
Proletari din toate țările, unfți-vS!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Convorbiri intre președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și primul ministru 

al Republicii Turcia, Suleyman Demirel
Joi dimineața au avut loc convorbiri între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.A participat Ihsan Sabri Ca- glayangil, ministrul afacerilor externe al Turciei.In aceeași atmosferă cordială, prietenească, a continuat schimbul de vederi în probleme privind extinderea și diversificarea în continuare a raporturilor dintre România și Turcia, conlucrării lor rodnice atît pe plan bilateral. cit și pe plan mondial.Trecîndu-se în revistă principalele probleme ale vieții politice internaționale, _ de ambele părți s-a apreciat faptul că încheierea cu succes a Conferinței general-europene a deschis bune perspective pentru realizarea în continuare a unor noi pași pe calea edificării unui sistem trainic de securitate, cooperare și pace in Europa și în lume. Convorbirile au evidențiat dorința celor două state dc a acționa activ și a colabora în vederea aplicării în fapt a documentelor conferinței, de a-și aduce contribuția la statornicirea deplină a unui climat propice colaborării și înțelegerii între popoare, la realizarea unei noi ordini e- conomice și politice internaționale. în acest context a fost relevată importanța adoptării unor măsuri concrete de dezarmare
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generală și In primul rind de dezarmare nucleară.A fost subliniată necesitatea intensificării eforturilor pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a colaborării, păcii și destinderii, la care să participe toate statele balcanice.în timpul discuției a fost relevată necesitatea eliminării surselor de încordare și conflict și reglementarea pe cale politică a problemelor litigioase existente, subliniindu-se că se impune o soluționare justă și durabilă a situației din Cipru, pe baza respectării integrității, suveranității și independentei acestui stat, asigurării unei colaborări pașnioe între cele două comunități cipriote.Cele două părți s-au pronunțat, de asemenea, pentru soluționare pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat și instaurarea unei păci reale și drepte in această regiune, rele- vînd necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967 și satisfacerea dezideratelor legitime ale poporului palestinian.Convorbirile au evidențiat voința comună a celor două țări și popoare de a extinde și diversifica cooperarea politică, e- conomică și în alte domenii, de a conlucra tot mai ștrins pentru soluționarea problemelor care confruntă omenirea, apreciin- du-se că aceasta reprezintă o contribuție importantă la cauza destinderii, colaborării și securității în Balcani, pe continentul european și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Nicolas Chaoui, 
secretar general al C. C. al P. C. Libanez

Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, joi după-amiază, cu Nicolas Chaoui, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Libanez, care se află la odihnă în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R.Oaspetele a dat o înaltă a- preciere realizărilor remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist, în dezvoltarea economică și socială a țării, în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în timpul întrevederii a avut loc un schimb de păreri asupra 

Prezenți pe ogoare în aceste zile fierbinți ale campaniei, 
reporterii noștri ne relatează din :

JUDEȚUL CONSTANȚA : ample lucrări de eliberare a terenurilor, de însă- 
mînțare a culturilor timpurii. JUDEȚUL BUZĂU : a început culesul strugurilor. 
JUDEȚUL MUREȘ: timpul, ca peste tot, presează, dar pentru unii soarele ră
sare la amiază. (in pagina a iii-a)

unor probleme ale vieții internaționale și îndeosebi asupra situației din Orientul Mijlociu. De ambele părți s-a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor' politice și diplomatice în vederea instaurării în Orientul Mijlociu a unei păci drepte și trainice, care să permită dezvoltarea economi- co-socială independentă și in deplină securitate a tuturor statelor din regiune. S-a relevat că, în acest scop, este necesară o soluționare pe cale politică care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967, la satisfacerea năzuințelor legitime ale poporului palestinian, inclusiv constituirea unui stat palestinian independent.In cadrul intîlnirii a fost ex

primată satisfacția față de evoluția relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Libanez, precum și dorința de a întări și extinde a- ceste raporturi în interesul dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, dintre România și Liban, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.Oaspetele a dat o înaltă prețuire sprijinului acordat de România popoarelor arabe în lupta lor pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru propășirea economică și socială, pentru a trăi în condiții de pace și securitate.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

Azi, in jurul orei 9,00, posturile noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct de la Palatul Republicii ceremonia 
semnării documentelor oficiale româno-turce.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

S Un grup de participant! la cel de-al lll-lea
Congres international de cibernetica și sistemeTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi la a- miazâ un grup de participanți la lucrările celui de-al III-lea Congres internațional de cibernetică și sisteme — președinți de secții și simposioane — în frunte cu dr. John Rose, director general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, Dumitru Popescu. Ion Ursu și Constantin Ionescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini- unelte și electrotehnicii.Tovarășul Nițolae Ceaușescu, salutîndu-i pe oaspeți,' și-a exprimat satisfacția pentru desfășurarea în România a acestei reuniuni internaționale într-un domeniu deosebit de important al științei contemporane — cibernetica — precum și convingerea că acest congres o- feră un cadru adecvat pentru intensificarea colaborării oamenilor de știință ce lucrează în această ramură, pentru o conlucrare mai bună între ciberneti- cienii români și ceilalți specialiști participanți la reuniune.în numele pârtieipanților la lucrările congresului, al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, dr. John Rose a mulțumit pentru ospita

litatea generoasă oferită de țara noastră, pentru interesul personal și sprijinul acordat de președintele României, Nicolae Ceaușescu, în vederea desfășurării cu succes a lucrărilor acestui forum internațional.„Trebuie să spun — a arătat dr. John Rose — că sintem in- cintați de faptul că dv., domnule președinte, ați acceptat ca România să găzduiască congresul nostru, că ați manifestat un mare interes personal față de această acțiune de cooperare internațională. După cum se știe, lumea de azi simte o mare nevoie de cooperare ; iar dumneavoastră personal vă străduiți de mulți ani să promovați această cooperare internațională și mulți oameni, multe țări, vă admiră tocmai pentru aceasta. Au venit aici oameni din 38 de țări ale lumii, ceea ce reprezintă intr-adevăr un omagiu pentru viziunea dv“.Exprimindu-și părerea că totuși conferințele internaționale sînt trecătoare, „ca niște umbre care trec pe scena unui teatru", dr. John Rose a spus : „Eu cred în lucrurile permanente. Iată de ce ar fi bine să se stabilească aici la București, în Capitala țării dv., un centru permanent.Cred că fără un asemenea centru cu caracter perma

nent, cibernetica nu va putea progresa mult.Știu că am ținut un discurs prea lung și apelez Ia indulgența dv. Dar este important și nu pot rezista tentației să vă supun atenției acest lucru. Am urmărit progresele realizate de țara dv. de mulți ani și am sentimentul că dv. ați sprijini o asemenea organizare cu caracter permanent, că s-ar putea să vă placă însăși ideea de permanență. Un asemenea centru la București ar putea deveni centrul ciberneticii mondiale și s-ar prezenta ca un pionier al acestei noi științe. A- ceasta este ideea pe care am trebuit să v-o aduc la cunoștiință, iar organizația noastră mondială s-ar bucura să obțină sprijinul dv.. dacă ați avea amabilitatea să fiți de acord".în completarea celor spuse de dr. J. Rose, a luat cuvîntul. prof. T. C. Helvey, directorul Departamentului relațiilor externe al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică. care a relevat că Bucu- reștiul oferă un cadru propice și condiții excelente de lucru pentru activitatea viitorului centru de cibernetică.Răspunzind. președintele Nicolae Ceaușescu a spus : Doresc încă o dată să exprim satisfacția mea, a poporului român, 

precum si mulțumirile noasire față dc Organizația mondială de sisteme generale și cibernetică pentru organizarea acestei reuniuni in România. Am reținut faptul că dv. ați apreciat succesul organizării conferinței ca un rezultat al comitetului român. Cred însă că această modestie nu trebuie in nici un fel să minimalizeze rolul important al conducerii organizației în reușita reuniunii. Datorită activității dv., a organizației, s-a evidențiat într-adevăr creșterea
• Jacques Petrei, directorul 

înalte sinteze dinTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, pe Jacques Petrei, directorul Institutului de înalte sinteze din Nisa.Au participat tovarășii Dumitru Popescu și Ștefan Andrei.Cu prilejul primirii, Jacques Petrei a înmînat președintelui Nicolae Ceaușescu Medalia de aur pentru anul 1975 a Institutului de înalte sinteze din Nisa.înmînînd distincția, oaspetele a arătat că ea reprezintă o expresie a prețuirii și admirației față de personalitatea ilustră a președintelui Nicolae Ceaușescu, a prestigiului de care șeful statului român se bucură in rîn- dul poporului francez, a înaltei aprecieri pe care savanții fran- 

rolului acestei științe pe plan internațional.în ce privește asemuirea congresului cu ceva trecător — o umbră pe o scenă de teatru —, știți că sint piese și piese, actori și actori ; chiar dacă unele piese se joacă o singură dată, rămin mult timp în amintire și în istorie. Pornind de la imaginea dv., aș spune că această reuniune din România — adevărat, trecătoare — va lăsa urme, importante, va avea un ecou important, mai ales ți- nind seama de personalitățile eminente care au apărut pe a- ceastă scenă. Insă sint de acord și cu ceea ce ati subliniat în continuare — că este necesar să se asigure o continuitate pentru ca ceea ce s-a realizat să se poată dezvolta. De aceea, nu pot decit să salut inițiativa dv. de a organiza un centru de cibernetică in România. Fără îndoială că, în ce ne privește vom căuta să creăm condițiile corespunzătoare pentru ca el să funcționeze bine si să se bucure de un sprijin și de o colaborare internațională largă. Cred că ciberneticienii români vor ști să acționeze în așa fel îneît realizarea acestui centru să dea rezultate cit mai bune.Apreciem, ca și dv., participarea la acest congres ca o manifestare internațională in spiritul lărgirii colaborării și cooperării intre oamenii de știință, între popoare — tendință care se afirmă, dealtfel, tot mai larg pe plan internațional.Domeniul de care vă ocupați are strînse legături cu multe probleme sociale, de conducere, de dezvoltare, ale progresului general, și de aceea cu atît mai mult apreciem reuniunea de la București. Vă pot garanta că România e ferm atașată principiilor colaborării internaționale 

cezi o dau neobositei sale activități în fruntea Republicii Socialiste România, contribuției deosebite la cauza păcii și cooperării internaționale. Evocînd prietenia și colaborarea dintre popoarele român și francez, omul de știință francez a subliniat că vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu a făcut-o în Franța a constituit un moment de importanță istorică în dezvoltarea acestor relații — fapt pe care opinia publică franceză îl apreciază în mod deosebit.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că apreciază oferirea acestei medalii de către Institutul de înalte sinteze din Nisa ca o expresie a relațiilor de prietenie dintre poporul român și poporul francez, 

în toate domeniile, politicii de pace, de dezvoltare pe baze e- gale a tuturor națiunilor, de creare a condițiilor ca fiecare popor să-și poată făuri viitorul corespunzător voinței și intereselor sale.Noi dorim ca oamenii de știință din toate domeniile, cu atît mai mult ciberneticienii, să joace un rol tot mai activ în apropierea popoarelor, în realizarea unei politici de pace — cu atît mai mult cu cit ne aflăm după Conferința pentru securitate europeană, care a deschis în Europa o eră nouă și care sperăm că. realmente, va pune bazele unei politici îndelungate de colaborare și destindere. în acest spirit, am dori ca știința, oamenii de știință, dv., care vă ocupați de acest domeniu nou, dar foarte important, să acordați o atenție mai mare problemelor sociale, problemelor păcii, creării unor relații noi, a unei noi ordini e- conomice și politice internaționale. In aceste condiții, după părerea mea, știința își va îndeplini intr-adevăr rolul de promotor al progresului, de ridicare a omenirii pe trepte superioare.Urez încă o dată succese depline congresului dv., succes în activitatea viitoare a organizației dv.. cit și eventualului centru care se va crea în România. Sper să reveniți cit mai des în România, inclusiv la viitorul centru. Desigur, nu mă refer la un nou congres, pentru că sînt și alte scene și trebuie să treacă mulți ani pentru a reveni pe aceeași scenă. Aș ruga să duceți cu dumneavoastră sentimentele de prietenie ale poporului român față de oamenii de știință, față de popoarele dv.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Institutului de 
Nisaa dorinței reciproce de a dezvolta colaborarea multilaterală, inclusiv in domeniul științei și culturii, in interesul progresului ambelor țări, precum și al cauzei păcii, destinderii și colaborării în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită colectivului Institutului de înalte sinteze din Nisa urări de succes în activitatea sa, împreună cu dorința ca relațiile dintre oamenii de știință români și francezi să se dezvolte tot mai mult, contribuind pe o scară din ce în ce mai largă la strîngerea legăturilor de prietenie, și colaborare dintre România și Franța.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu oaspetele francez.

