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La chemarea secretarului general al partidului 

întreaga studențime se angajează 
SĂ SE PREGĂTEASCĂ ASTFEL CA IN ORICE 
MOMENT, LA ORICE LOC DE MUNCĂ SĂ 
SERVEASCĂ PATRIA, POPORUL, PARTIDUL

CONVORBIRI OFICIALE ÎNTRE 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
Șl PRIMUL MINISTRU HAROLD WILSON 
Dialogul purtat acum patru luni la Londra a fost reluat la București, examinindu-se o serie de probleme importante privind dezvoltarea actuala și de perspectivă 
a relațiilor româno-britanice, aspecte ale evolufiei situației politice din Europa

Telegrame adresate C. C. al P. C. R„ tovarășului Nicolae Ceaușeseu
Deschiderea noului an de invățămînt a fost și școli, participanții la aceste manifestări a*  

marcată in întreaga țară prin festivități ce au dresind telegrame C.C. al P.C.R., personal to- 
avut loc în toate centrele universitare, în licee varășuiui NICOLAE CEAUȘESCU.în telegrama adresată de colectivul de cadre didactice, cursanti și studenți al Academiei „Ștefan Gheorghiu" se a- rată : Reîncepem un nou an de studiu și de muncă sub semnul legării mai strînse a învățămîn- tului de viață și de practică, al intensificării muncii educative în spirit socialist și comunist, consecvent revoluționar. Cu a- cest prilej, încredințăm, încă o dată, conducerea partidului că ne vom înzeci eforturile pentru a contribui la consolidarea marilor mutații pozitive din învă- țămîntul românesc, la continua modernizare a conținutului său, la legarea lui organică de cercetare și producție, de marile prefaceri revoluționare din țara noastră, care poartă amprenta activității neobosite, a stilului de muncă comunist, consecvent

revoluționar al secretarului general al partidului.Vom depune întreaga noastră capacitate de muncă și creație in vederea formării unor specialiști cu temeinică pregătire teoretică și practică, cu larg o- rizont de cultură, conștienți de îndatoririle și răspunderile ce le revin in procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării României spre comunism — se spune în telegrama adresată de participanții la adunarea festivă care a avut loc la Institutul politehnic București. Acționînd cu fermitate pentru îndeplinirea indicațiilor date de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, cu prilejul vizitelor cu care ați onorat institutul nostru, vă asigurăm că

nu vom precupeți nici un efort pentru desăvirșirea procesului de integrare organică a învăță- mîntului cu producția și cercetarea științifică.în telegrama adresată de corpul didactic, studenții și ceilalți slujitori ai Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj-Napoca se spune : Tineretul nostru, continuator al tradițiilor revoluționare, pregătindu-se pentru Congresul U.T.C. și Conferința U.A.S.C.R., răspunde cu însuflețire la chemarea dumneavoastră de a se situa in primele linii ale modernizării Invățămîntului, ale. realizării unității dintre Invățămînt, cercetare și producție. Vă asi-
(Continuare tn pag. a lll-a}Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a avut, marți, 16 septembrie, convorbiri oficiale cu primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson.La convorbiri a participat Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului.Președintele Nicolae Ceaușeseu și primul ministru Harold Wilson, împreună cu primul ministru Manea Mănescu, au continuat apoi schimbul de opinii în prezența persoanelor oficiale române și britanice participante la convorbiri.Au luat parte Ion Ursu, președintele, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Vasile Pungan, consilier al președintelui republicii, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, Cornel Pînzaru. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini. Pretor Popa, ambasadorul României la Londra.Au participat Jeffrey Charles Peterson, ambasadorul Regatului' Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Ia București, E. Deakins și dr. Gavin Strang, subsecretari de stat parlamentari,K. R. Stowe, secretar personal principal al primului ministru, J. T. W. Haines, șeful Secretariatului presei, L. Lightman, subsecretar pentru relațiile comerciale și export, P. R. H. Wright, secretar personal, B. G. Cartledge, șeful Departamentului Europa de est și U.R.S.S., A. St. J. H. Figgis, prim-secretar la Departamentul Europa de est și U.R.S.S.Președintele Nicolae Ceaușeseu și primul ministru Harold Wilson, reluînd dialogul purtat acum patru luni la Londra, au examinat o serie de probleme importante privind dezvoltarea actuală și în perspectivă a rela

țiilor româno-britanice. Cu acest prilej, a fost, reafirmată satisfacția față de evoluția ascendentă a colaborării dintre cele două țări și s-a relevat dorința comună de a amplifica și aprofunda raporturile dintre România și Marea Britanie, în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de interes mutual.Șeful statului român și premierul britanic au analizat posibilitățile favorabile existente în vederea adîncirii conlucrării dintre cele două țări și au stabilit o serie de măsuri menite să asigure extinderea continuă și constantă a relațiilor româno- britanice, pe o bază mai trainică și de durată, intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale și colaborării economice. promovarea unor noi forme de cooperare în producție, reciproc avantajoasă. De ambele părți, a fost exprimată convingerea că dezvoltarea colaborării prietenești dintre România și Marea Britanie este atit în folosul celor două țări și popoare, cit și al cauzei înțelegerii și cooperării internaționale.Totodată, s-au abordat aspecte ale actualității internaționale, o atenție deosebită fiind acordată evoluției situației politice pe continentul european.în timpul convorbirilor s-a subliniat importanța încheierii cu succes a Conferinței de la Helsinki, s-a evidențiat necesitatea transpunerii în fapt a documentelor adoptate, a angajamentelor asumate de țările participante, în vederea instaurării pe continentul nostru a unei securități depline și realizării unei colaborări multilaterale intre toate statele Europei. Șeful statului român și primul ministru britanic au apreciat că există reale posibilități de a se înfăptui acest deziderat al popoarelor și au împărtășit hotărî- rea României și a Marii Britanii de a colabora fructuos în această direcție.în context, examinindu-se aspectele militare ale securității, s-a reliefat însemnătatea realizării unor măsuri concrete de destindere militară și dezarmare, în primul rînd dezarmarea nucleară, ca premisă esențială a întăririi încrederii reciproce și dez-

voltării conlucrării rodnice între națiunile Europei.Constatînd cu satisfacție similitudinea sau apropierea punctelor de vedere în abordarea marilor probleme cu care este confruntată omenirea de astăzi, președintele Nicolae Ceaușeseu și primul ministru Harold Wilson au reafirmat voința celor două țări de a colabora strîns pe plan extern, de a-și aduce, prin eforturi conjugate, o contribuție activă la aprofundarea și consolidarea cursului spre destindere, securitate și cooperare, la stingerea focarelor de încordare și conflict, la reglementarea pe cale politică a chestiunilor litigioase existente, la democratizarea relațiilor interstatale, la reducerea decalajelor economice dintre state, la edificarea unei lumi a colaborării pașnice și egale între toate popoarele.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă.

Dineu oferit de președintele 
Nicolae Ceaușeseu

și tovarășa Elena CeaușeseuPreședintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, și tovarășa Elena Ceaușeseu au oferit, marți, un dineu oficial în onoarea primului ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, și a doamnei Mary Wilson.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan •Voitec, Cornel Burtică. Gheor- ghe Cioară, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul a- facerilor externe, alți membri ai 

guvernului, conducători ai unor instituții centrale, precum și ambasadorul țării noastre la Londra.Au participat Jeffrey Charles Peterson, E. Deankins, Gavin Strang, K. R. Stowe, alte personalități britanice.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, președintele Nicolae Ceaușeseu și primul ministru Harold Wilson au rostit toasturi.Urmărite cu interes și subliniate cu aplauze, toasturile au fost marcate în mod solemn, la încheierea lor, de intonarea imnurilor de stat ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și României.
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TOASTURILE ROSTITE 
DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Și PRIMUL MINISTRU 
HAROLD WILSON

1N EDITURA POLITICĂ A APĂRUT:

SOLIE DE PACE 
ȘI COLABORAREVOLUMUL CUPRINDE:

• Vizita oficiala de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușeseu și a tovarășei Elena Ceaușeseu 
în Republica Federativă a Braziliei și în Statele U- 
nite Mexicane.
• Întîlniri șî convorbiri ale președintelui 

Nicolae Ceaușeseu cu președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, cu președintele 
Republicii Venezuela, Carlos Andres Perez, cu 
președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald 
R. Ford, și cu primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson.

SPECIALISTUL DE MllNE, 
un tînăr care se formează în facultate 

pentru munca, pentru creație, 
pentru viața, în spirit revoluționar

j „SOCIETATEA PE CARE 0 EDIFICĂM ESTE 0 SOCIETATEA MUNCII; ÎN EA NUȘI 

j VOR AVEA LOCUL CEI CE NU MUNCESC. IATĂ DE CE ÎNVĂȚĂMÎNTUL TREBUIE 

j facă totul pentru a preoți tineretul PENTRU MUNCĂ, PENTRU VIAȚĂ". 

j NICOLAE CEAUȘESCU

A doua zi a anului de invățămînt. S-au scurs doar citeva ceasuri de cind, de la tribuna marii adunări populare de la Craiova, secretarul general al partidului s-a adresat întregului tineret care invată. dascălilor lui, prefatind într-un autentic program revoluționar. direcțiile concrete de lucru ale anului de învătămint care a început. Cuvintarea a fost ascultată încă în ziua transmiterii ei. Acum, la ora dimineții, cînd au apărut ziarele sînt aprofundate indatoririle care au fost puse în fata învătămîntului, a lor, ca tineri ai învățăturii. Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a exprimat în cuvintarea sa încrederea că în anul de învătămint ce a început se vor obține rezultate care să constituie un exemplu pentru celelalte sectoare de activitate, că din prima zi a anului procesul de învătămint se va desfășura in conformitate cu cerințele Congresului al XI-lea al partidului de a lega tot mai strîns învătă- mîntul cu știinta și producția.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușeseu a avut un larg ecou în rindul studenților și cadrelor didactice. Opiniile pe care le-am solicitat arată felul în care, aplicind în spirit cu adevărat revoluționar îndemnurile și recomandările secretarului general al partidului, trecerea la o mai strinsă legătură a invățămîntului cu practica și cercetarea se va desfășura mai rapid, cu rezultate mai mari.• în tînăra Universitate cra- ioveană impresiile vizitei sînt pregnante. Studenții și profesorii au beneficiat direct de îndrumările secretarului general pentru noul an de învățămînt. „Am intrat în posesia noii facultăți de electrotehnică aflată pe platforma Uzinei Electroputere — ne spune Dumitru Ebîncă, secretar al Consiliului U.A.S.C. pe universitate — darul țării pentru studenții craioveni. Am fost foarte mîndri că am putut raporta secretarului general faptul că majoritatea instalațiilor au fost montate de studenți și profesori. E un început. Am înțeles acest lucru ieri, cînd am văzut ce îndatoriri mari ne revin. Cu deosebire am reținut faptul că studenția noastră nu este acceptată ca perioadă de simplă acumulare, de înmagazinare pasivă. Trebuie să învățăm dar totodată, pe această bază, să putem crea și produce. Condițiile noastre de studiu sînt la un nivel de modernitate care nu mai acceptă indicii de integraliști din ultimii trei ani. Pentru un autentic salt calitativ nu putem aștepta însă statisticile de șfîrșit de semestru și de an, care ne arată de cele 

mai multe ori, ce avem de făcut, de îndreptat. Ideea de rigurozitate in muncă, de disciplină și ordine va fi dominanta activității cotidiene. Pentru ca un student să se prezinte la verificarea examenelor cu realizări care să-i autentifice capacitatea de om al

Studenții Facultății de mecanică din Capitală, secția mecanică fină, 
grupa 552, in laboratorul de tehnologie fină.

