
ritate introduse în timpul săp- 
lăminii trecute in oraș au fost 
reduse 
vatorii prevăd o revenire 
pidă a situației la o normali
zare completă. Simbătă, aero
portul din Addis Abeba a fost 
redeschis traficului aerian in
ternational. după o întrerupere 
de 48 de ore.

din 
acestea 
la ora

au ră- 
puncte

considerabil, iar obser- 
ra-

I. TIMOFTE

Evoluția mozambicană
LOURENQO MARQUES. — în 

Mozambic, situația s-a menți
nut în continuare calmă in 
cursul zilei de duminică — in
formează agențiile internațio
nale de presă.

Pe de altă parte, se semna
lează sosirea la Lourențo Mar
ques a unor noi efective apar- 
ținînd Frontului de Eliberare 
din Mozambic, cărora popu
lația le face o primire căldu
roasă.

Se așteaptă constituirea gu
vernului provizoriu, care va 
conduce țara pînă la dobîndi- 
rea independentei depline, la 
25 iunie 1975, așa cum se. pre
vede în acordul de la Lusaka.

LISABONA. — Pe insula Sal, 
din arhipelagul Insulelor Capu
lui Verde, a avut loc o întreve
dere între președintele Portuga
liei, Antonio de Spinola, și pre
ședintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko. O declarație privind re
zultatele acestei întrevederi, 
dată publicității de guvernul 
portughez, arată că, în cursul 
discuțiilor, au fost abordate di
ferite probleme internaționale, 
intre care cele privind politica 
de decolonizare pe continentul 
african promovată de Portu
galia.

Unite — că lovitura de stat din 
25 aprilie și politica de decolo
nizare promovată în prezent de 
Portugalia a îmbunătățit 
imaginea tării în lume, 
ca de decolonizare pe 
promovăm — a subliniat 
— ne permite ruperea 
în care s-a aflat Portugalia, ne 
permite, mai ales, normalizarea 
relațiilor noastre cu țările lu
mii a treia, cu R. P. Chineză, 
cu India. Guvernul de la Lisa
bona este gata să stabilească 
relații diplomatice cu toate ță
rile care doresc acest lucru, a 
arătat Mario Soares. Un gu
vern de tranziție va fi în cu- 
rînd instalat în Mozambic. 
Soares a subliniat, totodată, că 
Frontul de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) reprezintă 
cu adevărat populația din Mo
zambic. Pe de altă parte, pro
gresează convorbirile 
rile de eliberare din
a arătat el.

mult 
Politi- 
care o 
Soares 
izolării

cu mișcă- 
Angola —

C.C. al
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ADDIS ABEBA. — Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă 
internaționale. situația din 
Etiopia continuă să se norma
lizeze treptat. Comitetul de 
coordonare al forțelor armate a 
anunțat, prin intermediul pos-

• CAPITALA Cehoslovaciei 
socialiste a găzduit, duminică, 
una dintre cele mai mari ser
bări populare — „Ziua seceri
șului" care, anul aoesta. a 
coincis cu împlinirea a 25 de 
ani de dezvoltare • a agriculturii 
țării pe făgașul socialismului.

JlL

LISABONA. — Ministrul de 
externe al Portugaliei, Mario 
Soares, a declarat — înaintea 
plecării sale la New York pen
tru a asista la lucrările Adu
nării Generale a Națiunilor

• LA INVITAȚIA
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietu
lui Suprem și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., o delegație 
de partid și guvernamentală a 
R.P. Ungare, condusă de Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 

laP.M.S.U., urmează să facă, 
sfirșitul lunii septembrie, o vi
zită oficială de prietenie 
Uniunea Sovietică — informea
ză agenția M.Ț.I.

in
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 intern în total
cinci. Victor, ghi- 
dul-șofer, are în 
dreapta pe studen
ta din Porto Rico. 
Lingă mine, pere