DISCIPLINA
STUDENȚEASCĂ, 
COMPONENTĂ

DE BAZĂ
A SPIRITULUI 

REVOLUȚIONAR
Cînd ne-am întîlnit cu academicianul Caius lacob să discu

tăm despre generațiile pe care le-a format în aproape 40 de 
ani de carieră profesorală, dascălul a adus cu sine caietele- 
catalog de la sesiunile de examene. Niște cataloage foarte 
personale, cu notări codificate după un sistem propriu, pri
vind situația și evoluția fiecărui student, în fiecare an. Sur
prinzătoare păstrarea acestor amintiri în care se află zeci de 
nume de actuali profesori, oameni de știință, academicieni, 
studenții de odinioară ai matematicianului. Nu, n-avem de ce 
fi. surprinși, ne explică profesorul. Este un obicei statornic 
dictat de o profesiune încărcată de răspundere : ce fel de 
oameni formăm, cum îi pregătim. Or, de o asemenea răspun
dere nu te achiți prin sondaje mai mult sau mai puțin întîm- 
plătoare ci printr-un control permanent, perseverent și exi
gent. Examenele îi relevau, și-i relevă, în cea mai mare mă
sură cum își consideră tinerii îndatoririle, cum își folosesc și 
cultivă inteligența, cum își disciplinează efortul, munca și cît 
de puternic guvernează autodepășirea formarea personalită
ții lor profesionale și civice. Este necesar să știi, permanent, 
aceste lucruri ca să intervii, să orientezi, să îndrepți exact 
atunci cînd este nevoie și nu o dată pe an și atunci prea 
tîrziu. în general, își amintea cu plăcere dascălul, „cataloa
gele" sale proprii în afară de cele oficiale n-au fost dezmin
țite de evoluția viitoare a celor ce i-au fost studenți. Antre
namentul studenției disciplinate la modul înalt, nu mediocru, 
al cuvîntului a rămas, este decisiv pentru stilul de muncă, pen
tru întreaga viață...

Nu întîmplător am apelat le aceste notații. Se pregătește 
un nou an universitar, dar înainte de asta se desfășoară încă 
o probă de verificare a muncii din anul deja străbătut; exa
menul din toamnă.In fața acestei sesiuni, mulți studenți, circa 40 000, s-au prezentat ca integraliști. Pentru ei anul universitar s-a încheiat, firesc, in vară, după ultimul e- xamen de an. Titlul de integra- list a fost „plătit" și el în modul cel mai firesc — cu frecvență exemplară la cursuri și frecvență participativă la semina- rii, cu lucrări de laborator și proiecte predate la. timp, ritmic, cu zeci de ore dăruite bibliotecii și mii de pagini de bibliografie studiate eșalonat, în două trimestre școlare și nu, salvator, în zilele dintre două examene. 40 000 — reprezintă o cifră revelatoare. Atîtea mii de studenți care au încheiat anul universitar — și nu oricum — cxcluzînd din viața lor sesiunea „reparatorie", din toamnă, nu înseamnă pu

țin. Cît de mult înseamnă ea, depinde însă la ce o raportăm.Notele atestind calitatea pregătirii sint în continuă creștere procentuală : 90 la sută din cei care au promovat integral examenele au note peste 7. întrecerea studențească „Fiecare a- sociație a studenților comuniști, colectiv de educare prin muncă și pentru muncă" a izbutit să impună indici de calitate superioară în activitatea profesională a studenților, mai concret spus, în a unei mari părți dintre ei. Dacă ne amintim bine, examenele din vară s-au desfășurat sub deviza „sesiunea calității și rezultatelor maxime" și presupuneau un bilanț mai com-
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 29 AUGUST 1975

TINERII iNTiMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.șȚc.R.’

Pregătirea adunărilor văzută
la județ și la fața locului

Pentru a cunoaște modul cum sînt pregătite adunările de 
dare de seamă și alegeri, precum și măsurile luate pentru 
întocmirea evidenței și a raportului statistic am vizitat cîteva 
comune din județul lași. Redăm în rindurile care urmează 
principalele probleme constatate și care, sperăm, vor fi rezol
vate în cel mai scurt timp.

RUGINOASA: în grafic 8 a- 
dunări, iar în realitate ele 

sînt... 16Secretarul comitetului comunal, Mihai Ungureanu, are grafic cu adunările de alegeri ce urmează să aibă loc în comună. Dealtfel, s-au și desfășurat patru asemenea adunări. Graficul Insă nu reprezintă realitatea. în mod normal aici, în comună, ar trebui să se desfășoare 16 a- dunări, iar în grafic apar doar... 8. Graficul, greșit întocmit, a fost trimis în această formă și comitetului județean U.T.C. „Misterul", după scurt timp, se destramă : n-au fost trecute a- dunările organizațiilor U.T.C. de la S.M.A.-uri, cadrelor didactice și din sectorul zootehnic, organizații care urmează, conform noii structuri organizatorice, să fuzioneze cu altele. Se mai constată deficiențe și în întocmirea dosarelor cu documentele adunărilor de alegeri care s-au ținut deja, inexactități în procesele verbale, ca și unele inadvertențe privind participarea la adunări. Apoi sînt discutate cîteva probleme privind viitorul program dă activități al comitetului comunal U.T.C., mai ales că uteciștii din comuna Rugi- noasa au de apărat și de consolidat un prestigiu : ei dețin locul I pe județ în întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen". Au primit și diplomă, și drapel, ceea ce obligă Ia o muncă susținută pentru obținerea de noi succese. Proiecte există : uteciștii vor participa la muncă patriotică pentru construirea căminului cultural (care va fi declarat „Șantier al tineretului") și a creșei comunale. Se intenționează să se preia o cantitate de deșeuri de la întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani pentru valorificarea lor de către tinerele fete.

dare de seamă și alegeri care au avut loc pînă în prezent s-a uitat să se aleagă delegații pentru conferința comunală și a candidaților pentru organele

procedează în cazul cînd există carnete de U.T.C. pierdute sau deteriorate ș.a.m.d. Toate acestea ar fi trebuit să le explice tovarășul Gheorghe Vîrlan. activistul U.T.C. care răspunde de comuna Hălăucești, și pe care ar fi fost normal să-l găsim în comună... Nu am reușit însă să dăm de el și ne-am mulțumit cu „plingerea" tovarășei Spiridon : „Nu mi-a spus nimic. De undeRaid-anchetă în cîteva comune din județul Iași
imediat superioare. Măsuri : cele două adunări vor fi reconvocate pentru îndeplinirea și a acestor prevederi statutare. Și în această comună se constată că graficul cu adunări este greșit întocmit. Nu sint cuprinse adunările generale prin care unele organizații își încetează activitatea. In loc de 17 adunări, în grafic apar doar... 8. Marin Caba, secretarul comitetului comunal, explică lipsurile prin faptul că nu a participat la instruire. Dar a participat tovarășa Ecaterina Păvâlușcă, membră a biroului, care avea datoria să-l ajute pe secretar la corecta desfășurare a adunărilor de dări de seamă și alegeri. Primul secretar al comitetului județean U.T.C., prezent în comună, procedează la o nouă instruire, pentru a nu lăsa lucrurile nelămurite.

LESPEZI: O structură întocmită 
greșit. Deocamdată, n-au fost 
desemnați delegații pentru 

conferința pe C.A.P.în comuna Lespezi, aspectele constatate sînt și mai puțin Îmbucurătoare. Aici structura nouă o organizațiilor a fost întocmită greșit : organizația U.T.C. din școala generală nu a fost subordonată comitetului U.T.C. din C.A.P., așa cum indică instrucțiunile. De asemenea, in cele două adunări de

HĂLĂUCEȘTI: Caietul de evi
dentă al organizației se află 

la Tîrgu Ocna...Secretara comitetului comunal, tovarășa Virginia Spiridon, nu cunoștea nici instrucțiunile privitoare la alegeri, nici ce trebuie să facă în această perioadă. Motivul : nu a participat la -instruirea de la comitetul județean U.T.C. în schimb a venit la Iași să se informeze despre alegeri, și-a notat unele probleme (ne prezintă o hîrtie cu cîteva însemnări). însă despre „evidență" nu a întrebat și nu știe „absolut nimic" despre a- ceasta. Aproape o oră și jumătate primul secretar al comitetului județean U.T.C. efectuează o nouă instruire. Este explicat amănunțit cum trebuie procedat pentru punerea la punct a evidenței, cum trebuie constituite colectivele de uteciști care să ajute la întocmirea documentelor, cum se aduc la zi „fișele", ce trebuie să conțină un dosar al adunării de alegeri, cum se

să știu ce să fac ? Dacă dînsul mi-ar fi explicat așa cum ați făcut-o dumneavoastră acum, eram gata cu evidența, mai ales că am participat de curind la un recensămint în comună..." Nu sîntem dispuși să dăm totuși crezare deplină spuselor secretarei. Și avem motive serioase : cind i-am cerut caietul de evidență al membrilor organizației, dinsa, toate sfîrșit „Știți, la Tg. îl voi această situație tariu este de prisos...
★Cu ce concluzie am putea încheia raidul nostru ? Cel mai potrivit ar fi să redăm concluzia primului secretar al comitetului județean U.T.C., concluzie pe care ne-a împărtășit-o cu multă sinceritate : „Am depus destule eforturi pentru a lămuri problemele legate de a- legeri, mai ales In comune unde se efectuează trecerea la o nouă structură. Cu creta în mină, la tablă, am explicat ore în șir, a- mănunțit, cum să se procedeze. Am dat zeci de exemple concrete... în plus, am trasat sarcină activiștilor U.T.C. care răspund de diferite comune să manifeste maximum de exigență față de tot ansamblul de pregătire a adunărilor de alegeri. Sînt mîhnit că unii dintre ei nu-și fac datoria. Desigur, nu este momentul potrivit pentru lamentări. îmi propun să întreprind următoarele măsuri : mai întii să continui să controlez cum se desfășoară pregătirea adunărilor în comune. în al doilea rind, să discut din nou cu activiștii U.T.C. pentru a Ie expune lipsurile constatate și pentru a-i mobiliza în continuare Ia o muncă și mai responsabilă. Sînt convins că lucrurile vor

decurge bine, mai ales că în alte comune nu apar situații de felul celor constatate Este adevărat că nu vorba de un fenomen dar eforturile trebuie trate tocmai către acele comune in care apar dificultăți în organizarea și desfășurarea adunărilor.Se cere o muncă susținută din partea tuturor factorilor implicați în pregătirea pentru a duce lă bun sfîrșit sarcinile etapei actuale capabilă să asigure deplin tuturor acțiunilor, deoarece, așa cum am constatat, instruirile nu se dovedesc suficiente, ele trebuind să fie dublate și de un ajutor concret acordat organelor conducătoare U.T.C. din comune.

de noi." poate fi general, concen-
aduhărilor— muncă un succes

TEODOR POGOCEANU

de înalt nivel

Nă- ar-

S-a lăsat cea din urmă cortină a Festivalului cultural-artistic al elevilor din licee și școli profesionale „România socialistă — țara mea de glorii", ediția I 1975, dedicat celui de al X-lea Congres al U.T.C.Timp de 30 de zile, la vodari, cei peste 3 000 detiști-elevi din toate județele tării au susținut, seară de seară, în fața celor 7 000 de oaspeți (pionieri și uteciști prezenți în orășelul de vară al școlarilor), o adevărată suită de spectacole tematice unitare, susținute de formații corale, instrumentale, grupuri folclorice, orchestre și soliști de muzică cultă, populară și ușoară.Conceput de organizatori : Comitetul Central al U.T.C., Ministerul Educației și Invățămin- tului. Consiliul Culturii și Educației Socialiste într-o formă inedită, festivalul a fost, totodată, și tabără pentru membrii formațiilor artistice. Evoluția lor a oferit imaginea unei explozii de tinerețe, tonice prin elanul și voioșia cu care s-au grave prin adeziunea lele idealuri pe care primat — dragostea partid, față de patrie, tul de a sluji țara, socialismul.Ceea ce a caracterizat această primă ediție a Festivalului național al elevilor a fost, in primul rînd, marea diversitate de genuri prezentate în concurs, județele întrecîndu-se monstra aria largă pârilor existente în torilor. O dominantă sens a constituit-o numărul și valoarea ridicată a formațiilor corale. Elevii liceelor pedagogice din Cluj-Napoca, Tg. Jiu sau Tg. Mureș au descoperit, fără îndoială, prin cîntecele lor. zonele fermecătoare ale artei sunetelor, dovedind o bună pregătire, o înaltă ținută artistică, o mare pasiune pentru muzică. Si nu sînt singurele exemple. Ele dovedesc încă o dată că tradiția corurilor școlare intră pe făgașul reconsiderărilor.Arta școlară face astfel un pas înainte pe un drum care o onorează — promovarea concertelor camerale, la care se adaugă recitalurile soliștilor vocali și instrumentiști de muzică cultă, distinși și ei cu numeroase premii.Faptul că cele mai multe tarafuri, grupuri folclorice, formații de dansuri au adus pe scena finalei specificul local prin valorificarea unor creații din folclorul vechi și nou a făcut să avem în față, timp de 30 de zile, toate zonele folclorice ale României. Este un fapt meritoriu, o experiență care se

prezentat, la nobi- le-au ex- față de legămîn-
în a de- a preocu- arta ama- în acest

dezvoltată. Prezentă juriului, tovarășa Anca . — cercetător remarcacere masa _Giurchescu — cercetător științific — remarca tocmai a- cest element impresionant : autenticitatea, preluarea faptului de folclor tradițional și aducerea lui in scenă, cu menținerea elementelor definitorii proprii. Să dăm numai un exemplu : „Călușul", interpretat de an-

după ce a trecut prin culorile ' curcubeului, a prin a ne mărturisi : l-am uitat la sora mea. Ocna. Săptămîna viitoare aduce...". Se pare că. în orice comen-
VAMA