Foto : O. PLECAN

Sosirea in țara noastră 
a delegației Uniunii Socialiste 

a Tineretului din R. S. CehoslovacăMarți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Socialiste a Tineretului (U.S.T.) din R. S. Cehoslovacă, condusă de Jindrich Polednik, președintele Comitetului Central al U.S.T , care face o vizită în tara noastră, la invitația C.C. al U.T.C. Din delegație fac parte Jan Husak. secretar al C.C. al U.S.T., Ladislav Janak, președintele Comitetului regional Zapa- doslovațk al U.S.T., Drahomira Zrunkova, membră a Centrului Studențesc Cehoslovac, Jan Pexa, șef de sector la C.C. al U.S.T. și Josef Vesely, redactor la ziarul Mlada Fronta. 

științei, al producției, al creației;, el trebuie să fie prezent, mai intîi, la fiecare seminar, la lucrările de laborator și în ateliere — o prezență participativă.Pregătirile pentru Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. oferă un cimp de acțiune care vizează dinamizarea activității de asociație, implicarea fiecărei organizații în actul instructiv-educa- tiv din facultate".• Mihai Ștefănescu, student la Facultatea de medicină generală, secretar al Consiliului U.A.S.C. pe Centrul universitar Tg. Mureș, se face purtătorul de cuvînt al colegilor săi, studenți români și maghiari. „Am simțit prin prezenta secretarului general în mijlocul studenților craioveni, în
L. LUSTIG, L. POPESCU, C. 
STANCULESCU, I. MIHA- 
LACHE, I. DANCEA, M. 
BORDA

(Continuare în pag. a U-a)

La aeroportul internațional București-Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secre- tar al C.C. al U.T.C., de membri ai Biroului C.C. al U.T.C.A fost de față Miloșlav Jantik, însărcinatul cu afaceri a.i. al R. S. Cehoslovace la București.In cursul aceleiași zile, delegația U.S.T. a avut convorbiri la C.C. al U.T.C. într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a realizat un schimb de informații și experiență cu privire la preocupările actuale ale celor două organizații de tineret

«
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CAMPANIA AGRICOLA

AMPLĂ MOBILIZARE
DE FORJE PENTRU
STRÎNGEREA RECOLTEI

Miez de campanie, moment hotărîtor în marea bătălie pentru strîngerea și înmagazi- narea recoltelor. Cu mic, cu mare, locuitorii satelor sînt pe cîmp. Comandamentele comunale pentru agricultură au stabilit sarcini concrete, măsuri precise. Fiecare om știe ce are de făcut, unde trebuie să pună umărul. Primarul se află în fruntea formațiilor de lucru, organizează, coordonează și controlează munca în cîmp, culege porumb, recoltează legume ori dirijează transportul recoltei spre magazii, ca orice alt cooperator. La Găiseni, Creve- dia Mare, Ghimpați, la Stă- nești toate forțele mecanice și manuale sînt concentrate pe ogoare, din zori și pînă noaptea tîrziu. Un deosebit aport își aduc, în aceste zile, tinerii locuitori ai satelor. Echipe și brigăzi de uteciști, formații mixte, iată numai cîteva din formele de organizare ale ti-

nerilor de la sate. „In prezent, pe ogoarele județului Ilfov lucrează peste 12 000 de tineri — ne informează Nicolae Robu, activist al Comitetului județean Ilfov al U.T.C. Ute- ciștii participă nemijlocit la recoltarea porumbului, sfeclei de zahăr, furajelor, strugurilor, precum și a fructelor și legumelor. Numai în cooperativele agricole, astăzi lucrează efectiv aproape 6 800
PE OGOARELE

JUDEȚULUI ILFOV

Digul 
tineretului„Acum, cind totul este o treabă încheiată, se poate vorbi mai ușor" — ne spune tovarășul Gheorghe Manoliu, prim secretar la Comitetului județean Brăila al U.T.C. Notăm în ce-a constat greul. Intre Grădiștea și Racovița. inundațiile din vară au produs mari pagube terenului agricol. Pentru refacere, pentru apărarea satului Grădiștea de apa Buzăului și preîntimpinarea eventualelor pericole, aici s-a constituit unul din punctele de intensă activitate. Debutul l-au făcut tinerii. Trei sute de uteciști — muncitori de la „Progresul", Șantierul naval. C.F.A., C.C.H., elevi și țărani cooperatori din comunele limitrofe — s-au angajat să lucreze, in timpul concediului de odihnă, la înălțarea digului. Modul de organizare : autogospodârirea ; de la amenajarea spațiilor de dormit, la pregătirea hranei. Tinerii au fost repartizați în 10 brigăzi (și, respectiv, 30 de echipe) de muncă patriotică. în fiecare dimineață, la careu, se a- nunțau obiectivele de muncă ; in fiecare seară, în cadrul aceluiași careu, erau analizate rezultatele. Pentru stimularea întrecerii au fost instituite două drapele — transmisibile — de brigadă și echipă fruntașe. In final, ele au fost acordate brigăzii I, alcătuită din uteciști de la întreprinderea „Progresul", condusă de Costel Vaciu și echipa tinerilor cooperatori din comuna Grădiștea, ccndusă de Radu Ivan. Celor două formații și altor opt tineri le-au fost acordate și Diplome de Onoare ale Comitetului județean al U.T.C.O ultimă, semnificativă, mențiune : termenul planificat pentru realizarea acțiunii era de 30 de zile ; tinerii s-au angajat să execute lucrarea în 15 zile ; recepția s-a făcut după numai 10 zile de muncă încordată. La ora actuală, digul tineretului este continuat de alte unități economice din municipiu, de locuitori ai zonei respective.

I. andreițA

de tineri. Mecanizatorii uteciști înscriu frecvent noi rezultate de muncă. Ziua recoltează, iar seara — pînă spre miezul nopții — întorc brazde pregătind recolta anului viitor. Timpul este prețuit la maximum, pretutindeni. La Anghelești, tinerii de la S.M.A. au executat cu forțe proprii 21 dispozitive pentru recoltat floarea-soarelui. Rezultatul muncii lor : în loc de trei combine au fost echipate și dirijate în lanuri 24 de combine ; la Clejani, floarea-soarelui a fost recoltată de pe întreaga suprafață cu 10 zile mai devreme. Un merit deosebit în reușita acestei inițiative îi revine inginerului mecanic Mihai Grecu, în vîrstă de numai 26 de ani.Pretutindeni se acționează cu răspundere, se caută noi

soluții. In timpul cel mai scurt, recolta trebuie pusă la adăpost. La Stănești s-a lansat o chemare : „Toți fiii satului să participe la strîngerea roadelor cîmpului !“. Constantin Voicu, președintele comandamentului comunal pentru agricultură, ne spune că, de la începutul lunii septembrie, toți locuitorii comunei, bărbați, femei, tineri și vîrstnici, s-au înfățișat, în haine de lucru, pe ogoare. Peste 300 de muncitori navetiști, lucrători în industrie — la Giurgiu, sîmbăta și duminica ajută la culesul porumbului. Mai mult de 2 000 de oameni sînt prezenți zi de zi pe tarlalele celor patru cooperative agricole de producție din raza comunei. Pentru urgentarea strîngerii recoltei, cooperatorii de la Ghizdaru trec porumbul prin batoză ; la baza de recepție, ei transportă boabe. Altfel, porumbul este condamnat să zacă în grămezi pe cîmp sau pe platformele din incinta cooperativei. De ce ? Baza de recepție de la Giurgiu preia recolta în ritm de melc ; multe cooperative agricole care transportă porumb știuleți la această bgză nu reușesc să efectueze decît un singur transport pe zi, în mod excepțional, două. Cozi nesfîrși- te, din revărsatul zorilor și pînă se întunecă, pierdere inutilă de timp și o imobilizare nejustificată a unui impresionant număr de mijloace de transport. Pînă cînd va mai dura această stare de lucruri ?
GH. CONSTANTINESCU

Stringerea recoltei de toamnă, sarcină prioritară a lucrătorilor din 
agricultură.

Foto : GH. CUCU

FLOAREA SOARELUI 
SE RECOLTEAZĂ DE PE 
ULTIMELE SUPRAFEȚEIn unitățile agricole de stat din județele Dolj, Teleorman, Ilfov, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dîmbovița, Argeș, Galați și Iași, acțiunea de recoltat floarea-soarelui a fost încheiată. Ritmul intens cu care s-a lucrat, măsurile organizatorice întreprinse ca urmare a punerii în practică a indicațiilor secretarului general al partidului au dus nu numai la strîngerea intr-un timp record a producției de pe cîmp, dar și la evitarea eventualelor pierderi și a risipei, fapt demonstrat de valoarea producției, de depășirea, in multe unități agricole, a evaluărilor inițiale. Exemplul județelor amintite, rezultatele bune obținute, trebuie urmat și de județele în care floarea-soarelui continuă să se afle pe cîmp. După datele centralizate la ministerul de resort ieri în unitățile agricole de stat nu se recoltase încă floarea-soarelui de pe o suprafață de circa 8 mii de hectare, rămîneri în urmă înregîs- trîndu-se în județele Arad (mai sînt de recoltat circa 900 hectare), Timiș (3 000 hectare nerecoltate încă), Bihor (procentul de realizare este de 54 la sută) și Con

stanța (700 hectare), județe situate în prima zonă agricolă a țării.Vremea călduroasă a facilitat grăbirea procesului de coacere a semințelor, fapt care — în cazul neluării unor măsuri grabnice — poate duce la pierderi și risipă. Este, de aceea, necesar să se intensifice ritmul, să se ia cele mai hotărite măsuri pentru ca recoltatul să se încheie în următoarele zile, prin folosirea mașinilor Ia capacitate maximă, știut fiind că recoltatul florii- soarelui se face complet mecanizat și, de asemenea, că unitățile agricole de stat dispun de suficiente mijloace mecanice.
ALEXANDRU MIREA