chea din New York — sosită pe 
negîndite în grupul amator de 
drum. Au venit de o săptămînă 
și pleacă mîine, ca și mine, 
pornim spre Taxco. N-am ieșit 
bine din Ciudad de Mexico și 
derogările de program se anun
ță cu zgomot. Oprim la Univer
sitate ? Dar de ce nu și la „Az
teca" ? Fiecare cu zvonul finalei 
în ochi și în minte. Eu gîndesc 
la statui ; cum o fi arătind 
Dembrovschi ? Arena goală, lu
me, în vizită, puțină. în lipsa 
busturilor de marmură — chiar, 
de ce n-ar fi acolo ? — o poză 
printre tribunele grele sub al
bul zăpezilor de altădată. Aglo
merația și temperatura de cazan 
— doi tovarăși de drum. Puz
derie de „broscuțe" ^Volkswagen 
și Renault. Primele se fabrică 
aici, prin licență, celelalte doar 
sint asamblate. Dealuri, ceva 
verdeață ; în plan depărtat, 
munții. Ținem geamurile, toate, 
deschise. Și complotăm pe sea
ma lui Victor : ce zici de San 
Antonio ? Și satul de indieni ? 
Ne aprobă, dar nu cu mare 
convingere. Promitem, la rîn- 
du-ne, că vom scurta timpul de 
masă și nu-i ieșim din vorbă. 
Schimbare de decor-pămînt us
cat, foarte uscat, lujere de 
cactuși în formă de orgă țin de 
umbră. Prin sate țîșnesc neaș
teptat un soi de salcimi în aju
torul rocilor strivite de sete. Te
renul se vălurește, amintind, 
minus verdeața, de Săcele. Ca
se mici, nevoioase, aruncate pe 
coaste. Cu ce-or fi trăind oame
nii ăștia, de unde or aduce apa ? 
Din loc în loc, șoproane sub 
care se văd șiruri de sticle de 
pepsi și oranjadă. Le bănuim, 
ca și aerul din jur, încinse. 
Plantații de maquey iși fac loc 
în față, planta asta decorativă 
in aparență fiind in stare să 
dea cam 30 de produse dacă am 
reținut bine. Ei da, iată porumb, 
trestie de zahăr, orez — un 
fel de oază pe umerii lichizi 
ai piriiașului din vale. Drumul 
mai departe iși prinde urma de 
coastele aride. Resurse ? — în
treabă studenta din față. . Nu, 
pe aici nu. Ceva material de 
construcție. O stîncă ne iese in 
drum : de aici se ia rocă pen
tru placat case. Oprim. Pe 
dreapta, in vale, Cuernavaca. 
Prin ferestrele deschise ne sint 
oferite șiruri de mărgele, 
prescuri, lucrușoare de artiza
nat. Mai încolo, alt stup. Zeci 
de copii, persoane în vîrstă, 
femei mai ales, dau roată mași
nii. Aducătorii de iguane. Le 
țin sub braț, pe umeri, pe cap, 
cu o sfoară meșteșugit trecută 
la git, disciplinind totalmente 
micile vietăți retrase din liber
tate de dragul tău, vizitatorul 
de ocazie, care în schimbul unui 
fesos poți avea o fotografie, 
ncrucișăm drumul cu cowboys 

mexicani, țărani cu trup uscat, 
cu pălării de paie sub care frun
tea se simte mai slobodă de ar
șiță. Pe șaua căluților, nu prea 
voinici, desagi cu merinde, bă
nuiesc, aduse din oraș. Satele, 
mici, mici de tot, pilcuri de ca
se și atita tot. Impresionantă 
rămine in această simplitate a- 
bundența florilor, arborii co
pleșiți de coroane multicolore, 
în roșu, roz, violet, albăstrui, 
nu, mai degrabă mov, sint tufele 
de colo prăvălite peste zăplaz.

Mergem spre Taxco. Mergem 
spre cel mai bogat oraș în ar
gint. Mergem spre așezarea no
tată printre cele mai vechi din 
Mexic și din emisferă. Aici a 
sosit, în 1445, Moctezuma. Le
genda spune că tributul localni
cilor era plătit către regele az-

de aur. 
urechile 
avansat 
colt de

tec sub formă de bare 
Zvonurile au ajuns la 
lui Cortes, care și-a 
exploratorii spre acest 
lume. Alexander von Humboldt 
nu ezită să susțină cum că ar
gintul de Taxco apucase dru
murile Europei încă de prin 
1570.

Stă agățat ca o iederă de o- 
moplații stincilor. Sus, pe tera
să, restaurantul. Șoseaua se 
scurge, fir ambițios, lichefiat de 
căldură, printre vile cochete, 
frumoase multe din ele, inte
resante cu această tentă de ros
togolire peste asfalt, la îndem
nul ancestral al coastelor exa- 
gerat povirnite. Pe ulițe aștep

face ambiția turiștilor prin am
biantă și serviciu. Interioare 
mexicane, mincăruri tipice me
xicane, atmosfera, ce să 
zici ? La intervale atent 
late pentru a nu văduvi 
meni, proprietarul pune 
pe ghitară și-i zice din 
Mexican sadea. Involuntar pri
vesc pe fereastră. Acoperișuri 
de țiglă, in terase halucinante 
intersectate după cele mai cu
rioase legi, cu gindul de a face 
loc balcoanelor și, mai încolo, 
intrărilor spre micile prăvă
lioare. O explozie in toată re
gula de lucruri de argint, cer
cei și broșe, brățări, ornamen
tații cu nume greu de ghicit,

mai 
calcu- 
pe ni- 

mina 
gură.

fi

De ce n-am fost
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tăm nu o dată scurgterea trăsuri
lor. Urcăm. coborim. Prăvă
lioare cu te miri ce se des
fac persuasiv în ochii tăi.