O demon
artistic

Marginalii la Festivalul 
cultural-artistic al elevi
lor „România socialistă — 

țara mea de glorii"

samblul folcloric al Liceului industrial de construcții din Tg. Jiu. Sobrietatea dansurilor, a manierei în care au înțeles să readucă acest milenar joc popular pe scenă, respectarea stilului de joc autentic nesc au impresionat în deosebit. Despre orchestre muzică ușoară, despre interprets ne-a vorbit elogios un alt membru al juriului, compozitorul Vasile Mentzel. „Nu mă așteptam să existe în școli atî- tea formații orchestrale (și de o asemenea liști vocali rea cu ei a o adevărată revelație. E la fel de adevărat —z—~~în festival s-au produs și imitații lipsite de valoare ale unor interpreți consacrați. nefiind vinovați pentru asta doar elevii tentați să copieze pe Margareta Pîslaru. Aurelian Andreescu, Dida Drăgan. Anda Călugăreann sau cine știe ce cintăreți din străinătate. îmi place să cred că acestui moment îi va urma un altul, al conturării unui drum al lor.Dacă în actualul festival constanta alegerii repertoriale în majoritatea recitărilor și montajelor literare a fost apelul la textul politic, n-am înțeles și ne manifestăm nedumerirea, împreună cu regizorul Titel Con- stantinescu, de la Radiotelevi- ziune, membru al juriului, de ce brigada artistică, acest gen atit de apreciat în primul rînd pentru faptul că investighează realitatea, viața spirituală mediului școlar, cu artistice foarte directe, strînd momente, situații, te semnificative, a fost simplu ignorat. Credem tr-o competiție artistică indiscutabil entuziasmul lului de brigadă ar fi fost mai mult decit salutar.în încheierea considerațiilor noastre, redăm și opinia pre

țără- mod de
varietate), atîția so- talentați. întîlni- fost pentru mineși regretabil că

a mijloace înregi- aspec- pur și că înde un prestigiu, verva și tonic al spectaco-

ședintelui juriului, regizorul Horea Popescu, director artistic al Naționalului tean : „Un asemenea prin însăși natura este o etalare a ceea mai bun, mai talentat, mai realizat în rîndul elevilor. Nu venim pe scenă decit după o minuțioasă, prealabilă selecție. Munca și pasiunea investite în pregătirea și desfășurarea festivalului au dovedit încă o dată interesul deosebit și continua creștere manifestată de cei mai tineri artiști ai țării pentru asimilarea valorilor autentice ale culturii. Ei și-au exercitat arta nu ca un divertisment între două îndeletniciri, nu ca o distracție bună de omorit plictisul în vacanță, ci ca pe o realitate intim legată de ființa lor. Ca o necesitate a spiritului. Ca o permanență indisolubil contopită cu viața. De aceea, festivalul cultural-artistic al elevilor a constituit, la această primă ediție a sa, un succes".

bucureș- f estival, lucrurilor, ce avem

BENONE NEAGOE

(Urmare din pag. 1)plex. A fost sesiunea tratată cu adevărat ca una a calității ? Desigur, rezultatele bune și foarte bune nu sînt puține. Cîți studenții s-au prezentat însă la sesiunea din vară ? în spiritul corectitudinii trebuie să notăm: față de sesiunea similară din 1974, prezentarea la examene a crescut, dar foarte puțin. Atît de puțin îneît nu vedem aici un întemeiat motiv de laudă. Un colectiv exigent, hotărît la o întoarcere spre sine analitică, com- parindu-se nu cu situația de acum un an, ci cu parametrii viitorului an, ar ignora de-a dreptul infimele creșteri de cîteva sutimi. Practica de a transforma în bilanțuri pozitive creșteri procentuale ce reprezintă de fapt încercări de a ieși din situații critice anterioare este inacceptabilă.Trebuie spus deschis, cu toată sinceritatea că spiritjil critic și autocritic este slab dezvoltat în rîndul unor colective studențești, o dovadă a acestei scăderi a combativității, a lucidității critice o constituie, după părerea noastră, practica nu de puține ori folosită deorisuccese rezultate mediocre sau de-a șine care unor măritele în fond nesatisfăcătoare infirmau vorbele de mulțu-

o facultate alta de a „raporta" dreptdreptul slabe. Noi în- am primit spre publi- asemenea rapoarte ale centre universitare, infor- în care statistica, procen-

ION BRAD

ULTIMUL DRUM

ale satului VamaDin frumusețile edilitar-gospodar ești

NOTE DE
LECTURA

ca să nu

în ma- prece- octoge- e și el rîndul

configu- Desco- fami- Accentul
sat în care

se trăiește ca la
Comuna Vama, din 

Suceava, este așezată 
loc de o toropitoare frumusețe, 
ales parcă de săgeata inspirată 
a lui Ștefan cel Mare. Munții 
au aici pante line și sint aco- 
periți de ginditoare păduri de 
molid, Moldova și Moldovița 
Curg susurător, rostogolindu-și 
apele limpezi peste pardoseli de 
cremene, fluturii și albinele își 
țes deasupra pajiștilor, în liniș
tea înaltă a zilei de vară, zum
zetul nesfirșit. In această pace 
patriarhală, in care nimic pare 
să nu se fi schimbat de sute de 
ani, oamenii și-au construit însă 
un mod de viață pe măsura vre
mii lor. Natura domoală 
astfel contrapunctată de 
energic al civilizației.

Ocupația principală a 
peste 7 000 de locuitori ai 
nei nu mai este astăzi crește
rea vitelor sau agricultura. In 
fabrica de mucava de la Molid 
și în fabrica de cherestea, la 
cariera de piatră și in atelierele 
metalice de la Prisaca Dornii, 
pe șantierele de construcții 
C.F.R. și în brigăzile de zidari, 
ei învață diferite tehnologii mo
derne și, mai ales, iși formează 
o conștiință muncitorească. Con
dițiile care li s-au creat nu di
feră cu mult de cele pe care 
le-ar avea intr-un oraș. In Va
ma funcționează, in cadrul coo
perației de consum, 28 de secții 
prestatoare de servicii pentru 
.populație, un liceu, un cămin 
cultural care poate concura, prin 
diversitatea și eficiența activltă-

județul 
intr-un

a fost 
ritmul

celor 
comti-

in amenajareații, cu orice casă de cultură, mai 
multe centre de asistență me
dicală, grădinițe, magazine bine 
aprovizionate, o cabană turis
tică. In centrul civic, străzile 
sînt asfaltate și canalizate. Iar 
procesul de urbanizare continuă. 
Concomitent cu construirea unui 
centru de răcire a laptelui, cu

---------

capacitate de 10 000 de litri peo
zi și reprofilarea fabricii de che
restea pentru producția de mo
bilă, urmează a se da in folo
sință în viitor un complex co
mercial, o grădiniță cu 120 de 
locuri, un nou bloc muncitoresc, 
o sală de gimnastică, o gară mo
dernă.

După cum îmi spunea Gheor- 
ghe Miron, primarul comunei, in 
Vama există un tineret entuzi
ast, care participă, prin muncă 
patriotică, la toate acțiunile de 
amenajare a străzilor și trotuoa- 
relor, de consolidare și construi
re a atit de necesarelor diguri, 
de întreținere a spațiilor verzi. 
Valoarea lucrărilor de gospodă
rire executate în timpul liber 
de la începutul anului și pînă 
acum se ridică la un milion și 
jumătate de lei, depășind-o cu 
mult pe cea prevăzută — un mi
lion lei — pentru întregul an. 
In momentul de față tinerii sînt

angrenați
baze sportive, cuprinzind prin 
tre altele un stadion de fotbal, 
cu tribune pentru mai multe mii 
de spectatori. Ei sint, de aseme
nea, prezenți — și „prezenți" in 
adevăratul ințeles al cuvîntului 
— în formațiile artistice ale că
minului cultural, trăind și trans- 
mițind și celor din jur convin
gerea că muzica și dansul, tea
trul și poezia reprezintă, pentru 
omul de azi, o necesitate a vie
ții cotidiene.

Pentru a ilustra emanciparea 
comunei, aș putea enumera mul
te alte elemente de existență 
citadină, de la cele cincizeci de 
automobile și pină la marcajele 
de trecere pentru pietoni, care 
nu au deloc doar funcție deco
rativă. Cum spațiul nu mi-o în
găduie, am să mă opresc asupra 
unuia singur, cu valoare de 
simbol. Este vorba despre micro- 
sera din Vama, in care se sea
mănă și se recoltează anual, 
pentru necesități locale, peste 
două milioane de flori. La țară, 
florile sint considerate prin tra
diție un dar al locului și nimeni 
nu-și pune problema să le mul
tiplice sub un acoperiș de sticlă. 
Cind insă o asemenea problemă 
se pune, cind oamenii „produc" 
pansele, crini și regina-nopții 
pentru a le răsădi dera lungul 
străzilor și a aduce astfel pu
țină „natură" în mijlocul așe
zării, se poate vorbi, cu sigu
ranță, de apariția spiritului 
citadin.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

Sub multiple aspecte, romanul lui Ion Brad : Ultimuldrum se relevă a fi o carte remarcabilă. Mai întii prin realismul problematicii și al viziunii. Apoi, prin simplitatea expresiei. Dar și prin modernitatea alcătuirii arhitecturale. Realism care se înscrie în linia preferințelor tradiționale ale prozei transilvănene, ilustrată major de Slavici, Agîrbiceanu, Rebreanu, Pavel Dan. iar în anii postbelici, de Titus Po- povici, de Ion Lăncrănjan, de Vasile Rebreanu (in „Casa") și nu numai de ei. Proză interesată de condiția existențială a o- mului, mai ales a țăranului și a intelectualului, de modul a- cestora de a-și reprezenta și de a-și trăi viața, de a înțelege cursul istoriei, de a avea conștiința mutațiilor, de a lupta pentru împlinirea măcar relativă a idealurilor, de a nu-și uita rădăcinile, de a fi lucizi și sceptici, de a considera familia ca o celulă a rațiunii înseși. Ceea ce Ion Brad, oprindu-se la momentul cooperativizării agriculturii, rase în perirea liei. căzînd acolo pe urmărirea procesului de a- daptare a eroilor la un nou statut. Al depășirii gîndlrii e- conomice individualiste, prin lărgirea socială a orizonturilor și prin reconsiderarea ideii de destin colectiv. Idee polivalent conflictele ___________ _____ locuitorii satului Zăpadia, aflat nu numai aproape de confluenta Tîrnave- lor, ci mai cutului cu diferențiat, grafia, de punsurile și de visele personale ale celor ce-1 ipostaziază ca entitate complexă. Sat în care acționează forțe diverse, generalul ca adevăr dialectic se consumă In reacții particulare, nu mai puțin dialectice, iar soarta insului nu se poate, practic vorbind, sustrage tendinței de ansamblu. Faptele conducind, în ultimă instanță, la integrarea majorității personajelor în fluxul ireversibil al dinamicii guvernate de teluri socialiste. Cazul conturat ca tipic de către romancier, simbolic si pentru atitudinea de exigență, de pragmatism cutumiar, de neîncrede-1 re în soluțiile noi, dar si de deschidere sore virtuale experien-j te, e al familiei Borcea. patro-. nată de sentimentul disciplinei patriarhale și. în egală măsură, de cel al nevoii puternic și vital simțite, prin tînăra generație, de a resoira aerul libertății optative, de a se realiza, cu alte cuvinte, nrin identități conforme propriilor aspirații melio- riste. Ca realități coincidente, în limita posibilităților, cu imaginea vocației aproximate.
în Ultimul drum, pe prozator nu-1 mai preocupă Zăpadia, ci confruntarea locuitorilor ei cu realitatea. Circumstanța social-

concretizată prin care-i angajează peales de aceea viitorul. Sat în funcție de întrebările, de
a tre- privit bio- răs-

România-film prezintă

regia : V. GAUZNER

AȚI CHEMAI
producție a studiourilor „Lenfilm" 

cu : NATALIA POPOVA, ALEKSANDR OVCINNIKOV

mire cu care erau înconjurate. Nu te poți lăuda cu faptul că într-o facultate sau institut procentul de promova- bilitate a crescut cu cîteva sutimi față de anul trecut cînd știi foarte bine că acest procent se ridică la jumătate. Faptul că integraliștii au promovat cu note mari nu este în sine suficient pentru a ne declara mulțumiți : cîți sînt acești integraliști, ce reprezintă din

muncii, al pregătirii lui. Se raportează cu seninătate drept „salturi" și succese situații criticabile. Institutul de subingineri din Reșița, bunăoară, raportează un salt spectaculos în procentul de promovare colectivul registrind cu satisfacție în loc să promoveze doar sfert din componenții săi, distanță de un an promovează ceva mai mult de jumătate. E ■acesta un rezultat mulțumi-
în- că, un la

gătirea pentru examene și promovarea lor în bune condițiuni nu constituie doar „probleme personale" și că, în funcție de felul cum s-a pregătit, fiecare își va primi răsplata meritată, inclusiv consecințele negative. Aceste „consecințe negative" suportate de cei nepregătiți, in- disciplinați ne interesează și ne afectează înțelege făcut să pe toți. Cine nu acest lucru trebuie înțeleagă. Nu pu-

cînd se află obligatoriu în față la masa de examen. Nevoii studentului de a dialoga cu profesorii săi, de a fi ajutat și îndrumat nu în ceasul al doisprezecelea, cînd se operează doar cu nota, ci cotidian, în locurile unde se desfășoară studenția — la seminare, in laboratoare și ateliere, în cămine și biblioteci — acolo unde se pregătește ceastă notă, i se răspunde unele cazuri cu reticență. a- în Dar
DISCIPLINA STUDENȚEASCA