Uteciștii din județul Vaslui 

planul anual la muncăPrin activitatea de zi cu zi 875 000 lei față de 850 000 lei, an-desfâșurată in industrie, agricultură, șantiere de muncă patriotică, tinerii din județul Vaslui au reușit să raporteze în cinstea celui de-al X-lea Congres al U.T.C. îndeplinirea planului la muncă patriotică la 1 septembrie, cu aproape 4 luni mai devreme. Menționăm cîteva din rezultatele obținute: la lucrările finanțate s-au realizat

gajamentul asumat în cinstea Congresului; s-au colectat 3 600 tone fier vechi, s-au executat împăduriri pe o suprafață de 750 hectare. Pe cele 36 șantiere locale și 3 șantiere județene din agricultură și investiții s-au efectuat lucrări în valoare de peste 35 milioane lei. In această activitate s-au evidențiat în mod deosebit organizațiile U.T.C.

au îndeplinit 

patrioticăde la întreprinderea de rulmenți Birlad, Fabrica mixtă de industrie locală Birlad, organizația orășenească U.T.C. Negrești, întreprinderea de confecții Vaslui, Liceul agricol și de industrie alimentară Huși și comunele Todirești, Zorleni, Stănilești, Banca.
EMIL RĂȘCANU

PRO Șl (ORTRR • PRO Șl (ORTRR

„Complexul
de inferioritate" și 

atitudinea față de precursori

dere în cercetările originale întreținută și de o parte din critică, puțin preocupată de acest gen de lucrări (...) Dar esențial rămîne complexul de inferioritate al unei categorii de critici, tradus prin neîncrederea în capacitatea personală de a dominași rezolva (...) Cit nea față nească, de
astfel de probleme privește atitudi- de critica româ- ignorare sau rezervă extremă, ea se explică prin lipsa unei mari tradiții a

SPECIALISTUL 
DE MÎINE

(Urmare din pag. 1)prima zi a noului an universitar, prezenta în mijlocul _ nostru, a- propierea, cum a făcut-o de atitea ori, de sufletul generațiilor tinere, grija deosebită pentru pregătirea omului care miine va trebui să răspundă întrebărilor pe care viitorul le va pune societății. Mă angajez in numele tuturor studenților medicinist! din Tg. Mureș ca acum, în anul celui de-al X-lea Congres al U.T.C. și a celei de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R., dovada înțelegerii sarcinilor desprinse din recenta cuvîntare a tovarășului Nțcolae Ceaușescu, să o facem prin rezultate foarte bune la învățătură și practică".• Președintele C.U.A.S.C. din Institutul de petrol și gaze Ploiești, Vlad Ulmanu, ține să ne spună : „Prețioasele îndemnuri adresate studenților și cadrelor didactice. criticile formulate constituie pentru A.S.C. din Centrul universitar Ploiești programul concret de acțiune în tot ce vom întreprinde. „Invățămîn- tul nostru — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — dă diplome pentru muncă, pentru creație, pentru viață !“ Obținerea unei diplome înseamnă deci muncă, seriozitate, disciplină. In acest spirit îi vom educa pe studenții care se pregătesc pentru o industrie de tradiție — petrolul. Una din direcțiile principale ale activității noastre va fi întărirea disciplinei, ca o componentă a spiritului revoluționar. Acest aspect va constitui punct la ordinea de zi în adunările de dare de seamă și alegeri. Ia nivel de grupe și an de studiu, care încep joi, la Conferința pe Centrul universitar care va avea loc la 9 octombrie. Vom dezbate cu toată seriozitatea situația profesională, cazurile de răminere în urmă pentru ca. lichidînd neajunsurile manifestate în anul trecut, să obținem calificative superioare în muncă și viață. Din primele zile am declanșat întrecerea „Fiecare asociație — colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților". Adresindu-se și organizației revoluționare de tineret, secretarul general al partidului ne îndruma

pe toți să ne facem un titlu de glorie, de cinste și onoare din a asigura lichidarea oricăror manifestări negative care se mai intilnesc pe ici-colo, de lipsă de exigență atit la cadrele didactice, cit și la țineri față de ei înșiși, față de colegii lor. Noi aflăm aici cerința fermă ca în fiecare colectiv studențesc să permanentizăm o atmosferă de studiu menită să elimine mediocritățile, să cerem fiecărui student să facă efortul autodepășirii".• „După colegii de la Facultatea de medicină, nu peste multă vreme urmează ca și noi, cei de la Agronomie, să ne desfășurăm in întregime procesul in- structiv-educativ în contextul și condițiile marii producții. Principala' preocupare, atit a conducerii facultății cit și a noastră in cadrul A.S.C., — precizează Alexandru Deaconu, președintele C.A.S.C. din Facultatea de agronomie Timișoara — vizează în principal cuprinderea întregii mase de studenți în munca de elaborare a lucrărilor de cercetare prin intermediul nemijlocit al practicii. Faptul că mai bine de 75 la sută din temele lucrărilor de diplomă din acest an au abordat subiecte provenite fie prin intermediul contractelor încheiate, fie cu posibilități de finalizare nemijlocită de către autorii înșiși demonstrează că este pe deplin posibil să realizăm mai repede și mai bine această importantă sarcină. Printre asemenea lucrări de diplomă cu valabilitate practică, eficiente, aș cita influența îngrășămintelor chimice și organice asupra creșterii producției de porumb la C.A.P. Șiria, județul Arad, studiul pentru combaterea eroziunii solului la Masloc, județul Timiș, combaterea chimică a buruienilor în cultura de porumb la I.A.S. Sînnicolau Mare, sînt doar cîteva exemple de lucrări ale căror soluții sînt deja aplicate. Nu este mai puțin adevărat că mai avem multe de făcut. Tocmai de aceea, încă din primele zile ale acestui an universitar ne propunem să intensificăm pregătirea viitorului absolvent și din punctul de vedere al metodelor folosite, a1 organizării muncii complexe de specialist.

Studenții anului I T.C.M. la prima oră de atelier-școală in laboratorul de mașlni-unelte
" Foto : O. PLECAM

• în Institutul politehnic bueu- reștean, TCM-iștii au o bună experiență pe planul implicării studenților să rezolve din timpul facultății probleme cerute de producție. Facultatea TCM a inaugurat, cu doi ani în urmă, practica susținerii lucrărilor de diplomă în întreprinderi. Nu pentru decor, ci pentru că, de acolo, din uzine, au fost luate temele acestea, specialiștii i-au îndrumat pe studenți. Lucrarea amplă realizată cu doi ani în urmă de un grup de studenți la întreprinderea „Automatica" a căpătat deja înfățișarea agregatelor și a fost trimisă beneficiarului, incit se poate spune că tinerii au dat un adevărat examen al capacității inginerești. Anul trecut, alț.i studenți au susținut lucrările de diplomă în cîteva uzine beneficiare —■ întreprinderea de mecanică fină, întreprinderea de mașini grele, I.U.P.S. Acum, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus cu atita acuitate problema ca absolventul fiecărui institut de învățămînt să-și încheie studiile cu elaborarea unei lucrări practice care să fie folosite imediat în producție, de oricare întreprindere, experiența trebui*  să capete caracter de generalizare. „înființarea în cadrul facultății a Centrului de cerceta- re-proiectare și producție,DISROM, a făcut posibilă crearea unei adevărate pepiniere de formare a viitorilor specialiști. Practic, în acest colectiv studențesc nu există temă de proiect de diplomă care să nu intereseze producția, ne spune Stan Corneliu, membru al Consiliului A.S.C. pe facultate. Cadrele didactice și specialiștii din producție ne ajută din anii mai mici să ne alegem tema proiectului de diplomă, care ește mai întîi temă de cercetare. Studenții vor fi atrași la rezolvarea unor probleme de contract. Incit cercetarea științifică nu este un simplu exercițiu, ci o contribuție concretă la rezolvarea unor teme pe care le ridică producția". Studentul Gabriel Bica- Popov, din anul V, ne spune că „ieri a și avut loc prima ședință de proiect, și am avut posibilitatea să-mi aleg o terhă de diplomă dintr-un contract cu I.U.P.S., deci voi lucra de pe acum la o comandă a producției. Studentul privește altfel pregătirea, răspunderile care-i revin, dacă ceea ce realizează nu se pune la dosar, ci se aplică în practică, devine un bun util al producției. In aceste condiții, cunoscînd încă din anul I cum se pun lucrurile privind finalizarea studenției, tînărul privește altfel, cu mai multă responsabilitate, obligațiile universitare".
★In toate discuțiile purtate eu studenții s-a detașat cu pregnanță ideea că in aceste zile, cind in viața organizației comuniste a studenților au Ioc adunările de dare de seamă și alegeri, orientările, reieșite din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se constituie ca puncte de referință pentru analizele și măsurile ce se vor stabili pentru ca noul an universitar pe parcursul căruia are loc Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. să se mențină la haremurile ridicate Ia care a Început.__________________________________________«z--
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Intr-un articol intitulat „Ignorarea criticii noastre ?“ (România literară nr. 37), criticul literar Adrian Marino atrage atenția asupra „unui fenomen destul de răspindit la o întreagă categorie de studii literare actuale", anume, asupra ignorării, de către o serie de autori, cu sau fără intenție, a stadiului actual la care au ajuns in critica românească unele idei literare sau concepte de ideologie literară. Fenomen cu o arie mai largă de răspindire decîf literatura și critica literară, indicînd existența rămășițelor vechii mentalități a neîncrederii în valoarea produsului autohton. într-o fază timpurie, de relativă imaturita- te a unei culturi, extremismul era curent : se puteau intîlni intr-o atare fază atît indiciile complexului de superioritate cit și ale aceluia invers, de inferioritate, echilibrul urmind să se cîș- tige cu mari eforturi. Desigur, această oscilare nu este o fatalitate dar existența ei în trecutul culturii trebuie să o vedem printr-o serie de cauze determinante, de natură socială, politică și strict literar-artistică. Faza critică, superioară, a culturii restabilește echilibrul proporțiilor exagerate intr-un sens ori în altul, însă nu înlătură definitiv și posibilitatea manifestării mai mult sau mai puțin izolate a vechii mentalități. Pe scurt, revenind la articolul menționat, fenomenul observat de A. Marino se manifestă în acest fel : „Din dorința, dealtfel p,e deplin legitimă, chiar salutară, de a fi cit mai bine „informați", „la zi", se cade uneori în excesul contrar și se citează cu religiozitate chiar și cele mai banale texte străine, articole foarte oarecare, eseuri de mina a doua, a treia. învestite doar cu prestigiul unei mari culturi și limbi de circulație. în timp ce studii românești de calitate