Ceea ce de departe se anunța 
a fi turle impunătoare de bise
rică se relevă, pline, in bătaia 
orașului drept prelungirea spre 
cer a unei biserici impunătoare: 
catedrala Santa Prisca, după 
unele aprecieri „cel mai com
plet monument de artă biseri- , 
ceașcă existent în emisfera 
vestică". Piațeta din față ar fi, 
am senzația, centrul turistic. Un 
foișor, ca cel rezervat fanfare
lor prin parcurile noastre, în
scris unui pătrat delimitat de 
pomi. De aici, de sub corona
mentul lor, catedrala se Iasă 
privită, cercetată, cîntărită, ad
mirată. Primele cărămizi, 
1748, prin generozitatea 
Don Jose de la Borda, 
gătit pe seama minelor
zonă. Fațadă dominată de 
lonete, roșiatică, deșirată 
verticală parcă dincolo de 
te-ai aștepta și de cit ar trebui, 
înaltă, dar nu de talia celor ca
tolice, care cutreieră Evul Me- 
diu al Europei. în nava cen
trală. decorații grele în bronz. 
Altarul, mare risipă de broderii 
în lemn. Orga a fost făcută în 
Germania și decorată special 
pentru Santa Prisca.

Ora de masă. Restaurantul, 
prins, și el, de toartele cerului,

prin 
unui 

îmbo- 
din 
co
pe 
ce
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NICOSIA. — Problema 
priotă a fost înscrisă pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. — 
a declarat președintele interi
mar al Ciprului, Glafkos Cle- 
rides.

• MINISTRUL de externe al 
Greciei, Gheorghios Mavros, a 
trimis la sediul din orașul 
Strassbourg al Consiliului Eu
ropei, o scrisoare în care se a- 
rată că guvernul grec cere re
primirea Greciei ca membru al 
acestui organism.

Oglinzi retrovizoare, ingenios 
amplasate pe automobilele 

cu rulotă.

în monturi 
minunilor 

de mină a 
vinișoarele 

chiar

pietre prinse iscusit 
filigranate, minunea 
în materie de lucru 
căror sursă rămin 
rătăcite capricios poate 
sub dalele halelor nu lungi dar 
grozav de ordonate și de bine 
întreținute.

In acest timp, muzica va ține 
afișul. Coardele ghitarei sar 
sub degetele languroase ale a- 
celui sombrero mustăcios cu 
bluza înflorată, sfirșind tirziu 
intr-un tril aplaudat.

Mesenii aplaudă zgomotos, a- 
plaudăm și noi cu gindul la 
drumul de întoarcere.

Azi trebuia să fiu la Acapul
co. Așa gîndisem, așa era în 
planul meu pregătit cu migală 
pe cind Chapultepec, Paseo de 
Ia Reforma. Teotihuacan 
multe altele nu ieșiseară 
din filele cărții de geografie șl 
ale ghidului turistic. Doream să 
ajung la Acapulco. Cineva a 
privit nedumerit, un altul s-a 
amuzat, al treilea m-a sfătuit 
să renunț. Acapulco il poți re
găsi, in adaptare locală, in a- 
tîtea locuri. Blocuri. turiști, 
plaje, programe de vacanță. Fe 
cind Taxco...

Așa am renunțat să mai merg 
la Acapulco.

primat satisfacția pentru con
vorbirile avute cu conducerea 
F.L.N., cu președintele Houari 
Boumediene. întrevederile avu
te — a spus el — vor fi, prac
tic, un nou punct de plecare 
pentru consolidarea relațiilor 
dintre P.C.F. și F.L.N., ca și din
tre Franța și Algeria.

Apreciind rezultatele obținute 
în anii de după eliberare de 
poporul algerian în propășt-'ea 
multilaterală a țării, secretarul 
general al P.C.F. a afirmat că 
Algeria constituie unul din 
exemplele edificatoare în direc
ția valorificării în interesul pro
priu al bogățiilor de care dis
pune pentru construirea unei so
cietăți noi pe drumul socialis
mului.

• INDONEZIA a hotărit ca 
faimoasele sale șopirle-gigant, 
numite komodo, și la fel de cu- 
noscuții urangutani să nu mai 
poată fi exportați decit cu a- 
probarea specială a președinte
lui republicii.
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• DELEGAȚIA P.C. Francez, 

condusă de secretarul general 
al P.C.F., Georges Marchais, 
și-a încheiat, duminică, vizita 
oficială făcută în Algeria, la in
vitația partidului Frontul de Eli
berare Națională. înainte de a 
părăsi Algerul, Georges Mar
chais a ținut o conferință de 
presă, in cadrul căreia și-a ex-
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