întregul număr de studenți ? In toate aceste situații, care de fapt arată scăderea spiritului critic, de analiză exigentă al unor A.S.C., ca și al unor conduceri de facultăți, se reflectă spiritul de automulțumire sau, altfel spus, tendința de a ne declara foarte mulțumiți cu foarte puțin. în ce altceva trebuie să se reflecte eficiența Întregii munci politico-educative a asociațiilor studenților comuniști, dacă nu in atitudinea față de muncă. în rezultatele obținute la examene. în seriozitatea cu care sînt ele privite ? Spiritul revoluționar ce trebuie să ne a- nime pe toți rămîne o vorbă neacoperită atita vreme cit sintem restanțieri la indicatorii săi de bază. Iar pentru un student examenul este un asemenea indicator esențial al

tor ? ! Cine și de cînd a stabilit că baremul promovării „pe jumătate" este cel bun, iar depășirea acestuia reprezintă de-a dreptul un succes ? ! Putem fi satisfâcuți și, deci, înregistra ca pozitivă sporirea cu cîteva procente a promovaților, cînd aceste procente nu înseamnă nici măcar jumătate — altfel decit — la Institutul agronomic Timișoara, dar și în alte facultăți schimbînd sensurile, rigorile disciplinei universitare, a disciplinei de examene ? Aceasta arată și lipsa de adîncime și incisivitate a analizelor întreprinse, după cum și consumul disproporționat de e- nergie depusă pentru găsirea unor cauze „obiective" ne apare ca o scădere a spiritului autocritic. Trebuie mai clar înțeles că situația la învățătură, pre-

tem accepta în acest domeniu jumătățile de măsură, carențele la învățătură. Desigur, procentele „critice" după sesiunile examene pot fi prin nele deficiente că țămînt, se în prin organizarea
de Și u- în- învă- fisurile permi- i universitară, deficitară a sesiunilor de examene în unele ramuri ale învățămîntului, care grevează asupra rezultatelor studenților. Prin prea puțina receptivitate a unor cadre didactice față de sugestiile întemeiate ale studenților și ale A.S.C. referitoare la optimizarea procesului de învățămînt. Și, nu în ultimul rînd, prin prea multe absențe ale unor profesori de la întîlnirile necesare cu studenții, în afara datei semestriale,

în explicatealte cauze : prin existente procesul de prin f disciplina

dacă o mare parte din studenți, chiar și în aceste condiții, iși pot îndeplini datoriile profesionale, înseamnă că nu în primul rînd și nu în mod esențial asemenea imperfecțiuni ca cele mai sus amintite constituie cauza sesiunilor ratate, a studenției făcute cu restanțe, într-o permanentă zodie a mediocrității.Datele disciplinei universitare nu lasă, spații pentru interpretarea la bunul plac al fiecăruia a răspunderilor sionale, aceleași pentru fără excepție. E un adevăr noscut. Severitatea criticii care secretarul general partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a formulat-o în cu- vîntarea rostită la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliu-

profe- toți, cupe al

economică. Fără ca aceasta, valoare obiectiv determinată, fie ignorată. Atit doar că se constituie ca problematică- pivot, ci ca adevăr-cadru, menit a înlesni o dezbatere ă cărei ecuație se numește familia Borcea. Aflată la altă virstă biologică și spirituală. Cu inevitabil altă zestre materială și cu altă experiență sufletească decit cele puse în lumină de e- venimentele încorporate teria etică a volumului dent. Artimon e acum nar. Fiul său, Octavian, bătrîn. Nepoții sînt, la lor, adulți. unii au și copii, alții sînt pe cale să-și încropească familii de sine stătătoare, fără ca vreunul să uite că aparține. prin origine și educație, familiei Borcea. Familie dominată încă de fizionomia autoritară a lui Artimon. Veritabil pater familias. Sinteză caracterologică a urmașilor. Respectat și iubit, indiferent de varianta temperamentală prin care perpetuează structura. ~ cut ca atare. îșiRecunos- de acut conflictul Artimon Octavian,
Oricît ar fi dintre și provocat de ho- tărîrea acestuia din urmă de a se recăsători. Conflict la TSr zolvarea căruia eint chemați sîj arbitreze, lucid și afectiv, nepoții celui dinții. Și, în primul rînd, Petre, inginer-șef la o centrală industrială, spirit prin excelență rațional, devotat ideii de familie, legat, in fapt, la nivelul spiralat al devenirilor, de modul superior de soluționare a problemei. îngăduind, prin rolul său, nu atît de magistrat cit de martor, mai exact spus de reporter implicat In evenimente. o relatare sortită a explica destinul fiecărui membru al familiei, avatarurile acestora și, esențial, însușirea luminilor difuzate ereditar de Artimon. Lumini care, în accepția Școlii ardelene, a cultului pentru trecutul eroic, pentru înțelepciune vin să-l proiecteze, în ultimul său drum, spre nemurire. pe bătrînul aproape nonagenar. înconjurat de nepoți și de strănepoți. ca simbol. Drum anunțat, metaforic, de „furtuni cosmice", prevestind nu atît destrămarea familiei, cit reașezarea ei în formule firesc autonome. Interdependente însă. Familia Borcea supraviețuind prin sentimentul primordialului. Prin revelația apartenenței la aceeași, complexă și inefabilă celulă, materia- lizlnd imanenta, în ipostazele ei locale și temporale. Ipoteze, convertite în certitudini, cărora amintirile conjugate ale lui Petre, în contactul său cu orașe si oameni. Ie împrumută dimensiuni probatorii.

AUREL MARTIN

NOI MĂRTURII 

DOCUMENTARENoi mărturii documentare privind viața și creația, scriitorilor noștri au intrat recent, prin a- chiziții și donații, în patrimoniul Muzeului literaturii române. Fondul manuscriptic a sporit cu exemplarele originale ale unor sonete și versuri simboliste ale poetului Alexandru Mace- donski. In posesia instituției au intrat, de asemenea, manuscrise și pagini ' ‘cunoscuta lucrare a lui George Călinescu „Opera lui __ 1 ~minescu", purtind numeroase adnotări ale autorului. Un interes aparte stîrnesc corespondențele inedite semnate de Liviu Re- breanu, Lucian Blaga, Camil Petrescu și Cezar Petrescu. Celor peste 40 000 de volume ale muzeului li s-au adăugat un exemplar al „Bibliei" tipărite la Blaj, în 1795, precum și numeroase volume din biblioteca scriitorilor Mihail Sadoveanu și Victor fele periodice cu noi rul de 1842—1847), pentru Dacia", „Cronica", „Dîmbovița" și cu primul număr al ziarului „România liberă".

dactilografiate dinMihai E-

Eftimiu, cu autogra- acestora. Sectorul de a fost completat numere din „Curie- ambe sexe" (anii „Magazin istoric „Semănătorul", i“ și(Agerpres)lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României indicînd lipsurile, laturile negative din activitatea în a- cest domeniu, relevă necesitatea reconsiderării modului in care analizăm propria muncă, a exigenței ne apreciemrestabilirea fermă în numele căreia rezultatele.Sîntem în plină toamnă. Ea trebuie tratată cea mai mare seriozitate, de către studenți și de către xaminatori. Cu atit mai mult cit asupra ei guvernează același spirit de sesiunea e ultima nu va fi rea" situației școlare a reștan- țierilor.In acest spirit trebuie concepută și acțiunea educativă a A.S.C., intervenția lor. In bilanțurile profesionale ale anului de învățămînt adunările A.S.C., care se vor desfășura la început de an universitar, anticipînd Conferința a X-a a U.A.S.C.R., organizația comunistă a studenților trebuie să găsească acele puncte de referință pentru o a- naliză amplă, pentru concluzii edificatoare și măsuri care să producă un reviriment în pregătirea studenților. Animați de acest spirit trebuie să intrăm în noul an universitar. Cu seriozitate și răspundere.

sesiune de cuSi e- cuexigentă cunoscut din din vară. Chiar dacă sesiune, promovarea ușurată pentru „salva
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AGElXlfA Vizita primului ministru
TELE R E al Republicii TurciaTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a adresat secretarului general al Partidului Poporului Mauritanian. MOKTAR OULD DADDAH, următoarea telegramă :Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Poporului Mauritanian, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și de succes în activitatea dumneavoastră.îmi exprim convingerea că bunele raporturi statornicite între partidele noastre se vor întări continuu, în interesul dezvoltării multilaterale a colaborării prietenești și a solidarității dintre popoarele și țările noastre, al unității forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și progresului în lume.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Pakistanului, ZULFIKAR ALI BHUTTO, următoarea telegramă :Excelență,în numele guvernului și poporului pakistanez, precum și în numele meu personal doresc să transmit Excelenței Voastre profunda noastră gratitudine pentru mesajul dumneavoastră de simpatie în legătură cu daunele provocate recent de inundațiile din Pakistan. Apreciem gestul de solidaritate al poporului și guvernului român față de pierderile noastre, în aceste momente de grea încercare pentru noi.

PLECARE

Primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel. împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a depus, joi dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți ambasadorul României la Ankara și ambasadorul Republicii Turcia la București.în fața monumentului eră aliniată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat . ale Republicii Socialiste România și Republicii Turcia. După depunerea coroanei, persoanele oficiale turce și române care au asistat la solemnitate au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.
★

serie de produse termoenergeti- ce, cum este turboagregatul gigant de 330 MW, de caracteristicile tehnice și performanțele obținute în exploatare.în continuare, oaspeții au vizitat cartierul Titan, reprezentativ pentru ritmul intens al construcției de locuințe atins în ultimii ani în Capitală.Ultima etapă a vizitei a constituit-o Palatul Sporturilor și Culturii, ridicat într-un termen record de 8 luni, a cărui soluție constructivă și funcționalitate multiplă îi permit să găzduiască competiții sportive de anvergură, mitinguri, diferite spectacole.La această vizită au participat Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Ion St. Ion, secretar general al guvernului, ambasadorii celor două țări.
★

Joi dimineața, s-a înapoiat în U.R.S.S. delegația Asociației de prietenie sovieto-română condusă de Evgheni Ivanovici Sizenko, secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S.. deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., care, la invitația Consiliului General al ARLUS, a participat la manifestările consacrate celei de-a 31-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.Pe aeroportul Otopeni delegația a fost salutată de Constantin Răchitan, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., membri și activiști ai Consiliului General al ARLUS.Au fost de fată membri al Ambasadei U.R.S.S. la București.

zației orientale străvechi, printre puținele păstrate pină astăzi. Este vorba de un papirus, supus recent restaurării, un mesaj al Egiptului de acum 3 400 de ani. incluzînd un fragment din „Cartea morților".Documenul, dintre acelea ce se închideau în mormintele sacre. îmbină imagini de cult cu textul unor invocații, intr-o grafie hieroglifică care a păstrat culoarea roșcată a titlurilor și cea neagră a textului. După a- precierile specialiștilor, documentul datează din vremea celei de-a opta dinastii egiptene, cu circa 14 secole înaintea erei noastre.

în cursul după-amiezii, primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel. și primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, au efectuat o vizită în Capitală.La întreprinderea de mașini grele, oaspeților le-au fost prezentate dezvoltarea acestei puternice unități economice bucu- reștene, structura complexă a fabricației, preocupările specialiștilor de aici pentru îmbunătățirea calității produselor. Premierul turc s-a interesat de o
Lucrările Congresului internațional

MANIFESTARECu ocazia apropiatei Zile ționale a Republicii Arabe hiene, țoi. la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a fost organizată o manifestare culturală.Cu acest prilej. Florin Mitu, redactor la Televiziunea română, a prezentat impresii de călătorie din Libia.Au participat loan Botar. secretar general al IRRCS. Stan- ciu Stoian. secretar general al Ligii române de prietenie a popoarelor din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de fată Mabruk Bbn- khayal. însărcinat cu afaceri ad- Interlm al Republicii Arabe biene la București, membri ambasadei.Manifestarea s-a încheiatun program de filme documentare.

na- Li-

Li- aicu
DOCUMENTEColecțiile speciale ale Bibliotecii Academiei posedă unul dintre cele mai vechi manuscrise din lume, mărturie a civili-

de cibernetică și sistemeîn Capitală au continuat, joi, lucrările Congresului internațional de cibernetică și sisteme.Ca și în ziua precedentă, pe agenda de lucru a reuniunii s-au aflat numeroase probleme de mare interes pentru dezvoltarea ciberneticii, s-a realizat un fructuos schimb de opinii. După cum releva Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de studii e- conomice, la încheierea celei de-a treia zi de lucru a congresului, în cele 7 secțiuni au fost prezentate peste 100 de referate și comunicări de o înaltă ținută științifică și teoretică, cu o largă aplicabilitate practică. Școala românească s-a făcut remarcată prin cele peste 40 de lucrări susținute, care s-au bucurat de aprecieri unanime. Ele au tratat probleme privind sistemele cibernetice pentru planificare și prognoză, rezultatele obținute în teoria sistemelor în controlul proceselor de producție, aplicarea conceptului de sistem în marketing, controlul optim al instalațiilor din rafinării, sistemul folosirii pămintului, condiția distribuirii raționale a forțelor de producție și folosirea optimă a resurselor etc. Tematica abordată, ca și numărul mare al autorilor evidențiază preocuparea specialiștilor români pentru ceea ce pot oferi cibernetica și calculatoarele în fiecare domeniu de activitate.Au fost prezentate, de aseme-

nea, comunicări privind problemele deciziei binare în cibernetica economică, un program de simulare pentru studiul relației dintre pămînt, agricultură, transport și energie, populația ca sistem, cultura cibernetică și educația, folosirea calculatoarelor in cercetările medicale, tendințele de dezvoltare a calculatoarelor mari, probleme ale inteligentei artificiale, rolul planificării în șahul computerizat etc.
★Seara a avut loc, de asemenea, un forum deschis prezidat de A. Peccei, președintele Clubului de la Roma, cu tema „Dezvoltarea științei și tehnologiei in următorii 30 de ani“, care a Inclus trei conferințe. Expunerile au fost susținute de S. L. Fawcett, președintele Fundației „Batelle" (S.U.A.), H. Chilver, rector al Institutului de tehnologie „Crainfield" (Anglia). și prof. Mircea Malița de la Universitatea București.Au fost abordate orientările științei atît în ceea ce privește dezlegarea unor întrebări seculare, cit și în ceea ce privește rezolvarea problemelor presante ale dezvoltării economico-so- ciale, precum și alte aspecte care reclamă programe naționale și cooperarea internațională. A fost comentată, de asemenea, tema unei noi metodologii cerute de dezvoltarea ulterioară a științei.

Primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, 
a oferit, joi, un dineu oficial cu prilejul vizitei pe care o face în tara noastră.Au participat tovarășii Manea Mănescu. Emil Bobu, Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu. Nicolae Giosan, Ion Ionițâ, Ion Ursu, Mlhai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale și alte persoane oficiale.Au luat parte Ihsan Sabri Caglayangil, Oguz Gokmen, Se- mih Akbil, Yalcin Kurtbay, Nec- det Tezei, celelalte persoane oficiale turce.Au participat, de asemenea, ambasadorul României la Ankara și ambasadorul Turciei la București.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, premierul SUleyman Demirel și primul ministru Manea Mănescu au rostit toasturi.

CONSTANȚA: Ziua 

se recoltează, noaptea 

se ară, a doua zi 

se însămînțezăMăsurile stabilite de recenta ședință a Cbmitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru strîngerea rapidă și fără pierderi a întregii recolte și realizarea planului de livrări la fondul de stat au declanșat ample acțiuni și în rîndurile lucrătorilor de pe ogoarele dobrogene. Sub conducerea comandamentelor locale de coordonare a lucrărilor agricole se muncește de zor. în toate consiliile intercooperatiste constănțene s-au reorganizat și au intrat in acțiune cele peste 30 formații de fertilizare. Datoriiă acestora in C.A.P. au fost fertilizate peste 31 000 hectare și în I.A.S. 23 000 hectare, suprafețe ce se vor însămînța în toamnă cu griu și orz. De asemenea, în întreprinderile Agricole de Stat continuă recoltarea porumbului, acțiune finalizată pină acum pe 1 400 hectare. Primele 600 tone din noua recoltă au fost predate deja la fondul de stat. S-au accelerat totodată și lucrările de recoltare a florii-soarelui pînă acum, pe ansamblul județului fiind culese circa 1 000 de hectare. în urma combinelor mecanizatorii au eliberat terenurile și au în- sămînțat primele suprafețe cti cea mai timpurie cultură a anului viitor ; rapița furajeră. Peste tot, tinerii sint in primele rin- duri, majoritatea ajutindu-și în vacantă părinții așa cum fac cei peste 2 000 de elevi din Cernavodă, intilniți în cursul dimineții de ieri pe ogoarele I.A.S. din localitate.

GRUPUL ȘCOLAR

DE CONSTRUCȚII,

ARHITECTURĂ Șl SISTEMATIZARE

din București, Sectorul 8, Str. Occidentului nr. 12
Primește înscrieri la

ȘCOALA DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ DE ARHITECTURA 
Șl SISTEMATIZARE, 

pentru anul I, în anul școlar 1975-1976 la următoarele
■

DUPĂ CE ORAR DE IUCRU IȘI DESFAȘOARA 
ACTIVITATEA COOPERATORII DIN JUDEȚUL MURES ?Strîngerea recoltei de legume, a furajelor, a tutunului, a sfeclei de zahăr, a cartofilor mobilizează zilnic mii de tineri și virstnici locuitori ai satelor. Și in județul Mureș timpul devine din nou neîncăpător pentru aria lucrărilor care se cer executate, știindu-se că pe agenda de lucru a unităților agricole se înscrie pregătirea terenului pentru grîu, întreținerea culturilor succesive, semănarea orzului și a masei verde. De aceea ziya-lu- mină trebuie folosită din plin în aceste zile, cînd aici vremea este frumoasă. Cum se materializează această deviză ?Am Început raidul nostru pe ogoarele județului Ia ora 7, cind soarele răsărise de mult, cînd, după tradițiile strămoșești, țăranii servesc masa de dimineață, in cîmp. Spre surprinderea noastră, pe o distantă de 40 km numărul celor care pînă la ora 9 puteau spune că au făcut ceva, era neînsemnat. Zeci de cooperatori pe la porți, sint încă ne- deciși unde să meargă, ce să lucreze. Un număr mare de mecanizatori întrețineau tractoarele. La ora 7,30 la secția care deservește secția C.A.P. Pădureni, din 5 tractoare două erau încă la sediu. La ora 8, la S.M.A. Er- nei, discutăm cu tovarășul Ni- cO'lăe Koșa. șeful secției, și Edmund Cosma, inginer șef al C.A.P. Ni se prezintă cîteva din lucrările la zi : asigurarea furajelor pentru 1 000 taurine, pregătirea terenului pentru semănat și, în paralel, semănatul orzului, transportul și împrăștiatul pe cîmp a îngrășămintelor organice și chimice. Aflăm că pentru arături au primit ajutor de lâ S.M.A. Voivodeni. unitate avansată cu aceste lucrări. Că au primit ajutor este bine. Nu este bine însă că pînă la acea oră. din cele 20 tractoare ale secției, 10 erau încă în garaj. După o jumătate de oră, președintele C.A.P. Glodeni, tovară-

șui Alexandru Ercse, întocmea materialele pentru o ședință. Sint puse oare la punct toate problemele zilei ? Tinărul mecanizator Ștefan Kiss la ora 9 se odihnea înainte de a începe lucrul :— Am fost repartizat la ferti- Uzarea chimică a unei parcele pentru grîu — ne spune — dar nu au sosit încă îngrășămintele și nici oamenii.în apropiere, la marginea unei tarlale staționa tractorul condus de Andrei Bozeș.— Mă gîndesc ce să fac, îmi mărturisește. Să discuiesc... Par- ră nu mă lasă inima. Aici a fost sfeclă de zahăr calamitată, dar mohorul și trifoiul, crescute după aceea, ar fi bune de insilozat.Situațiile întîlnite, oricare ar fi cifra realizărilor de pînă acum, nu sint justificate. Pe cîmp mai

sint încă importante suprafețe cu otavă necosită ori netransportată, baloți de paie, suprafețe nearate. Inginerul Cosma, de la C.A.P. Ernei, ne asigură că „dacă o să-i lase vremea, se vor încadra. în graficul arăturilor".Există deci experiența unor posibile piedici puse de natură m calea lucrărilor agricole. De ce nu se folosește atunci din plin vremea bună ? Oricare ar fi motivațiile, ele nu Sint convingătoare. Se impune deci în spiritul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. constituirea de urgentă a comandamentelor pentru organizarea și urmărirea desfășurării lucrărilor agricole și intrarea operativă a lor în atribuții și în unitățile mureșene.
M. BORDA

BUZĂU: A început
culesul strugurilorZilele călduroase din ultimul timp au grăbit procesul de coacere a strugurilor, fapt ce i-a determinat pe lucrătorii ogoarelor din județul Buzău să inceapă campania de recoltare. La C.A.P. Săhăteni, de exemplu, după ce au fost reparate toate Iă- dițele și pregătite locurile de depozitare, localnicii au trecut la culesul strugurilor. Tinerele Maria Bolboricî, Ro- dica Chivu. Elena Burlacu, Valerica Drăgoi, alături de ceilalți cooperatori se aflau în sectoarele viticole repartizate încă din primele ore ale dimineții. Bilanțul primei

zile de cules — 3 tone de struguri.Același ritm intens Ia recoltat l-am întilnit și la Nă- eni. De aici, uteciștii Stelian Moise, Ecaterina Mustaroiu, Florica Petru, împreună eu colegii și colegele lor au trimis spre piețele de desfacere 6 tone de struguri. Dealtfel in întregul județ datorită bunei organizări a muncii șl intensificării ritmului de lucru în ultimele două zile au fost recoltate șl trimise consumatorilor peste 80 tone de struguri.
DUMITRU DUCA

Șl CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R

LAUREATE ALE

DE VOLEI
SI OINĂ

ÎNTRECERILOR

FORMAȚII

„CUPA CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C

P. COMȘA

Locul I volei băieți: selecționata municipiului București

CLASAMENT
SPORT

PE MICUL ECRAN

DIAGRAMA ETAPEI

SPORT•M

SIMBATA 30 AUGUST. Ora 
,50 „Marele Premiu al Aus

triei* la automobilism — cursă 
pentru campionatul mondial 
al piloților de formula unu. 
Transmisiune de la Zeltweg. 
Ora 16,20 Campionatul Mondial 
de călărie — proba de cros în 
teren variat cu obstacole fixe. 
Transmisiune de la Burghley — 
Anglia.

DUMINICA 31 AUGUST. Ora 
11,45 Finala turneului interna
țional masculin de handbal 
pentru tineret — repriza a n-a. 
Transmisiune directă de la 
arena Progresul. Ora 15,00 
Fotbal : Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova (divizia 
A). Transmisiune directă.

PALATUL SPORTURILOR 

Șl CULTURII 
PARCUL TINERETULUI SECTOR

*
■> ■ z>4

ț.'. fl ....

Locul I volei fete : selecționata județeană Alba

specialități:

gospodărie comunală și lucrări edilitare ; 

topografie ;

organizare și normarea muncii.

înscrierile între 28 august - 3 septembrie 1975.
Probe de concurs la toate specialitățile : matematică și fizică

(scris)

Informații se pot lua de la secretariatul școlii telefon 50 26 80

telefon : 23 40 40 — sau 23 85 82
ANUNȚĂ înscrieri la următoarele cursuri sportive și 

eultural-artistice :
• GIMNASTICĂ MEDICAL-SFORT1 VĂ

(femei și bărbați de la 16 ani în sus) cu o durată de 6 luni.
• BALET COPII DE LA 4—8 ANI
Cursurile vor funcționa zilnic, dimineața și după-amiaza 
Activitatea acestora este deservită de cadre cu o înaltă 

pregătire profesională.
Înscrierile pină la data de 15 septembrie 1975 

secretariatul palatului.
Mijloace de transport :
B-dui Dimitrie Cantemir — stația : „LICEUL ȘINCA1".
Tramvaie : 17, 22, 26 ; Troleibuze : 82. 87 ; Autobuze : 44, 

75, 116, 120 ; — stația : Palatul Sporturilor, troleibuze : 83, 
94, 95 ; Autobuze : 31, 31R.

Șoseaua Olteniței: stația „OPRIȘ ILIE“.
Tramvaie: 9, 11, 22 ; Autobuze: 32, 32 barat, 44, 116 și 

120.

Ia

Locul 1 oină : echipa „Zorile* din saful Voivodeni, județul Sălaj

Fotografiile t O. PLECAN

C.F.R
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova
F. C. Argeș 
Poli. Iași
F. c. Bihor 
Jiul
Steaua
Olimpia 
S. c. Bacău 
U.T.A.
Dinamo
Sp. studențesc
F. C. Constanța 
„U“ Cluj-Napoca 
Rapid
F.C.M. Reșița 
Poli Timișoara

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3 
3
3

2 10 6—3 5
2 0 1 9—5 4
2 0 1 5—1 4
2 0 1 5—2 4
2 0 1 6—3 4
2 0 1 5—5 4
111 6—5 3
111 3—3 3
0 3 0 2—2 3
111 2—3 3
10 2 3—3 2
10 1 4—5 2
18 1 1—2 2
10 2 3—4 2
10 2 2—4 2
0 2 1 0—3 2
10 2 2—7 2
0 12 2-6 1

fotbal in. O etapă fără surprize

PARlNTTI

pentru

w 7 W

w ’ a» ’ v

Și In acest an magazinele Ministerului Comerțului Interior sfnt bine 
aprovizionate cu toate articolele vestimentare necesare elevilor la 
deschiderea noului an de Invățămînt.

Părinți !
Pentru copiii dv. vă stau la dispoziție toate modelele și mărimile 

de uniforme școlare.
Puteți cumpăra :

Pentru băieți
— pantaloni scurți din doc, pentru clasele I—VUt

— cămăși de pionier, din zefir alb

— cămăși din zefir. In carouri, pentru clasele I—Vin

— costume din stofă, pentru clasele I—XII

— pantaloni din stofă, pentru clasele I-XIL
Pentru fete

— rochițe pentru preșcolari

— rochițe din zefir in carouri, pentru clasele I—IV

— șorțulețe din olandină, pentru clasele I—IV

— bluze din olandină, pentru

— bluze pentru pioniere, din

— sarafane „Samura*, pentru

— halate de protecție, din olandină

clasele V—XII

zefir alb

clasele V—VOT

— sarafane din stofă, pentru clasele V—XII

— fuste plisate pentru pioniere.
Pentru tinerii ce participă la pregătirea pentru apărarea patriei se 

găsesc costume complete, formate din bltizon, pantalon și basc.
Bluzonul are pe umeri aplicat 2 epoleți, iar pe mlneca brațului 

drept un ecuson reprezentind pe verticală culorile drapelului R.S.R. 
și stema țării.