uneori egală, alteori superioare acestora sint trecute cu vederea sau combătute prin simple referințe străine de duzină, de către „eseiști" speriați de ultima apariție a editurii franceze". Neîndoios se ascunde aici o mentalitate inacceptabilă, de ignorare a tradiției valoroase de dragul unui snobism bazat pe informația de ultimă oră dar care nu este întotdeauna și de cel mai înalt nivel în materie (cu această condiție, desigur, preluarea atentă este însă strict necesară). Criticul citat dă și o serie de exemple (lucru rar .') a căror analiză este convingătoare. Intre consecințele negative ale fenomenului discutat noi am insista și asupra riscului nu doar de a bate pasul pe loc în unele privințe, dar și de a da cu serioși pași înapoi nivelul, stadiul unor discuții. Astfel, puncte de vedere demult depășite de exegeze ulterioare se văd naiv „recondiționate" și aduse ca noutăți. Din nefericire, dar in spiritul adevărului, trebuie să recunoaștem că asemenea tîrzii descoperiri de noutăți depășite nu constituie un fenomen prea singular. Există, oricîte nuanțări s-ar face, un progres al înțelegerii și al punctelor de vedere asupra ideilor, operelor, curentelor literare, progres de care nu se poate să nu ținem seama decît cu riscul de a merge voioși înainte, dar dind înapoi ! In fine, remarcabila analiză a criticului Adrian Marino trage această concluzie de natură să explice fenomenul analizat : „Intervine ceea ce am numi „complexul de neîncredere în forțele proprii" produs de : marele prestigiu al criticii străine, alimentat și de abundența de traduceri de studii și eseuri, care fac pe Ioc autoritate și introduc un termen strivitor de comparație (...) ; atmosfera de neîncre-

studiilor literare de acest tip, în plină dezvoltare totuși, prin prejudecata că nu există încă o critică românească citabilă, „competitivă", la nivelul criticii străine. Ceea ce face ca autorul înclinat spre astfel de cercetări să nu aibă (...) încredere în precursorii săi direcți, în sistemul de referințe românești și să nu se considere integrat într-o direcție ideologică pe care s-o continue și s-o dezvolte. Și atunci el cade în mod inocent victimă iluziei integrării în „nivelul internațional" al proble

mei. Iar cînd nu are această psihologie, să considere că singura formulare și rezolvare justă a problemei ÎNCEPE doar prin contribuția sa, că el este „primul" ce o „descoperă" și o discută. Ceea ce-i dă „dreptul" să-și ignore precursorii, care in conștiința sa, de fapt, nici nu există".Credem că asemenea contribuții, substanțiale, convingătoare, pornind de la numirea concretă a lucrurilor și nu relativizînd sau, dimpotrivă, absolutizind prin excesivă generalitate, indică o fază mai acută, de maximă utilitate a dezbaterilor despre problemele și responsabilitatea criticii contemporane. Ca să nu mai amintim că un atare mod de a discuta arată cit de necesară și eficace poate fi intervenția istoricilor literari cu perspectivă teoretică în mișcarea ideilor din imediata actualitate, formulînd soluții intr-un . spirit de ordine și claritate superioară.
C. STĂNESCU

(n)es, fiul regelui Cycnus și frate cu Hemithea. Iubit în taină de Philonome, cea de-a doua soție a Iui Cycnus și nevrînd să-i împărtășească dragostea, Tenes a fost pe nedrept învinovățit de către aceasta în fața tatălui său. Cycnus l-a închis, atît pe el cit și pe sora sa Hemithea intr-un cufăr și le-a dat drumul pe mare. Salvați de înec ca prin minune, cei doi fost purtați pe valuri pînă țărmul unei insule. Locuitorii acolo l-au ales pe Tenes rege și, de la el, insula s-a numit Te- nedos".Nu știm precis dacă această Philon este cea din Săptămîna... însă coincidența este interesantă. Așadar, Philon (ome) s-ar fi răzbunat calomniindu-1 pe Ten- (n)es, mobilul fiind iubirea ne- impărtășită. Tema calomniei a

la aula de

Necesitatea

Mitologia și afacerile 
literelor contemporaneSăptămîna culturală a Capitalei remarcă într-una din rubricile sale de publicitate „vivacitatea critică" a „Scînteii tineretului". Precizăm din capul locului că n-avem nici un rol în apariția respectivului anunț. Procedeul este însă interesant și de aceea îl supunem atenției cititorilor. Ni se pun pe seamă niște intenții cel puțin fanteziste, „argumentate" cu informații culese probabil pe cale orală. Ne miră receptivitatea revistei, sau a lui Philon. față de mecanismele oculte de fabricat zvonuri ori simple supoziții. Astfel, despre 6 critică neconvenabilă se spune că, „alături de subiect", ea ar urma „linia dată" de un grup de critici. Era oare Philon de față cind autorului a- celei note i s-a trasat respectiva „linie" sau cînd i s-au dat acele „îndemnuri oculte" ? ! Fiindcă. de vreme ce „noi Ie combatem încă o dată cu vehemență", cum se afirmă în nota Săptămînii... bănuim că Philon deține și niște probe, altfel ar trebui să credem în resurecția

mentalității vînătorii de vrăjitoare...Mai departe, aceeași notă plină de informații ne înștiințează unde și la ce oră mănîncă Lau- rențiu Ulici și, în fine, este apostrofat M. Costea pentru lipsă de autoritate. Probabil că în capetele unora ideea feudală despre autoritate mai deține locul adevărului. Mă rog. Am citit recent niște însemnări despre Eminescu și Nichita Stănescu a căror formă cel puțin neglijentă nu era cîtuși de puțin salvată de autoritatea, mare, a semnatarului ! Se mai întimplă...Ce ne facem însă cu Philon ? Noi nu sîntem curioși de a ști numaidecît ce persoană de azi, cu sau fără „autoritate", împrăștie prin intermediul lui Phiion asemenea informații, ci pur și simplu ne-a trezit interesul acest personaj mitologic. Mărturisim că deocamdată (fiindcă nu ne ascundem dorința de a învăța mereu și de la oricine ne poate fi de folos) n-am găsit nimic mai plauzibil decit informația din „Micul dicționar mitologic" (pag. 366) : „Ten-

făcut o lungă carieră literară tocmai pentru că se inspiră dintr-un anume comportament liman persistent, întîlnit și în zilele noastre. Așa că n-am vedea nimic ciudat în folosirea sau, dacă ne place, implicarea acestui personaj mitologic în afacerile literelor contemporane. Predilecția poate fi, nu-i așa ?, o dovadă a respectului față de tradiție. Sînt tradiții și tradiții, pe unele ar cam fi cazul să le uităm. Iar nota din revista Săptămîna... cu toate informațiile ei, desigur bine verificate, despre „linia dată" sau „îndemnurile oculte", ca să nu mai amintim divulgarea orei Ia care mănincă un critic de azi, constituie o bună ilustrare a pasiunii pentru o anumită tradiție.
M. COSTEA

perspectivei
criticeUn „eseu interpretativ" asupra operei lui Camil Petrescu ne promite Ovidiu Ghidirmic în „Avertismentul" la volumul „Cărnii Petrescu sau patosul lucidității". Intr-adevăr, se spun lucruri interesante despre distanțarea autorului „Ultimei nopți..." atît de perspectiva „eroică" a- supra războiului cit și de cea „demitizantă", despre drama de conștiință a lui Gelu Ruscanu, ca și, de asemenea, despre piesele lui Camil Petrescu. In generai vorbind, considerăm utile și asemenea lucrări ce reiau în măre măsură aprecieri care s-au mai făcut, expuse intr-o manieră mai didacticăDiscutabilă este insă o anume tendință, sesizabilă și in alte studii sau eseuri monografice, de dimensiuni mai ample sau mai reduse : lipsa de spirit critic, de discernămînt in preluarea unor puncte de vedere. Autorul interpretat este crezut mereu „pe cuvint" întrunind elogiile exegetului chiar și atunci cînd se impunea o perspectivă critică. Consecințele acestei situații nu sînt deloc de trecut cu vederea. Camil Petrescu însuși mărturisește că, odată cu trecerea anilor, unele afirmații pe care le-a făcut cîndva i se par prea tranșante, iar cutare aprecieri au o violență pe care o explică nu atît motive obiective

cit climatul de hărțuială și adversitate de care a avut parte din belșug. Aceste justificări Ia care se adaugă temperamentul de artist, subiectiv prin excelență, nu mai au cum să fie valabile in cazul comentatorului său recent. Și cu toate acestea asistăm Ia o raliere deplină la unele puncte de vedere discutabile ale scriitorului pe care timpul, evident, le-a infirmat. Astfel, aprecierile minimalizatoare formulate la adresa lui Eugen Lovinescu sint reproduse aprobator deși, nu încape discuție, lucrurile nu pot sta astfel. In primul rind. se face o nepotrivită apropiere între „execuțiile" maioresciene și cea operată de dramaturg asupra lui Lovinescu. Ambele ar fi în egală măsură îndreptățite : E. Lovinescu la fel de demn de a fi ridiculizat ca și Petre Grădiș- teanu ! In mod firesc, Ov. Ghidirmic, urmindu-1 cu o fidelitate exagerată pe scriitor, chiar și acolo unde acesta din urmă este nedrept, subiectiv, pare să considere și el că „teoriile lovinesciene sint apărătoare și stimulatoare ale „modei", ale „popularității"