Uniformele școlare, cit și uniforma pentru tinerii ce participă la 
pregătirea pentru apărarea patriei se pot cumpăra si cu plata in 
rate.

RECOM

Derbiul etapei a avut loc la București. Cam
pionii au primit replica revelației acestui în
ceput de campionat — A.S.A. Tg. Mureș. Des
fășurat în fața unor tribune arhipline, jocul a 
plăcut datorită prestației ambelor formații, celor 
5 goluri frumoase cu care s-au încheiat tot ati- 
tea acțiuni ofensive reușite și spiritului de spor
tivitate care a domnit pe teren.

Ne-a mai venit inima la loc după acest meci. 
Am văzut un fotbal bun, cursiv, cu momente de 
reușit spectacol. Oricum, s-a făcut un pas de la 
mulțumitor spre bine. Este drept că s-au intil- 
nit două echipe fruntașe ale soccerului nostru. 
Așteptăm să le urmeze exemplul și celelalte. 
Pentru că, știți, cu o floare...

Dinamo a obținut, desigur, o victorie prețioasă 
în fața unui adversar puternic și incomod. Dacă îmi amintesc bine este prima victorie a campio
nilor după o suită de 8 înfrîngeri. A scăpat, însă, 
cu cele două puncte ca prin urechile acului 
Pentru că mureșenii au avut între minutele 20 
și 30 — trei mari ocazii de gol cind balonul n-a 
poposit în poarta lui Constantine seu doar prin- 
tr-un miracol. In penultimul minut de joc, au 
ratat o altă ocazie rarissimă. Și dacă rezultatul 
era egal, credem că gazdele n-ar fi avut vreun 
motiv de supărare. Dinamoviștii au evoluat mult 
mai bine ca in prima etapă, dar nu pe măsura 
propriilor pretenții șl, desigur, a așteptărilor 
noastre.

Să privim clasamentul prin prisma rezultatelor 
etapei. A fost o etapă a gazdelor, care au cu-

cerit 17 din cele 18 puncte. In vîrful piramidei, 
o echipă pe care n-o acredita nimeni cu o așa 
performanță : C.F.R. Cluj-Napoca. Cinci puncte 
din 6 posibile ! Și „bătrinul" Adam continuă să 
marcheze, li învață pe cei tineri cum se cuce
rește gloria. Feroviarii de pe Someș n-au cu
noscut infringerea. Dacă se mențin la același 
nivel de seriozitate și ambiție vor avea un se
zon frumos. Nici Olimpia Satu Mare n-a cu
noscut infringerea, dar zestrea e mică ; 3 puncte 
din 3 meciuri. Jiul s-a refăcut după ponoasele 
trase de pe urma arbitrului Manușaride in pri
ma etapă. F. C. Argeș, cu Dobrin in formă bună 
și cu tinărul Radu II care și-a reglat bine tirul, 
continuă ascensiunea. O înaintare eficace anun
ță Craiova : terțetul Marcu-Oblemenco-Nedelcu, 
trei goluri.

Dar să menționăm și alte „performanțe" : Ra
pidul este singura echipă care n-a reușit să în
scrie vreun gol. In această etapă a suferit cea 
mai severă infringere (ol.tenii s-au revanșat pen
tru „Cupă"). Steaua a făcut, din nou, un meci 
mediocru. Pe ultimul loc — Politehnica Timi
șoara, care are jucători de valoare cit pentru 
două echipe. Ceva nu merge. Sportul studen
țesc, la Oradea, după un început bun, a cedat 
inițiativa gazdelor care atîta au așteptat. Apăra
rea — fără Răducanu, accidentat — s-a menținut 
pe linia slabelor sale evoluții.

Deci, pentru a treia oară — 22 de goluri!

V. CĂBULEA• PE TERENURILE clubului Progresul din Capitală a început ieri turneul internațional de handbal pentru echipe de juniori. Iată primele rezultate : masculin : București — Varșovia 28—25 ; Sofia — Praga 19—13 ; București II — Moscova 32—13 ; Budapesta — Școala sportivă nr. 2 București 13—13 ; feminin : București — Varșovia 25—15; Budapesta — Sofia 17—10 ; București II — Moscova 16—13; Praga — Progresul București 19—13.• SALA sporturilor din Ploiești a găzduit aseară meciul a- mical de volei dintre echipele

feminine ale Canadei și României. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (15—11, 15—11, 15—1) în favoarea voleibalistelor . românce.• PARTIDELE disputate in prima zi a turneului de tenis de la Forest Hills s-au soldat cu rezultate scontate, excepție fă- cînd eliminarea americanului Stan Smith, care a cedat cu 1—6, 2—6 în fața Iui O. Parun (Noua Zeelandă). Ceilalți 7 capi de serie intrați în concurs miercuri au cîștigat fără emoții partidele susținute. Principalii favoriți, Connors, Vilas, Năstase, Borg și Orantei au fost progra-

mâți să dispute în cursul zilei de joi partidele lor din primul tur. După cum s-a anunțai, Năstase il intîlnește pe americanul Bob Lutz.• JOI a început proba de simplu femei din cadrul turneului de tenis de la Forest Hills. Iată cîteva rezultate din primul tur : Goolagong (Aus- traIia)-Michel ,Z ,T 6—0 ; Kroșina (U.R.S.S.)-Casals (S.U.A.) 6—4, * - -----

DINAMO — A.S.A. TÎRGU MUREȘ 3—2 (2—1). Cele cinci goluri au fost înscrie de Radu Nunweiller (min. 1), Dumitra- che (min. 21), Dudu Georgescu (min. 50), respectiv Fazekaș (min. 7) și Varodi (min. 67). STEAUA — F.C. CONSTANȚA 2—1 (2—0). Iordănescu a înscris de două ori (min. 11 și min. 28, din penalty), iar Mărculescu a redus din handicap în min. 78. La tineret-sperante. 2—1. UNIVERSITATEA CRAIOVA - RABID 3—0 (2—0). Au marcat, în ordine : Oblemenco (min. 16), Marcu (min. 43) și Leonida Ne- delcu (min. 64.). La tineret-spe- ranțe. 1—1. F.C. ARGEȘ — „U" CLUJ-NAPOCA 3—1 (2—0). Radu II (în min. 32 și min. 38) și Dobrin (min. 66) sint autorii golurilor piteștenilor, iar Vaczi II (min. 60) a înscris pentru oaspeți. POLITEHNICA IAȘI — POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Scorul a fost deschis de fundașul Sofian (min. 27) și Costea (min. 89) a stabilit scorul final. La tineret-speranțe, 2—1. F.C. BIHOR — SPORTUL STUDENȚESC 2—0 (2—0). Au marcat : Ghergheli (min. 39) și Florescu (min. 44). La tineret- speranțe au cîștigat oaspeții cu scorul de 7—1. JIUL-F.C.M. REȘIȚA 2—0 (1—0). Cele două goluri au fost înscrise de Roznai (min. 17) și Toma (min. 47). La tineret-sperante. 2—0. S.C. BACĂU - F.C. OLIMPIA SATU MARE 0—0. La tineret-sperante. 1-0. C.F.R. CLUJ-NAPOCAU.T.A. 1—0 (1—0). Mihai Adam a „semnat" golul victoriei. La tineret-sperante victoria a revenit oaspeților, cu 1—0.

(S.U.A.) 6-0.6—2 ; Ebbin- ghaus (R.F.G.)-Ruzici (România) 6—3, 5—7, 6—2 ; Durr (Franța)- Tomanova (Cehoslovacia) 6—1, 6—1 ; Navratilova (Cehoslovacia)-Mappin (Anglia) 6—3, 6—3.

ETAPA VIITOARE(duminică 31 august)Sportul studențesc — Universitatea Craiova (se transmite pe micul ecran, ora 15), Rapid — C.F.R. Cluj-Napoca. (meciul se loacă la ora 11), A.S.A. Tîrgu Mureș — Steaua. S.C. Bacău — Jiul, „U“ Cluj-Napoca — Politehnica Timișoara, F.C. Constanța — U.T.A., Olimpia Satu Mare — Dinamo, F.C. Argeș — F.C. Bihor și F.C.M. Reșița — Politehnica iași.



Solidaritatea României eu țările 
în curs de dezvoltare, pentru făurirea 

unei lumi mai drepte și mai bune
In italia a apărut volumul

CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI U.A.S.C.R.
A FOST PRIMIT DE RICHARD NIXON,

FOST PREȘEDINTE AL S.U.A.Hotărîrea în unanimitate Conferința terială a nealiniate, care are loc la Lima, de a 
Invita România la lucrările acestei conferințe a fost saluta
tă cu satisfacție de întreaga o- pinie publică din țara noastră, elocvente în acest sens fiind a- precierile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Cea de-a cincea Conferință a miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate, la care participă reprezentanți din peste 80 de state, și-a înscris pe agenda de lucru importante probleme ale actualității — statornicirea unor relații noi pe plan mondial, lupta pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, depășirea subdezvoltării. Convocarea acestei reuniuni la scurt interval, mai puțin de o lună, de la întîlnirea marelui forum european de la Helsinki, care a dat expresie dorinței popoarelor europene de 
a edifica un climat de securitate și de a impulsiona cooperarea in multiple domenii pe continentul nostru, stă ca o mărturie incontestabilă a schimbării raportului de forțe pe plan internațional în favoarea forțelor care se pronunță pentru pace, destindere și cooperare intre toate națiunile, a mutațiilor, proceselor și tendințelor pozitive care se desfășoară pe arena mondială și care pun în lum:nă faptul că abordarea și soluționarea complexelor probleme ale actualității nu mai sînt posibile decît cu participarea efectivă a tuturor statelor, indiferent mărime, orînduire socială dezvoltare economică.O serie de țări participante și-au cucerit nu de mult independența de stat, altele își concentrează atenția spre valorificarea resurselor naturale și umane în folosul propriu — sînt țări în curs de dezvoltare, majoritatea state mici și mijlocii, reprezentînd așa-numila „lume a treia", toate manifes- tindu-și năzuința de a întări colaborarea și solidaritatea dintre ele, precum și cu alte țări ale lumii, in lupta împotriva politicii imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a politicii de dominație și dictat, de presiuni și ingerințe în treburile altor state, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice- internaționale, care să asigure fiecărui popor dreptul la dezvoltare liberă, potrivit intereselor sale naționale.România socialistă, ea însăși țară în curs de dezvoltare, care

adoptată de minis- țărilor

deȘi

are de soluționat numeroase probleme comune sau asemănătoare cu aceste națiuni, și-a manifestat întotdeauna simpatia și solidaritatea cu eforturile țărilor în curs de dezvoltare, ale țărilor mici și mijlocii, ale statelor nealiniate. O considerabilă extindere și diversificare au cunoscut relați’le României cu aceste țări în ultimii ani. Momente de referință istorică, mărturii incontestabile ale dinamismului politicii externe românești le-au constituit vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu intr-un mare număr de state in curs de dezvoltare, nealiniate, din Africa, Asia, America Latină, Europa. Contactele la nivel înalt au conferit relațiilor dintre țara noastră și aceste state noi perspective de afirmare, trainice temelii pentru dezvoltarea pe multiple planuri în viitor. „România reafirmă dorința de a acționa ca și pînă acum — s-a subliniat în documentul publicat după ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — în direcția dezvoltării relațiilor și întăririi colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii, cu statele nealiniate, care sînt interesate în instaurarea unor noi relații în viața internațională, bazate pe principiile egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Participarea României ca invitat la Conferința statelor nealiniate constituie o nouă dovadă a adîncirii solidarității cu țările în curs de dezvoltare, în general, cu țările lumii a treia, în lupta pentru asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de-sine-stă- tător propriile destine, pentru- făurirea unei lumi mai drepte și mai bune."Țara noastră, întocmai țărilor nealiniate, acordă o atenție deosebită problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale, apreciind că fenomenele negative care se manifestă la ora actuală în economia mondială sînt rezultatul relațiilor e- conomice inechitabile, al politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste de dezvoltare și îmbogățire a unor state pe seama altora. înlăturarea acestei stări de lucruri este pasibilă numai prin instaurarea unei noi ordini economice internaționale ale cărei obiective primordiale să le constituie lichidarea stării de

•ubdezvoltare, soluționarea problemelor materiilor prime și a energiei în interesul tuturor națiunilor. accesul larg, fără discriminări și bariere, al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii contemporane, desfășurarea pe baze stabile a relațiilor valutar-financiare, precum și promovarea unor raporturi cit mai largi de schimburi comerciale și de cooperare economică internațională. în concepția României, promovarea unei largi cooperări internaționale trebuie să constituie obiectul unui ansamblu de măsuri cuprinzătoare, practice și eficiente, cu norme precise, angajante pentru toate țările, precum și al unor programe speciale de acțiune care să favorizeze îndeplinirea dezideratelor de progres și dezvoltare neîngrădită a tuturor națiunilor. Forțe tot mai puternice pe arena mondială se pronunță pentru desființarea blocurilor militare și retragerea trupelor străine in limitele granițelor naționale, înfăptuirea dezarmării, și, în primul rind, a celei nucleare, ca pași însemnați în direcția instaurării unei păci durabile pe planeta noastră. în această lumină, participarea unor țări aparținind diferitelor grupări militare la reuniunile 6tatelor nealiniate poate stimula apropierea, înțelegerea și încrederea intre popoare, deosebit de importante, din acest punct de vedere, fiind poziția pe care se situează statele respective, modul în care se preocupă și contribuie activ la promovarea noilor principii ale relațiilor interstatale, la afirmarea și înfăptuirea dreptului de dezvoltare independentă a\iecărui popor, la promovarea cauzei păcii, colaborării și înțelegerii între națiuni.Potrivit orientărilor Congresului al XI-lea, România socialistă va dezvolta în continuare relațiile de colaborare fructuoasă cu toate țările socialiste, își va diversifica raporturile cu toate statele lumii, indiferent de orînduire socială. Participarea României, ca și a altor țări socialiste la conferința ministerială a statelor nealiniate din capitala peruană este o expresie elocventă a solidarității și colaborării existente între țările socialiste și țările lumii a treia, pentru soluționarea in interesul popoarelor a problemelor complexe economice și politice contemporane, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării economice, pentru afirmarea liberă și înflorirea fiecărei națiuni.
DOINA TOPOR
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„A 80-a aniversare 
creării partidului politic 
al clasei muncitoare

român al educației și»

Situația din
•>

Portugalia REUNIUNEA PUGWASH PRI
VIND ȘTIINȚA Șl PROBLEMELE 

LUMII

în România //

a apărut recent un nou volum intitulat „A 80-a 
a creării partidului politic al clasei muncitoare in scos de sub tipar de „Editori Riuniti" din Roma, studii istorice și social-politiceIn Italia aniversare România", în colaborare cu Institutul de din București.Volumul se deschide cu textul cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Adunarea festivă consacrată aniversării a 80 de ani de la făurirea Partidului Social- Democrat al Muncitorilor din România și cuprinde pe parcursul a peste 700 de pagini, principalele documente programatice ale mișcării socialiste și muncitorești, ale partidului clasei muncitoare din perioada 1893—1921, precum și numeroase documente anterioare anului 1893, care facilitează înțelegerea procesului amplu și complex de formare a P.S.D.M.R.Bogatul material documentar cuprins în volum este grupat în 18 capitole tematice care prezintă aspectele esențiale ale evoluției generale a României în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX, stadiul dezvoltării economice, sociale și politice atinse în acea perioadă, pe al cărui fundal a apărut, s-a dezvoltat și s-a afirmat proletariatul. Un

mare număr de materiale face cunoscute cititorului din Italia aspectele esențiale ale activității teoretice și practice desfășurate de partidul politic al clasei muncitoare la sfîrșitul secolului trecut, atitudinea sa revoluționară și patriotică față de problemele fundamentale ale dezvoltării României, activitatea desfășurată pentru unirea forțelor socialiste, pe baza ideilor socialismului științific. Sînt reliefate, de asemenea, contribuția mișcării muncitorești revoluționare la constituirea statului național unitar român, precum și bogatele ei tradiții internaționaliste. Un loc important în cadrul volumului este dedicat procesului de transformare a Partidului socialist în Partidul Comunist Român, Congresului istoric din mai 1921, moment ce a dus la ridicarea pe o treaptă superioară a activității detașamentului revoluționar, de a- vangardă, al clasei muncitoare din România.

Joi după-amiază a sosit la Damasc tovarășul Paul Nicu- lescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămintului, care, la invitația ministrului sirian al învățămîntului superior, Mohamed Aii Hashem, întreprinde o vizită în Republica Arabă Siriană.La aeroport, oaspetele român a fost întimpinat de Mohamed Aii Hashem, de Fawzi Kayyali. ministrul culturii și orientării naționale, de adjuncții acestora șl de cadre superioare din cele două departamente.A fost de față Emilian Manciur, ambasadorul țării noastre in Siria.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, reprezentanți ai conducerii Ministerului Educației și învățămîntului.Era de față Walid Al- Moualem, ambasadorul Siriei la București.
ad-
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• CU PRILEJUL prezenței sale în Sri Lanka, tovarășul Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de Partid,junct de șef de secție la C.C. al P.C.R., a avut o convorbire prietenească cu Maitripala Sena- nayake, prim vicepreședinte al Partidului Libertății din Lanka, liderul majoritățiilamentare, ministrul irigațiilor, electricității și drumurilor.De asemenea, tovarășul Dumitru Turcuș, s-a întîlnit cu secretarul general al Partidului Socialist din Sri Lanka, Bernard Soysa, și cu alți membri din conducerea acestui partid.

In cadrul vizitei pe care delegația Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România o efectuează în Statele Unite ale Americii, tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., s-a întîlnit cu fostul președinte al S.U.A., Richard Nixon.Cu acest prilej, vicepreședintele Consiliului U.A.S.C.R. a adresat lui Richard Nixon un salut călduros și cele mai bune urări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, rugindu-I să transmită aceleași bune sentimente și doamnei Patricia Nixon. La rîndul său, Richard Nixon a adresat cele mai bune ginduri și urări de fericire tovarășului Nicolae Ceaușescu Și tovarășei Elena Ceaușescu din partea sa și a doamnei Nixon.

Arătind că păstrează o plăcută amintire a întîlnirilor avute cu președintele Republicii Socialiste România, fostul președinte al S.U.A., Richard Nixon, a subliniat importanța lor pentru evoluția ascendentă a raporturilor bilaterale romăno-ame- ricane și a exprimat dorința de a vedea dezvoltîndu-se tot mai mult relațiile dintre România și S.U.A.
★Delegația U.A.S.C.R. a vizitat Universitatea din statul Arizona și s-a întîlnit cu un grup de tineri care au fost în tara noastră în cadrul programului „Ambasadorii prieteniei".La San Diego, delegația a fost oaspetele firmei „General Atomic Company", avind un interesant schimb de păreri cu reprezentanți ai companiei respective.

Succese remarcabile ale economiei
Vietnam

în ultimele două decenii, economia R.D. Vietnam a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Astfel,, în comparație cu nivelul anului 1955, în această țară, producția de energie electrică este de aproape 20 de ori mai mare, cea de ciment — de peste 40 de ori mai mare, iar cea a îngrășămintelor chimice întrece de circa 53 de ori volumul producției din 1955. Dacă în urmă cu două decenii, numărul întreprinderilor industriale de stat era de numai 81, în anul 1974, totalul lor a- junsese la 1 295, înregistrîndu-se totodată, creșterea de zece ori a numărului muncitorilor din industrie.Succese remarcabile au fost obținute și în agricultură, sector în care statul înfăptuiește în prezent un amplu program de măsuri menite să asigure întărirea bazei tehnico-materiale a cooperativelor agricole. In același domeniu, un rol important îl va avea și adoptarea statutului complet al cooperativelor a- gricole de producție, dezbătut în aceste zile de membrii acestor unități.în etapa actuală de dezvoltare social-economică. care a început după restabilirea păcii, Partidul celor ce Muncesc din Vietnam și Guvernul R.D. Viet-

nam au trasat industrief și celorlalte sectoare economice ale țării sarcina ca, pînă la sfîrșitul anului 1975, să atingă și să depășească nivelul antebelic al producției, astfel îneît, pe baza acestei realizări, să se angajeze pe parcursul cincinalului 1976— 1980 în mod ferm pe calea construcției desfășurate a bazei tehnico-materiale a socialismului. Iar rezultatele pe care le raportează diversele unități e- conomice arată că această sarcină este înfăptuită cu succes.
SPANIA: PROCESUL 
A DOI TINERI BASCI

în fața unei instanțe militare din localitatea spaniolă Castillo del Val (situată in apropiere de orașul Burgos, din nordul țării), se desfășoară procesul a doi tineri basci, membri ai Organiza- ziei Revoluționare Naționaliste Basce — E.T.A, — acuzați de uciderea unui polițist.Procurorul a cerut pentru cel doi tineri — Jose Antonio Gar- mendia, în vîrstă de 23 de ani. și Angel Otaegui, de 33 de ani — pedeapsa capitală.

în capitala Portugaliei a avut loc, miercuri seara, în fața Palatului Belem, o impresionantă manifestație, organizată la apelul Frontului unitar, alcătuit din Partidul Comunist Portughez, împreună cu alte partide de stingă. în fața unei mulțimi de peste 100 000 de persoane, menționează agenția portugheză de informații A.N.I., au luat cuvîn- tul primul .ministru, Vasco Goncalves, și președintele Republicii, generalul Costa Gomes.în prezent, a arătat în cuvin- tul său primul ministru, Portugalia „trăiește unul dintre cele mai grave momente ale revoluției. Revoluția, a subliniat el, se află în mare primejdie. Trebuie să avem cu toții conștiința faptului că procesul de edificare a unei democrații în mersul său spre socialism este serios amenințat de forțele reacționare". Vasco Goncalves a arătat in continuare că diferite pături sociale s-au unit pentru a stăvili mersul înainte al revoluției. Problema centrală, a spus el, este problema puterii. „Asistăm in momentul de față la o luptă ascuțită pentru putere, centrată pe un element foarte profund, lupta de clasă. Conducerea procesului revoluționar trebuie să și-o asume o avangardă strins unită a Mișcării Forțelor Armate și a forțelor de oameni ai muncii", a arătat el în continuare, menționînd necesitatea unității lor cu mica burghezie, micii industriași, comerciant! și micii agricultori.Vasco Goncalves a arătat, în continuare, că forțele progresiste din țară au conștiința necesității unității lor. El a salutat Frontul de unitate populară, relevînd că acesta trebuie să fie deschis în fața tuturor forțelor democratice și patriotice. „în acest front, a spus el, există loc pentru toți portughezii, pentru toți cei interesați în edificarea democrației și a socialismului. Nu trebuie să existe sectarism. Mai presus de orice trebuie să punem

ceea ce ne unește, și nu ceea ce ne divizează".Vasco Goncalves a menționat că au fost elaborate o serie de documente realiste, care au în vedere calea spre socialism. Unul dintre aceste documente, elaborat de Adunarea Mișcării Forțelor Armate, are în centrul său problema unității dintre popor și forțele armate, vi- zind accesul progresiv la putere al maselor de oameni ai muncii.în continuare a luat cuvîntul președintele Gomes, care galia are in de rezolvat grave, citind cesului de decolonizare, cîștiga- rea bătăliei producției si crearea unui climat de pace pentru toți portughezii Xn.ce privește decolonizarea, el a arătat că s-au obținut o serie de rezultate pozitive, dar alte probleme, din păcate, nu au fost încă soluționate. Sute de mii de oameni au nevoie de ajutor. Un alt domeniu care se menține într-o serioasă dificultate este acela al bătăliei pentru producție. „Trebuie organizat un sistem de producție care să permită trecerea spre socialism. Trebuie să muncim mai mult, să producem mai bine, să existe mai multă eficacitate in procesul de construcție si de producție", a subliniat Costa Gomes.In aceeași seară, Partidul Socialist Portughez a organizat la Porto o manifestație, desfășurată sub lozinci ostile primului ministru, Vasco Goncalves, și generalului de brigadă ” rico Corvacho, comandant regiunii militare de Nord.Pe de altă parte, grupări tile care au provocat o de acte de violentă, au atacat la Leiria sediul Partidului Comunist Portughez, dar atacul a eșuat datorită intervenției forțelor armate.

La Kyoto s-au deschis joi lucrările celei de-a 25-a „Conferințe Pugwash privind știința și problemele lumii". Cei 36 de oameni de știință din 17 țări, care participă la conferință, vor examina, timp de cinci zile, probleme referitoare la consecințele dezvoltării armelor de distrugere in masă, ale cursei înarmărilor nucleare.

Conferința miniștrilor de externe din țările nealiniate iși continuă lucrările.Luînd cuvîntul în plenul conferinței, ministrul relațiilor externe al Argentinei, Angel Federico Robledo, a vorbit despre marile probleme ale actualității în soluționarea cărora se afirmă importanța țărilor nealiniate. El a subliniat că în direcția stabilirii unor noi relații internaționale converg mari acțiuni politice.La rîndul său, adjunctul ministrului de externe din Guineea Ecuatorială, Nguema Esono Nchama, a scos în evidență e- fortul țărilor nealiniate pentru înlăturarea focarelor de încordare și pentru eliminarea din relațiile internaționale a acțiunilor de dictat și de agresiune.Ministrul de externe al Tunisiei, Habib Chatty, a relevat contribuția mișcării nealiniaților la destindere internațională și acțiunile întreprinse în sfera cooperării economice mondiale.

Ministrul de externe al Indiei, Y.B. Chavan, a sprijinit, pe plan politic, transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii. Șeful delegației indiene și-a exprimat apoi îngrijorarea in legătură cu ponderea scăzută a țărilor in curs de dezvoltare în comerțul mondial, formulînd, totodată, a- precierea că aceste țări trebuie să aibă o participare mai mare in luarea deciziilor pe plan internațional.Ieng Sary, viceprim-ministru pentru afaceri externe al Cam- bodgiei, a exprimat solidaritatea cu popoarele care luptă pentru afirmarea ființei lor naționale, pentru suveranitate și independență. Vorbitorul a scos în evidență sprijinul politic al mișcării nealiniaților in lupta poporului cambodgian, care a repurtat victorii istorice.în cuvîntarea lui Mohamed Riad, ministru de stat pentru a- faceri externe al Egiptului, s-a arătat că nealinierea nu înseamnă pasivitate sau neutralitate. ci o poziție activă pentru pace, independență și suveranitate.