(media de gust, gustul vulgar) și „snobismelor succesive". Toate acuzațiile sînt reproduse a- probator, fără nîci un a- mendament, de Ovidiu Ghidirmic, deși comentatorul nu are nici un motiv de inimiciție personală față de marele critic. Să nu uităm de asemenea că exegetul nostru refuză să beneficieze de perspectiva oferită de cele patru decenii scurse de atunci din moment ce scrie : „O altă acuzație masivă adusă criticii lovinesciene este lipsa capacității intuitive. Și aici avem toate indicațiile să credem că redutabilul polemist care este Camil Petrescu a atins unui din punctele cele mai slabe ale fizionomiei critice a lui Lovinescu dacă nu chiar cel mai slab. O dovadă a lipsei de intuiție a lui Lovinescu stă în mulțimea de diagnostice eronate, pe care criticul de la „Sburătorul" le-a e- nunțat. Nici unul din criticii mari n-a „gafat" în stilul lui E. Lovinescu". Cel care a intuit primul valoarea de excepție a lui „Ion" și a ciclului „Halli- pa“ era „lipsit de intuiție" ! Cel care afirma decis, cel dinții, eă Rebreanu este un mare romancier, cel care. în ciuda unor firești erori sau exagerări, a promovat atitea talente autentice, este marele „gafeur" al criticii noastre ! „Revizuirile" lovinesciene, iarăși în acord deplin cu Camil Petrescu, sint considerate fapte reprobabile sub raport etic și nu ceea ce au fost : dovezi ale unei receptivități mereu perfectibile, ale unei salutare împrospătări a perspectivei (in a- ceastă direcție recomandăm lectura cărții lui Al. George „In jurul lui Lovinescu", unde se urmăresc aceste „revizuiri" și se explică sensul lor).Un mare scriitor nu este deloc minimalizat dacă adoptăm, cind este cazul, o atitudine distanțată asupra unor aspecte ale creației sale sau asupra unor păreri pe care Ie-a emis. Aceasta ar fi fost și in spiritul autorului despre care scrie Ov. Ghidirmic: luciditatea, atît de caracteristică lui Camil Petrescu însuși.
VICTOR ATANASIU
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REGATULUI UNIT ĂL MARII BRITANII $1 IRLANDEI DE NORD ÎNTREAGA STUDENȚIME 
SE ANGAJEAZĂDINEU OFICIAL

Toastul președintelui

NICOLAE CEAUSESCU
Toastul primului ministru

HAROLD WILSONDomnule prim-ministru, Doamnă Mary Wilson, Doamnelor și domnilor, Tovarăși,Doresc să exprim satisfacția noastră pentru vizita pe care o faceți in România, domnule prim-ministru. Considerăm a- ceastă vizită ca o expresie a e- voluției pozitive pe care o cunosc relațiile dintre Republica Socialistă România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, o ilustrare a dorinței popoarelor noastre de a face ca tradiționalele legături de prietenie și colaborare dintre ele să capete dimensiuni și mai largi.Este adevărat că ați mai vizitat România cu cițiva ani în urmă ; am avut atunci convorbiri la Mangalia. Dar tot atît de a- devărat este că, după cel de-al doilea război mondial, aceasta este prima vizită pe care un prim-ministru englez o face în România. In vara acestui an am avut o scurtă convorbire la Londra : ne-am reîntîlnit Ia He* 1- sinki, și acum avem plăcerea să continuăm convorbirile pentru a găsi împreună noi căi de dezvoltare a colaborării dintre țările noastre.

Cu meciurile de astăzi, pentru fotbalul românesc începe un sezon internațional foarte încărcat. Cele patru reprezentante ale soccerului nostru — Dinamo, Rapid, Univ. Craiova și A.S.A. Tg. Mureș—sint angajate, încă din primul tur, în partide cu adversari foarte puternici.Dinamo are, de departe, în față cel mai greu obstacol. Campioana Spaniei, Real Madrid, cu „întăriturile" din afară — vest- germanii Breitner și Netzer — reprezintă un adversar cu un potențial fizic și tehnic foarte ridicat. Dar dinamoviștii au făcut întotdeauna meciuri bune pe stadionul Santiago Bernabeu. Handicapați de accidentarea lui Ștefan și Zamfir, de absența lui Dinu, Radu Nunweiller și Do- brău, suspendați de forul european, ei vor trebui să se mobilizeze și întrebuințeze la maximum.Echipa Dinamo a plecat ieri la Madrid hotărîtă să-și apere șansele cu toate forțele in acest joc și cu încrederea că poate obține un rezultat bun. Iată formația pe care antrenorii Nicușor și Nunweiller o vor alinia : Constantinescu — Cheran, G. Sandu, Sătmâreanu II, Lucuță —I. Marin. Custov, D. Georgescu — Bucurescu, Dumitrache, Lu- cescu.Meciul începe la orele 20,55 și va fi transmis pe posturile noastre de televiziune.Un meci greu susține Univ. Craiova. Echipa din Bănie primește, pe teren propriu, replica uneia dintre cele mai puternice formații de pe continent — Steaua roșie Belgrad. Dar, așa cum declara Ion Oblemenco, cra- iovenii n-au fost învinși pe teren propriu în meciurile susținute în „cupele europene". S-au pregătit bine și cred într-un rezultat bun. Iată formația pe care antrenorul Cernăianu intenționează să o alinieze, astăzi la orele 16. pe stadionul central din Craiova : Purcaru — Pu- rima, Boc, Deselnicu, Berneanu

In convorbirile pe care le-am avut în după-amiaza acestei zile am ajuns la o serie de concluzii care deschid perspective minunate pentru colaborarea dintre țările noastre — în domenii e- conomice, tehnico-științifiee și cultura'e, precum și cu privire la o serie de probleme ale vieții internaționale. Iată de ce aș dori să exprim speranța — poate chiar mai mult, aș putea spune convingerea — că vizita dumneavoastră în România va marca un moment nou în dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările noastre.In timpul scurtei dumneavoastră vizite veți putea cunoaște, domnule prim-ministru, unele aspecte din munca și preocupările poporului român, progresele pe care le-a înregistrat România pe drumul făuririi o- rinduirii noi, socialiste, dorința sa de a colabora fructuos r-t toate statele — fără deosebire de orinduire socială — de a conlucra cu toate națiunile pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune.Domnule prim-ministru.Vizita dumneavoastră in România are loc la puțin timp de la Încheierea cu succes a Conferinței de la Helsinki, care a constituit o puternică manifestare a hotărîrii popoarelor și statelor de pe continent de a acționa pentru o largă colaborare — pe principiile egalității in drepturi și respectării independenței naționale — în vederea securității și păcii în Europa și în lume. Rezultatele Conferinței, cit Și cursul nou spre destindere care se conturează în relațiile dintre state, sînt o urmare a marilor schimbări petrecute în viața internațională, a mutațiilor survenite in raportul de forțe, a afirmării voinței popoarelor lumii de a se dezvolta libere și independente. intr-un climat de pace, securitate și colaborare. Cu toate acestea, nu putem uita aici un moment că în lume continuă să existe probleme grave, focare de încordare, forțe care pot amenința și pune în pericol pacea și securitatea popoarelor.
—I................. ................. -------------

RELAȚII 
DIPLOMATICE

Sosirea în Capitală
ADUNARE FESTIVĂMarți după amiază a avut loc In Capitală o adunare festivă consacrată împlinirii a 25 de ani de la semnarea Acordului de colaborare tehnico-științifică dintre România Și Uniunea Sovietică.Cuvîntul introductiv a fost rostit de tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Despre semnificația acestei aniversări au vorbit Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președintele părții române a Comisiei româno-sovietice de colaborare tehnico-științifică, și S. M. Tihomirov; vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Știintă și Tehnică al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice a Comisiei so- vieto-române de colaborare teh- nico-științifică.Au participat membri ai conducerii C.N.S.T., ai unor ministere, institute de cercetări, oameni de știință.A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai ambasadei, precum și membri ai delegației sovietice participante la a 28-a sesiune a Comisiei româno-sovietice de colaborare tehnico-științifică.
SOSIRIMarți după-amiază, a sosit in Capitală o delegație economică din Malayezia, condusă de Dato Hamzah bin Abu Samah, ministrul comerțului și industriei, care va face o vizită în tara noastrăPe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.A fost prezent Raja Aznam 

Iată de ce România, acționind ferm pentru transpunerea concretă in viață a angajamentelor adoptate. împreună cu celelalte state europene, Ia Helsinki, este liotărîtă să-și aducă în modul cel mai consecvent contribuția la promovarea, atît in raporturile bilaterale, cit și pe plan internațional. a principiilor noi de relații bazate pe egalitate și respect. la instaurarea pe continent a unui climat trainic de înțelegere, încredere și colaborare, în care fiecare națiune să se poată dezvolta potrivit propriei voințe, la adăpost de orice agresiune sau presiuni din afară.Trăind în Balcani. România militează consecvent pentru îmbunătățirea climatului politic si transformarea acestei regiuni într-o zonă a bunei vecinătăți și a colaborării pașnice. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru soluționarea pe calea tratativelor a conflictului din Cipru care să asigure integritatea, suveranitatea și independența statului cipriot.Sîntem îngrijorați de menținerea încordării în Orientul Mijlociu, deoarece aceasta creează un pericol permanent nu numai pentru pacea din această zonă, dar și din întreaga lume. Ne-am pronunțat întotdeauna pentru soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu. Am salutat acordurile din 1971 privind dezangajarea din Sinai și Golan ; așa cum privim pozitiv și recentul acord egiptea- no-israelian de dezangajare a forțelor militare din Sinai pe care îl apreciem ca o continuare a primului acord de dezangajare care poate deschide calea altor noi pași spre soluționarea deplină a conflictului din Orientul Mijlociu. Considerăm că slnt necesare eforturi susținute pentru a se ajunge la rezolvarea deplină a conflictului din Orientul Mijlociu — atît în Sinai, în Golan, în Cisiordania —. pentru retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, cit și pentru soluționarea problemei poporului palestinian prin asigurarea drepturilor sale legitime, inclusiv constituirea unui stat independent palestinian.Sînt și alte probleme importante de soluționat în viața internațională. printre care aceea a dezarmării, șl,, în primul rind, a dezarmării nucleare. Este timpul ca popoarele, și îndeosebi popoarele din Europa — unde sînt concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente — să acționeze mai hotărît pentru a pune capăt cursei înarmărilor. pentru a asigura trecerea la o politică reală de dezarmare.Popoarele europene își fac multe planuri de perspectivă. In convorbirile noastre am discutat mult despre viitor, despre colaborare și pace. Dar dacă nu vom pune capăt înarmărilor, atunci mi-c teamă că toate acestea nu vor putea fi infăptuite, neavind cine să acționeze pentru transpunerea lor în viață. Avem deci răspunderea față de popoarele noastre, de popoarele întregii lumi, de cauza civilizației de a face totul pentru a asigura pacea și progresul omenirii, folosirea cuceririlor științei în scopul dezvoltării economice-socia- le. al bunăstării si fericirii fiecărei națiuni, a întregii umanități.O altă problemă — care a fă

bin Raja Haji Ahmad, ambasadorul Malayeziei în România.
★La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Mișcării Radicalilor de Stingă (MRS) din Franța, alcătuită din Pierre Charles, membru al Comitetului Director al MRS, deputat în Adunarea Națională, Daniel An- cellet și Yves Piriac, membri ai Comitetului Director al Mișcării, care va face o vizită în țara noastră.La sosirea pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., deputat în Marea Adunare Națională, de activiști de partid.
★O delegație economică , din Italia, condusă de Francesco Cattanei, subsecretar de stat pentru afacerile externe, a sosit marți după-amiază în Capitală. Delegația italiană va participa la lucrările celei de a V-a sesiuni a Comisie mixte guvernamentale de colaborare economică, industrială și tehnică româ- no-italiană, care va avea loc, la București, în zilele de 16—18 septembrie.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.

AJUTORSocietatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a trimis Societății de Cruce Roșie a Republicii Insulele Capului Verde un ajutor compus din a- limente, medicamente, pături și corturi pentru a veni în sprijinul populației afectate de urmările unei secete Îndelungate. 

cut, de altfel, obiectul recentei sesiuni extraordinare a Organizației Națiunilor Unite — este aceea a subdezvoltării, a lichidării stării actuale în care lumea este împărțită în țări bogate și sărace, ceea ce face ca o bună parte a omenirii să nu aibă asigurate condiții elementare de viață, accesul la cuceririle minunate ale științei și civilizației. România se pronunță ferm și sprijină activ toate acțiunile privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale care să ducă Ia progresul mai rapid al țărilor subdezvoltate. la înfăptuirea unor relații noi. de egalitate, și care să permită făurirea unei economii bazate pe colaborare reciproc avantajoasă. pe stabilitate, să asigure bunăstarea tuturor națiunilor. Viața demonstrează că realizarea unei destinderi reale și a păcii nu se poate Înfăptui atita timp cit nu va fi lichidată subdezvoltarea, împărțirea lumii în bogați și săraci.Soluționarea problemelor complexe care preocupă omenirea contemporană necesită, după părerea noastră, participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărimea și de orînduirea lor socială, un rol important avind țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, profund interesate în promovarea unor raporturi noi, cu adevărat echitabile și democratice între state.Este necesar să facem totul pentru a exclude din viața internațională forța și amenințarea cu forța, pentru a asigura respectarea fermă a principiilor deplinei egalități in drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne.In realizarea acestor obiective considerăm că un rol important revine Organizației Națiunilor Unite, altor organisme internaționale, care creează condiții favorabile participării active a tuturor statelor la soluționarea problemelor, deschide perspectiva afirmării principiilor dreptului internațional. Fără nici o îndoială că țările noastre sînt interesate să dezvolte o colaborare cit mai largă între ele t în același timp, este în interesul lor comun de a colabora strîns atît între ele cit și cu celelalte state ale lumii pentru soluționarea marilor probleme ale vieții contemporane, pentru afirmarea destinderii, pentru ineredere. pentru pace între națiuni.Doresc. în încheiere. să-mi exprim încă o dată convingerea că vizita pe care o faceți în România, domnule prim-ministru, convorbirile și înțelegerile la care vom ajunge vor marca un moment important în relațiile româno-engleze. în sporirea contribuției României si Marii Britanii la cauza securității in Europa, a păcii și colaborării in lume.Cu această convingere doresc să ridic paharul pentru prosperitatea și fericirea poporului englez prieten !In sănătatea dumneavoastră și a doamnei Mary Wilson !Pentru regina Angliei !Pentru prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre !Pentru pace și colaborare între toate popoarele ! (Aplauze).

Republica Socialistă România și Republica Insulele Capului Verde, animate de dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare dintre cele două țări și popoare, au hotărit să stabilească relații dinlomatice la nivel de ambasadă.Cele două părți își exprimă convingerea că stabilirea de relații diplomatice va contribui la dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare pe multiple planuri, între cele două țări și popoare, la promovarea unor noi relații între statele lumii bazate pe respectul deplin al independenței și suveranității naționale. în interesul lor reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.
GALĂ DE FILMEîn deschiderea „Zilelor filmului din Republica Populară Polonă" — manifestare organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste in cadrul schimburilor culturale dintre România și Polonia — marți seară, a avut loc la Casa Filmului din București, spectacolul de gală cu filmul „Pămintul făgăduinței".După „Cenușă și diamant", „Canalul" și „Nunta", publicul bucureștean a putut admira in „Pămintul făgăduinței", peliculă distinsă cu Marele premiu la Festivalul internațional al filmului de la Moscova-1975. o altă creație a regizorului Andrzej Wajda, realizată după romanul cu același titlu al lui Wladislaw Reymond, laureat al premiului Nobel.înainte de spectacol au rostit alocuțiuni regizorul Constantin Vaeni și Stanislaw Dzieran. conducătorul delegației de cineaști polonezi.în următoarele zile, vor fi prezentate la același cinematograf rimele „O anchetă", în regia lui Kazimierz Kutz și „Rătăcire", peliculă în care scenariul și regia sînt semnate de Krzysztof Zanussi.

★„Zilele filmului din Republica Populară Polonă" vor avea loc și in municipiile Bacău și Iași.

Domnule președinte, Doamnă Elena Ceaușescu, Domnule prim-ministru, Excelențe,Domnilor miniștri,Doamnelor și domnilor,în ocazii cum este aceasta, se obișnuiește să se caute expresiile cele mai strălucitoare pentru calificarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări respective. Dar, dacă aceste cuvinte sînt menite să aibă vreun sens, ele trebu’c să se bazeze pe un anumit fond. Nu este nevoie in această seară de nici un asemenea artificiu pentru a descrie cursul actual al relațiilor anglo- române. Ele se întemeiază într-o măsură din ce în ce mai mare pe realizări practice, solide. și pe părerea realistă cu privire la avantajele reciproce care vor fi cîștigate în viitor prin inițiative noi. In același timp, ele au ca bază prietenia personală ce există intre noi și care s-a adincit și mai mult cu ocazia discuțiilor noastre de astăzi.De Ia ultima mea vizită în România, in iunie 1972, am fost foarte impresionat de identitatea de păreri care s-a degajat în urma discuțiilor noastre, în ciuda diferentelor de abordare și a sistemelor politice și sociale diferite ale țărilor noastre. De atunci am constatat că relațiile noastre s-au îmbunătățit continuu, căpătind manifestări concrete în colaborarea dintre guvernele și popoarele noastre. Acum citva timp, in acest an, Excelența Voastră ne-a onorat cu o scurtă dar fructuoasă vizită in țara noastră. In urma discuțiilor purtate, relațiile noastre s-au aprofundat in continuare, și astăzi există — sînt bucu- ros să o declar — un nou spirit. un nou efort depus de ambele părți pentru a se ajunge la o intensificare și dezvoltare a contactelor noastre la toate nivelurile.Privind în retrospectivă drumul parcurs în acești trei ani. Ia nivelul contactelor pe care le-am avut și la numărul vizitatorilor care au călătorit în ambele sensuri, cred că veți fi de acord că aceste schimburi reprezintă un semnificativ și realist semn al creșterii prieteniei dintre cele două țări. Numărul miniștrilor, al altor oficialități, al oamenilor de afaceri, ziariștilor, oamenilor de știintă. tehnicienilor, academicienilor, inginerilor, militarilor, scriitorilor și muzicienilor care au călătorit între Londra și București este într-adevăr impresionant. Mai mult chiar, un număr în creștere de oameni obișnuiți britanici și români — muncitori, student! și elevi — au acum posibilitatea ca turiști să vadă cite ceva din cealaltă țară.Există o parte a țării noastre pe care o cunoașteți mai puțin, după cum și eu cunosc încă puțin unele părți ale țării dumneavoastră, dar acest lucru este, desigur, remediabil. Cind am fost aici ultima dată v-am pus întrebarea, și in calitatea mea de rector al Universității din Bradford, dacă există posibilități efective pentru lărgirea schimburilor între universitățile noastre la nivelul profesorilor, specialiștilor, cercetătorilor, studenților, inclusiv la nivelul profesorilor de chi

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, marți Ia amiază. a sosit în Capitală primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, care, împreună cu soția, doamna Mary Wilson, face o vizită oficială în țara noastră.Primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este însoțit în această vizită de Jeffrey Charles Peterson, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, E. Deakins și Gavin Strang, subsecretari de stat parlamentari, K. R. Stowe, secretar personal principal al primului ministru, J.T.W. Haines, șeful Secretariatului presei, B. G. Cartledge, șeful Departamentului Europa de Est din Ministerul de Externe, de alte persoane oficiale.Ceremonia sosirii a avut loc la aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapele de stat ale celor două țări. în întîmpinare au venit primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, cu soția, Emil Drăgănescu, viceprim-ministru al guvernului, Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Florea Dumitrescu, Ioan Avram, miniștri, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor
la cotele finale ale cincinaluluiOamenii muncii din întreprinderile industriale ale municipiului Bacău au îndeplinit, cu trei luni și jumătate mai devreme, sarcinile de pian pe întregul cincinal, succes datorat, in cea mai mare parte, organizării superioare a producției și a muncii, folosirii la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, Pînă Ia finele anului, economia națională va primi 

mia polimerilor. Și, într-adevăr, această discuție a noastră a dus la schimburi foarte impresionante asupra cărora am primit și rapoarte personale.Sînt îndeosebi satisfăcut de nivelul înalt al contactelor la nivel ministerial intre țările noastre. Scurta dumneavoastră vizită la Chequers. Ia care m-ani referit deja, a constituit în acest an pivotul acestor contacte. Dată fiind apartenența noastră la grupări militare diferite, vizita făcută în aprilie, acest an. in țara dumneavoastră de colegul meu Roy Mason, secretarul de stat pentru apărare al Maiestății Sale, a fost apreciată deosebit ca un simbol al spiritului de cooperare care s-a reflectat mai tîrziu in documentul pe care l-am semnat împreună la Helsinki acum șase săptămini.Așteptăm să salutăm în Marea Britanic pe ministrul apărării al tării dumneavoastră, generalul Ioniță, la începutul anului viitor. De la preluarea funcțiilor de către guvernul meu. noi am făcut peste 6 schimburi de vizite Ia nivel ministerial. Colegii mei, dr. Strang și dl. Deakins, se vor ocupa de chestiuni de interes bilateral in domeniile lor specifice în timpul acestei săptămini. De altfel, ei se află aici, Săptă- mîna viitoare va avea Ioc vizita in România a d-Iui Eadie, subsecretar parlamentar în Departamentul Energiei, despre a cărui vizită am discutat în cursul convorbirilor de astăzi. După aceea, vom aștepta vizita in țara noastră a d-lui Pătan, ministrul comerțului exterior al țării dumneavoastră, — sperăm înainte de sfîrșitul acestui an. Știu că colegul meu, dl. Shore, secretarul de stat pentru comerț al Maiestății Sale, speră să viziteze România, posibil in anul 1976. Sperăm, de asemenea, să primim vizitele miniștrilor dumneavoastră ai metalurgiei și științei și tehnologiei in cursul anului viitor. Acest program de schimburi de vizite la nivel ministerial va fi, cred, o garanție a progresului viitor în multiple, domenii ale relațiilor noastre bilaterale desprâ care am vorbit în cursul convorbirilor de astăzi după- amiază și vom continua să discutăm la noua întîlnire de joi dimineață.Dar nu este vorba numai de schimburi la nivel ministerial, ci aș dori să repet și cu acest prilej. domnule președinte, ceea ce am spus in cuvintarea mea la Helsinki : că activitatea noastră nu va fi judecată numai în spiritul dictonului de „a trăi și a lăsa și pe alții să trăiască", care a fost afirmat la această Conferință. ci va fi judecată, de asemenea. după modul in care acel spirit se va reflecta tot mai mult în viata oamenilor obișnuiți, în modul în care se va produce mai ușor reunificarea familiilor, în care oamenii și cetățenii din diferite state se vor putea căsători mai ușor, in care vor exista mai mari posibilități de călătorii, schimburi profesionale de toate felurile, efeciuale mai ușor, in modul în care vor fi acordate facilități practice mai bune și condiții de activitate pentru ziariștii și pentru oamenii noștri de afaceri. După cum spuneam atunci „destinderea înseamnă puțin lucru dacă ea nu se reflectă în viața ziln’că a popoarelor noastre". Sint, de asemenea, de acord cu ceea ce spuneați dum- 

externe, alte persoane oficiale.Era prezent Pretor Popa, ambasadorul României la Londra.Au fost de față membri ai Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București.S-au intonat imnurile de stat ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republicii Socialiste România.O gardă militară a prezentat onorul.
★Primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a depus, marți după amiază, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.în fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După depunerea coroanei, persoanele oficiale britanice și române care au asistat la solemnitate au păstrat un moment de reculegere. XA fost vizitată apoi rotonda monumentului.