Eu- alos-serie

Republicii, Costa a arătat că Portu- momenituil de față probleme foarte desăvinșirea pro-
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• UN NOU MINEREU. Oamenii de știință brazilieni au desco
perit un minereu necunoscut pînă în prezent și care poate fi 
folosit eu succes ca material termoizolator pentru temperaturi 
cuprinse între minus 200 de grade și plus 1 200 de grade. Cîteva 
mii de tone din acest minereu se află în apropierea localității 
Ibitiara, din statul Bahia. Potrivit declarațiilor omului de știință 
Zeeman Fleming de la Ministerul brazilian al tehnologiei națio
nale, care a studiat timp de doi ani minereul respectiv, sub
stanța ar avea, de asemenea, proprietăți de izolare ionică. Mi
nereul Isi poate găsi o largă utilizare in diferite ramuri ale in
dustriei. • LEGĂTURĂ TELEFONICA PRIN INTERMEDIUL LI
NIILOR DE ÎNALTA TENSIUNE. Un grup de specialiști polonezi 
a construit un telefon destinat energeticlenilor, care permite 
realizarea de legături telefonice prin intermediul liniilor de înaltă 
tensiune. Datorită unui dispozitiv de protecție adecvat, acest te
lefon poate fi conectat direct la linii de 110 000 sau 220 000 de volți. 
Noul tip de telefon asigură o legătură operativă pentru brigăzile 
care lucrează în diferite puncte ale liniilor de înaltă tensiune 
sau pentru personalul care deservește substațlile intermediare de 
pe parcursul liniilor energetice. • POPULAȚIA PRINCIPALE
LOR ORAȘE INDIENE. In privința numărului locuitorilor, orașul 
Calcutta ocupă, in prezent, primul loc în rindul așezărilor urbane 
din India. Potrivit ziarului „Hindu", la Calcutta trăiesc, în pre
zent. circa 8 milioane de persoane. Populația orașului Bombay 
este de 6,5 milioane, iar a orașului Delhi, capitala țării, de 4,5 
milioane. Potrivit calculelor oficialităților de resort, în 1980. nu
mărul locuitorilor celor trei așezări urbane va fi de peste 10 mi
lioane la Calcutta, 7 milioane la Bombay și circa 6 milioane la 
Delhi. • 11 TABLOURI EVALUATE LA 86 000 LIRE STERLINE 
(172 000 de dolari) au dispărut în timpul weekend-ului de la ga
leria londoneză Waddington, a anunțat Scotland Yardul. Printre 
pînze, care au fost selectate cu grijă de răufăcători, iar apoi 
tăiate din rame, figurează și un desen în cărbune de Matisse, 
evaluat la 22 000 dolari. • EPIDEMIA DE HOLERA care bîntuie 
în provincia indoneziană Sumatra de Vest a făcut, pînă în pre
zent, 129 victime în rîndul populației, informează agenția Antara. 
Autoritățile de la Djakarta au trimis de urgență medicamente și 
vaccinuri pentru a preveni extinderea flagelului.

TEL AVIV. •— Secretarul de stat al Statelor Unite, Henry Kissinger, sosit miercuri seara la Tel Aviv, a avut noi întrevederi cu echipa de negociatori a guvernului israelian condusă de premierul Yitzhak Rabin, consacrate precizării poziției Israelului în legătură cu unele puncte ale acordului de dezangajare militară în Sinai. Au fost studiate propunerile egiptene in vederea definitivării documentului. După întrevederile din Tel Aviv, Kissinger a declarat că „dificultățile ce urmează să fie depășite privesc mai degrabă formulări decît fapte"CAIRO. — Joi, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a revenit la Cairo unde a început convorbiri cu președintele Anwar El Sadat.într-o conferință de presă ținută înaintea începerii convorbirilor, președintele Sadat a declarat că nu vede nimic care să-1 împiedice să semneze acordul, adăugind că parafarea a devenit, în prezent, o chestiune de timp. „Nu . există ezitări din partea Egiptului", a precizat șeful statului egiptean.
,,Rapsodia Română": TARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.
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OMUL DIN LONDRA: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ALO. TAXI: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
14,30; 17,15; 20,15).

EVADAREA: Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Lu
ceafărul (ora 19,30); Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Capitol (ora 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLT ALB: 
Grădina Dinamo (ora 19,45).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15); Moșilor (orele 15,30; 18); 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 
16).

PRIMĂVARA ÎN VIETNAM — 
Spectacol de gală : Casa Filmului 
(ora 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : București (orele 8,30; 11;
13.30; 16: 18,30; 20,45), Favorit
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Modern (orele 9: 11,15:
13,30; 16; 18,15; 20,30); Stadionul

„Steaua 19,45); Grădina
București (ora 19.45).

PRIMĂVARĂ TRISTĂ: 
(orele 16; 18); 
(ora 20).

ÎNFRINGEREA
KISON: Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
EVANS: Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20,15).

EMIGRANTUL : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15); Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45);
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
20,15); Patinoarul „23 August" (ora 
19,45); Grădina Festival (ora 19,30).

NU TE VOI IUBI: Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20,15).

PIAF: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; ‘ -------------
(orele 9; 11,15;
20.30) .

FRANZELUȚA: Doina (orele
11,15; 13,30; 15,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN 
DEEDS: Doina (orele 17,45; 20 — 
la ora 9,45 — program pentru 
copii).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15); Grădina Tomis (ora
19.30) .

Unirea
Grădina Unirea

LUI L. WIL-

20,30); Floreasca 
13,30; 16; 18,15;

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Munca (orele 16; 18: 20).

OMUL DIN LARAMIE: Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 
20,30); Melodia (orele 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

BALUL DE SIMBĂTĂ 
Cosmos (orele 15,30; 18;

SEARA 2 
_______ ,_______ _ ... 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Gri- 
vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30); Gră
dina Modern (ora 19,30).

SPERIETOAREA: Bucegi (orele 
15,45; 18); Grădina Bucegi (ora 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA: 
Lira (orele 15,30; 18); Grădina Lira 
(ora 20).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ; Giuleștl (orele 15,30; 18;
20,15); Vitan (orele 15,30; 18); Gră
dina Vitan (ora 20).

TOAMNA BOBOCILOR: Feren
tari (ora 20,15).

ARTICOLUL 420: Ferentari (ore
le 14: 17,15).

ULTIMA ZĂPADĂ DE PRIMĂ
VARĂ: Cotroceni (orele 14; 16; 
18; 20).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII: 
Cringași (ora 16).

TOAMNA CHEYENILOR: Pacea 
(orele 15,30; 19).

AL PATRULEA MIRE: Rahova 
(orele 16; 18).

LANȚURI: Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Gră
dina Aurora (ora 19,30).

PE AICI NU SE TRECE: Pro
gresul (orele 15.30; 19).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45); Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);
Grădina Arta (ora 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI: Popu
lar (orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI: Flacăra (ore
le 15.30; 18; 20).

PIINE ȘI CIOCOLATĂ: Grădina 
Titan (ora 19.45).

HELLO, DOLLY: Moșilor (orele 
9: 12,30); Grădina Moșilor (ora 
19,30).

Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa
voy): UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS! — ora 19.30: (1a Grădina
Boema): IN GRĂDINA BUCU
RIILOR — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" (la Teatrul de vară 
Herăstrău): NOTA ZERO LA
PURTARE — ora 20; Ansamblul

PROGRAMUL 1In jurul orei 9,00, transmisie directă de la Palatul Republicii a ceremoniei semnării documentelor româno-turce.
16,30 Teleșcoală. 17,00 

In limba germană. 18,45 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor șl 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal, 
trebare. ,, 
neexplorate' 
regizor'' 
Drahuse Kralova. Filmul 
„Tony, tl-ai ieșit din minți !“. 
Dansuri gruzine. 22,10 24 de 
22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17.05 Realizări 
științei și tehnicii românești. ___
File de dicționar. Filmul „Prima 
zi de libertate". 19,05 Doina mea, 
doină frumoasă. Muzică populară.
19.20 '— '
20,00
20.20 
21.15 
Azi, 
pentru toți — V. Voiculescu. 22,30 
închiderea programului.

oficiale
Emisiune 
Tragerea

20.00 Mai aveți o în- 
. Creierul — posibilități 

20,40 Ciclu „Femei- 
: Vera Pllvova-Simkova, 

artistic 
22,00 
ore.

Țesătura schelelor îmbracă vechi clădiri ale Havanei. Ziduri care poartă povara timpului sînt supuse unui indispensabil tratament pentru a le prelungi existența. Un masiv contingent de specialiști cercetează cariile pietrei, efectu- înd operațiunile tămăduitoare cu indeminarea chirurgului, A- ceastă „chirurgie a pietrei" este practicată pe scară largă. O recunoaștem după inscripțiile plasate în stradă : „Refacerea monumentelor". Panourile care s-au înmulțit in oraș atestă faptul că grija pentru istorie, pentru moștenirea valoroasă a trecutului, se află la ordinea zilei. Piața Catedralei, punct de reper in labirintul vechii Havane, cunoaște forfota șantierelor. Zidurile sînt curățate, urinele lăsate de ploile tropicale și de dogoarea soarelui sînt șterse. în acest perimetru, istoria solicită pe vizitatorul venit de Ia mii de kilometri și nu putem rezista tentației unui popas. într-o vecinătate simetrică se află clădirea contelui Bayona, construită in secolul 18. (insoțitoarea precizează : în 1720. fiind cu 26 de ani mai „bătrînă" decît catedrala). Edificiul care păstrează ambianța tulburătoare a epocii a fost nu numai o nobilară reședință. In încăperile sale fastuoase s-a instalat o tipografie, apoi un club pentru ca in anii din urmă, după restaurare, să se transforme in Muzeu al artei din perioada colonială. în imediata apropiere ne este semnalată una din primele străzi ale Havanei. Aici, pe Cal- lejon del Chorro, se găsea ta 1592 apeductul orașului. Este zona din care a început implantarea construcțiilor epocii de dominație spaniolă, cu stilul lor inalterabil. Ar mai fi de contemplat celebrul „El Patio" al contelui de Aqua Clara cu palmieri, o superbă fintină și balcoane pitorești. Dar, în tovărășia unui soare dogoritor, să continuăm traseul inițial. La „Căpitănia generală" regăsim animația șantierului. Palatul construit ta 1776 de Felipe Fonodevide Marques, transformat în reședință a guvernatorilor trimiși de Spania iar apoi martor al ceremoniei care a marcat sfîrșitul dominației coloniale spaniole, a devenit acum muzeu. In fața clădirii cu o venerabilă monumentalitate se lucrează intens. Gazdele ne informează că se reface vechiul trotuar. I se va reda aspectul original de acum două secole cînd era din madera, adică din lemn și cind căruțele puteau să treacă fără să producă zgomot. Căruțele au dispărut, automobilele își au parcajul mai departe dar trotuarul din madera poate desuet în secolul asfalt — înseamnă reconstituire pentru nu-și privește cu î!ua de ieri.

de Piața Revoluției, am făcut cunoștință cu șantierul de locuințe din avenida 20 Mai. Un bloc urcă spre cerul fierbinte al Havanei. Privirea descoperă un panou : construcția este realizată de o microbrigadă compusă din tovarăși de la Președinția Republicii, lucrători de la ziarele „Granma“ și „Juventud Re- belde“ ca și muncitori ai fabricii de încălțăminte din mase plastice. Firește, întreb despre confrații de breaslă. Pcdro Cajao, conducătorul șantierului, rela- Ziduri încurcate de povara 
timpului in Havana veche

Un nou bloc se înalță spre cerul fierbinte al Havanei

(Foton rafale autorului)
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benzilor de o prețioasă un oraș care indiferențăar Havana nu este preocupată numai de monumentele ei istorice. Șantierele sale sînt veritabile punți peste timp. Se construiește mult și, mai ales, se construiește cu simțul frumosului și cu o fantezie pe care peisajul tropical o îndeamnă Ia exuberanță. Destul de aproape

tează că ta lucrări, împreună cu alți 99 muncitori constructori, iau parte 25 tovarăși din presă (reporteri, fotografi, linotipiști). Muncesc și scriu. Realizează cronica unei construcții 1a care nu sint simpli spectatori. Au sosit doar cu condeiul și cu aparatul de fotografiat, au început ca muncitori recalificați dar au devenit zidari sau dulgheri, au învățat meseriile șantierului. Teoria intr-o clasă, practica pe schele. Seara, uneori, se reîntorc în redacție pentru a scrie reportajul propriei lor existențe.Juventino Diaz este un bărbat care se apropie de 50 de ani : ochelari, cască de protecție, o înfățișare blajină. A fost muncitor constructor dar curind, foarte curind, va fi inginer. Mai are două examene de trecut și diploma îi va fi inmînată. A muncit și a învățat în același timp. „A fost greu?" — îl întreb. Ride: „Un pic". Jose Antonio Rodriquez are numai 23 de ani. Pare timid. Se exprimă lapidar. Bio-

grafia lui ? Nu caută cuvinte, nu compune fraze pompoase. Răspunde convins : „nimic deosebit" — a muncit și a învățat. Peste un an va fi inginer. Acest modest „nimic deosebit" încorporează visuri, ambiții, energii consumate, eforturi nenumărate, dificultăți ce au trebuit să fie depășite, bucuria succeselor, flacăra nestinsă a încrederii.De ta Domingo Marin, secretarul organizației de partid, aflăm că această construcție cu 12 etaje și 139 apartamente, începută în februarie 1973, urma să fie încheiată în 197fi. In cinstea primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, constructorii s-au angajat să scurteze termenul executării lucrării cu un an. Domingo Marin nu are nici o îndoială : chiar in 1975 locatarii vor primi cheile apartamentelor lor iar magazinele de la parter își vor deschide porțile.
EUGENIU OBREA
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