suplimentar din industria băcăoană produse în valoare de 2 miliarde lei, iar beneficiarilor externi li se vor livra, peste prevederile planului, mărfuri insumind circa 100 milioane Iei valută.Cu acest prilej a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 

neavoastră, domnule președinte, in discursul pe care l-ați rostit la Helsinki. Ar trebui — după cum spuneați dumneavoastră — „să ne preocupăm mult mai mult și de condițiile de viață ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, ale păturilor mijlocii. Dumneavoastră întrebați atunci, in cuvintarea rostită la Helsinki : „De ce oare să ne preocupăm numai de o anumită categorie socială, considerind că numai a- ceasta intră in domeniul problemelor umanitare". Și ați avut dreptate, domnule președinte. Discuțiile noastre de astăzi au fost pentru mine deosebit de interesante și instructive și la încheierea lor le-am spus colegilor mei din delegația britanică că rareori mi s-a intimplat, în numeroșii ani de contacte diplomatice pe c<tre le-am avut, să am o discuție atît de importantă și să cunosc opinii atit de prețioase cum sint cele ale dumneavoastră asupra numeroaselor chestiuni pe care le-am discutat împreună. Așa că am o dată mai mult confirmarea părerii mele — și cred că am avut dreptate să le spun colegilor mei, după încheierea convorbirilor de astăzi după-amiază — că aș putea a- minti numele doar a două-trei persoane în lume care posedă o asemenea viziune ca a dumneavoastră, o asemenea înțelegere a lucrurilor ca cea pe care ne-ați înfățișat-o în această seară. V-am comparat, de altfel, cu Aneurin Bevan, care avea a- ceastă deosebită capacitate de a vedea pădurea in spatele copacilor, de a vedea întregul în detaliu. Și cred că similitudinea nu se oprește numai aici ; după cum v-am subliniat mai înainte. Aneurin Bevan a spus odată și v-am supus spre reflecție acest aforism al său că limbajul priorităților este esența socialismului.Trecind acum la relațiile noastre economice bilaterale, perspectiva dezvoltării lor viitoare și a contactelor noastre comerciale — toate acestea mi se par încurajatoare.Am aflat cu adincă îngrijorare despre pierderile de vieți și despre dureroasele probleme e- conomice pe care inundațiile din cursul acestei veri le-au provocat poporului dumneavoastră. O altă problemă care ne preocupă, de asemenea, ea și pe dumneavoastră, este seceta care a afectat ambele noastre țări. La rindul dumneavoasră, ați constatat că nici noi nu sintem scutiți de probleme economice serioase. Dar, ca și dumneavoastră, sîntem hotăriți să soluționăm aceste probleme și le vom soluționa. Prin întărirea contactelor noastre comerciale și economice, făcind afaceri împreună, colaborind mai strins împreună, ne vom putea ajuta reciproc prin găsirea unor modalități practice de conlucrare. Consider că este încurajator faptul că după ani de progres lent, comerțul nostru bilateral a început, in sfirșit, să crească. Industria aviatică este un exemplu excelent al cooperării din- re țările noastre. Dumneavoastră cumpărați avioane pentru liniile de transporturi aeriene și, în același timp, produceți părți componente și subansambie ale altor tipuri de avioane care sint vindute în Marea Britanie și în terțe țări. Un alt exemplu ne este dat de industria dumneavoastră de locomotive care produce locomotive Diesel-electrice de mare forță, pe baza unui proiect britanic, pentru a fi folosite pe căile ferate britanice. Explorăm multe alte domenii ale colaborării economice, comerciale și tehnologice, cum am făcut și in această seară, și cred că prin eforturile unite ale țărilor noastre vom dobindi succese sporite în viitor.In sfirșit, domnule președinte, permiteți-mi să vă transmit dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului român, sentimentele călduroase pe care noi, cei din Marea Britanie, Ie nutrim față de națiunea română. Noi, ne aflăm la poli opuși ai Europei, fiecare fiind, in felul nostru, un neam rezistent in sine, reprezentind cele mai îndepărtate avanposturi ale acelei civilizații romane, căreia, in ciuda diferențelor dintre noi, ambele noastre popoare îi datorează mult din caracterul, tăria, cultura și limba. De mult am fost martorii plini de admirație ai modului în care conștiința națională românească s-a dezvoltat din aceste rădăcini adinei, înfruntând adversitățile istoriei și transformindu-se într-un trunchi robust, intinzind ramurile unui copac puternic, Ia fel cum am făcut și noi in istoria noastră.Ridic paharul, domnule președinte, și invit pe toti cei de fată să mi se alăture,in cinstea și in sănătatea dumneavoastră și a distinsului om de știintă, doamna Ceaușescu, pentru dezvoltarea continuă a tării dumneavoastră,pentru prosperitatea si bunăstarea bravului popor român, sub conducerea dumneavoastră si a distinșilor dumneavoastră colegi din cadrul guvernului român,pentru dezvoltarea continuă a prieteniei dintre țările noastre 1 (Aplauze).

(Urmare din pag. Vgurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii, cadre didactice, 'studenți, toți slujitorii Universității clujene — români, maghiari, germani și de alte naționalități — iși vor face din plin datoria la nivelul cerințelor etapei pe care o parcurgem, urmărind neabătut și cu nețărmurită încredere linia politică a forței conducătoare a societății noastre socialiste — Partidul Comunist Român.Astăzi, cu ocazia deschiderii noului an universitar ne angajăm să muncim mai mult și mai bine pentru continua perfecționare și modernizare a învățămîn- tului, pentru orientarea cercetării științifice spre problemele actuale ale progresului economic și social și pentru educația tineretului studios în spiritul ideilor și idealurilor nobile al căror promotor sinteți.Corpul profesoral și toți studenții încep noul an de invăță- mint însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al XI- lea, animați de hotărirea fermă de a-și pune întreaga energie și capacitate de muncă în slujba traducerii în viață a Programului partidului, în vederea înaintării neabătute a patriei noastre spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației — se spune în telegrama Academiei de studii economice din București.Strîns uniți în jurul Partidului și al Comitetului său Central, văzînd în activitatea pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Ceaușescu, o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, garanția sigură a succeselor noastre prezente și viitoare, în toate domeniile de activitate, vă asigurăm că sîntem ferm hotărîți ca, in noul an universitar, să facem o cotitură radicală in activitatea noastră, realizînd fuziunea organică a procesului instructiv- educativ cu producția și cercetarea științifică, pentru a forma specialiști la nivelul marilor exigențe ale dezvoltării economiei naționale.Vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în cei 27 de ani de existență a institutului nostru , situat în inima mi- nieritului carbonifer, răspunzînd cerințelor majore ale integrării învățămîntului cu activitatea e- conomică și socială a patriei, au fost pregătiți aproape 5 000 de tineri ingineri și subingineri care muncesc cu răspundere, cu dăruire politică și profesională în principalele sectoare ale industriei noastre extractive — se arată în telegrama Institutului de mine din Petroșani.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu ne vom precupeți nici în viitor eforturile pentru a ridica la cote superioare întreaga noastră activitate, că vom fi mereu prezenți în colectivele de muncă. în contact nemijlocit cu realitățile producției, cot la coț cu minerii, în a- bataje. acolo unde se transpune în viață rodul gîndirii științifice, că sarcinile puse de partid în fața noastră privind viitorul industriei noastre extractive românești vor fi îndeplinite întocmai. Ne angajăm față de conducerea partidului nostru, de dumneavoastră personal, că vom face totul pentru a răspunde sarcinilor de onoare ce ne revin din luminosul program al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In acest moment sărbătoresc, care debutează sub semnul excepționalei dumneavoastră cu- 
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vîntări ținute cu prilejul deschiderii noului an de invăță- mint, la marea adunare populară din municipiul Craiova, intr-o unanimă hotărîre, ne angajăm cu toată ființa noastră să muncim cu hotărîre pentru ridicarea permanentă a nivelului pregătirii de specialitate. politice și ideologice — se spune fn telegrama adresată de cadrele didactice și studenții Universității din Brașov.Deplin conștienți de răspunderea ce ne revine în perioada cincinalului revoluției tehnico- științifice, vă reinnoim legămin- tul nostru ferm de a traduce in viață sarcinile Congresului al XI-lea și indicațiile date cu prilejul deschiderii anului universitar, privind integrarea învăță- mîntului cu cercetarea și producția și educarea comunistă a studenților, pentru ca viitorii absolvenți să fie tot mai bine pregătiți pentru muncă și viață, capabili să-și îndeplinească cu cinste misiunea de militanți neobosiți în opera de edificare a socialismului și comunismului in România.„Sîntem deplin conștienți — se arată în telegrama cadrelor didactice și studenților Institutului agronomic „N. Bălcescu" din București — de înalta onoare și răspundere ce ne revine în condițiile in care procesul de continuă dezvoltare șl perfecționare a învățămîntului reprezintă un factor de bază, implicat direct în progresul general al societății, în ritmul și dimensiunile dezvoltării noastre eco- nomico-sociale, in înfăptuirea politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere treptată spre comunism.Conștienți de locul și rolul în- vățămîntului superior agronomic în amplul program de făurire și dezvoltare a unei agriculturi moderne, de inaltă eficiență e- conomică, program stabilit de Hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., de programul partidului nostru, ne angajăm, iubite tovarășe secretar general, să nu precupețim nici un efort, să acționăm cu toată convingerea și fermitatea în realizarea obiectivelor partidului în domeniul învățămîntului superior agronomic. spre a conferi acestuia un caracter revoluționar; novator.In telegrama adresată de colectivul cadrelor didactice și studenții Institutului de petrol și gaze Ploiești, se spune : Vă raportăm, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, că anul universitar pe care l-am încheiat a însemnat încă o etapă în perfecționarea continuă a întregului proces de învățămint axat in întregime pe integrarea sa cu cercetarea științifică și producția, pe coordonatele mereu mai înalte ale exigențelor tehnico-științifiee contemporane.Avind permanent in față indicațiile pe care, în cuvintarea rostită de dumneavoastră la Craiova, le-ați dat tuturor slujitorilor învățămîntului de stat, sîntem ferm hotăriți să facem totul pentru ca fiecare absolvent al institutului nostru să devină un adevărat specialist și în același timp un militant comunist.In acest moment sărbătoresc, al începerii noului an universitar, ne’țeînnoim angajamentul solemn în fața conducerii partidului și statului, că vom dărui zi de zi întreaga putere de muncă și creație creșterii contribuției institutului nostru la lupta întregului popor pentru înfăptuirea programului luminos al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României pe drumul comunismului.

— Strimbeanu, Ștefănescu — Crișan, Oblemenco, Nedelcu II, Marcu.Cîștigătoarea „Cupei României", Rapid, întîlnește pe stadionul „23 August" în cadrul competiției europene „Cupa cupelor" pe Anderlecht Bruxelles, începînd de la orele 17,40 (meciul se televizează). Feroviarii s-au pregătit serios pentru a- ceastă partidă în care oaspeții aliniază cîteva celebrități, intre care internaționalul belgian Van Den Daele, danezul Andersen și olandezii Haan (Ajax), Resen- brinck (Feyenoord). Antrenorii I. Motroc și V. Copil aliniază următorul unsprezece probabil : Ioniță — Pop (Niță), Grigoraș,M. Florin, Iordan — Rișniță (Anghelescu), M. Stelian, Savu Rontea, Neagu, Manea.Cea mai în formă echipă din campionatul nostru, A.S.A. Tg. Mureș, nu are un joc mai ușor. Dynamo Dresda este reprezentanta unui fotbal aflat în plină ascensiune, caracterizat prin forță fizică și dinamism, prin tehnică ; să nu uităm că la mijlocul terenului se află rafinatul internațional Kreische. Antrenorul mureșenilor, Tiberiu Bonă, este rezervat asupra pronosticurilor. Dacă apărarea va fi la înălțime, victoria nu le poate scăpa. Cițiva jucători — Boldiți, Hajnal, Fazekas — sînt în mare formă. Dar iată formația care va începe jocul la orele 16 : Nagel — Gligore, Pintea, Ispir, Onuțan — Varodi, Bbloni, Pisla- ru — Fazekas, Mureșan. Hajnal.Ceea ce este important și contează la ora de: față — împotriva calculelor hirtiei — este ca jucătorii noștri să abordeze partidele cu ineredere deplină, să se mobilizeze la maximum, să-și. valorifice integral toate capacitățile și resursele, deoarece șansa victoriei, a calificării rezidă numai și numai în jocul bun. Noi dorim ca aceste prime examene să fie trecute cu bine, prestigios.
V. CABULEA



Deschiderea celei de-a XXX-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.Mar|i după-amiază, Ia numai 3 ore de la încheierea lucrărilor celei de-a Vil-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrată problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale, a fost deschisă cea de-a XXX-a sesiune ordinară a Adunării Generale a O.N.U.După păstrarea, în mod tradițional, a unui moment de reculegere și numirea Comitetului pentru verificarea deplinelor puteri ale delegațiilor, plenara l-a ales pe Gaston Thorn, primul ministru și ministrul a- facerilor externe al Luxemburgului, in calitate de președinte al sesiunii.

Sesiunea extraordinară consacrată 
problemelor dezvoltării și cooperării 

economice și-a încheiat lucrările
A FOST ADOPTAT DOCUMENTUL „DEZVOLTAREA SI 

COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ" 'Cea de-a Vil-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat, marți, la amiază, lucrările prin adoptarea unui proiect de rezoluție intitulat „dezvoltarea și cooperarea economică internațională".Documentul, prezentat de „Grupul celor 77“, rod al unor consultări și negocieri multilaterale intense și la elaborarea căruia România a participat in mod nemijlocit, se înscrie pe linia eforturilor îndreptate spre edificarea unei noi ordini economice internaționale, de natură să asigure condiții de reală dezvoltare tuturor popoarelor, să contribuie la lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, prin înlocuirea vechilor relații — de inechitate și exploatare a unor popoare — cu 'relații noi.Adoptarea prin consens a a- cestei rezoluții importante, după îndelungate negocieri asupra prevederilor celor 7 capitole distincte ale sale, constituie unul dintre cele mai mari succese ale O.N.U. și o dovadă elocventă a capacității organizației de a mobiliza voința politică a statelor în identificarea soluțiilor problemelor economice majore care confruntă umanitatea. De asemenea, constituie o expresie a creșterii rolului O.N.U. în viața internațională, a sporirii încrederii statelor în acest fo-; rum internațional.Documentul adoptat prevede o serie de măsuri concrete me-
Acțiune a unui 

comando palestinian 
asupra Ambasadei 

R. A. Egipt din MadridAgențiile de presă relatează că un comando palestinian a o- cupat, luni, sediul Ambasadei R.A. Egipt din Madrid, reținînd ca ostateci pe ambasador și pe alți patru diplomați egipteni, într-o declarație, membrii comandoului au arătat că prin acțiunea lor își exprimă dezaprobarea față de cel de-al doilea acord de dezangajare militară egipteano-israelian în Sinai și față de convorbirile care se desfășoară. în prezent, la Geneva, între cele două părți.în urma medierii . întreprinse de ambasadorii unor țări ara’be acreditați la Madrid, membrii comandoului au acceptat să e- libereze sediul ambasadei, pe care amenințau să-l arunce în aer, și să plece spre Alger, cu un avion special care le-a fost pus la dispoziție de către autoritățile algeriene, luiînd cu ei ca ostateci pe ambasadorul e- giptean și pe ceilalți diplomați.La sosirea în capitala algeriană, ostatecii au fost eliberați.Organizația pentru Elibera- 'rea Palestinei a dat publicității o declarație, transmisă de a- genția W.A.F.A., în care dezaprobă ocuparea sediului Ambasadei egiptene din Madrid de către comandoul palestinian si reținerea ca ostateci a membrilor ambasadei, menționind totodată că nu are nici un fel de legătură cu comandoul.Agențiile de presă relatează, totodată, că guvernul kuweitian a condamnat atacul comandoului palestinian, subliniind că acest act „nu servește cauza palestiniană". într-o altă declarație, exprimindu-și dezaprobarea față de acțiunea comandoului, Secretariatul general al Uniunii Socialiste Sudaneze a- rată că „această acțiune inutilă afectează cauza luptei palestiniene și solidaritatea națiunilor arabe".

Pe agenda provizorie a sesiunii se află înscrise peste 120 de puncte, între care se remarcă — prin însemnătatea și urgența lor deosebită — chestiunile întăririi păcii, securității și legalității internaționale, ale dezarmării, dezvoltării, decolonizării și democratizării vieții internaționale. Este vorba, între altele, 

nite să contribuie la eliminarea barierelor tarifare, netarifare și discriminărilor din calea extinderii circuitului mondial de bunuri materiale, transferului de resurse reale, știință și tehnologie, pentru facilitarea progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, pentru accelerarea industrializării lor și ajutorării acestora în vederea soluționării problemelor crizei alimentare și pentru eliminarea stării de înapoiere din agricultura unor state. De asemenea, documentul vizează creșterea eficienței și e- ficacității organismelor economice și sociale ale O.N.U. în îndeplinirea sarcinilor lor de răspundere, precum și amplificarea raporturilor, pe multiple planuri, între statele în curs de dezvoltare.
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• CUTREMURELE ȘI ROTAȚIA PAMÎNTULUI. Potrivit rezul
tatelor obținute de un grup de cercetători din California, seis
mele ar putea fi forma de manifestare a unei lungi serii de 
procese legate între ele care includ modificările duratei zilei, a 
rotației Terrei, a oscilației axei sale. Astfel, analele geofizice 
dovedesc că perioada 1897—1914 a fost deosebit de bogată în cu
tremure de pămînt (71 de seisme au depășit gradul 8 pe scara 
Richter) ; aceeași epocă fiind caracterizată prin erupții vulcani
ce, perturbații ale declinației polului magnetic, iar rotația Pă- 
mîntului s-a încetinit în cinci ani mai mult decit în două milenii 
precedente • CEL MAI SCUMP AVION DE LUPTĂ DIN LUME. 
Pentagonul a anunțat sporirea costului de fabricație a avionului 

cu care flrmează a fi dotate forțele navale americane. 
Prețul aparatului este în prezent, de 20 milioane dolari, cu 2 
milioane dolari peste evaluările anterioare, ceea ce face ca la 
ora actuală „F-14“ să fie avionul de luptă cel mai scump din lume. 
Firma producătoare, „Grumman Corp“, a motivat majorarea prin 
conjunctura de ansamblu a economiei S.U.A. în total, compania 
va produce pentru marina americană 390 de asemenea aparate, 
din care a livrat deja 140 • RAVAGIILE HOLEREI. Din datele 
publicate de Ministerul Sănătății al Indoneziei rezultă că, în 
ultimii ani, holera a început să aibă o răspîndire din 
ce în ce mai mare în această țară. Față de cele 6 500 de cazuri 
înregistrate în anul 1971, în anul 1975, numărul bolnavilor de 
holeră a ajuns la peste 50 000. în ultimii cinci ani, și-au pierdut 
viața datorită acestei maladii aproape 20 000 de oameni • FU
MATUL INTERZIS ÎN... TAXI ! Panoul din fotografie nu va fi

expus pe autostrăzi. Modelul redus al acestuia, interzicînd fuma
tul țigărilor, trabucului și chiar al pipei, a apărut de la 1 sep
tembrie pe parbrizele tuturor taxi-urilor din R.F.G. Cel ce încal
că această prevedere riscă o amendă de 100 mărci. Dispoziția se 
circumscrie unor preocupări mai largi vizînd protecția nefumă
torilor • DE CE SE REVINE LA TROLEIBUZE ? Troleibuzele 
își încep, se pare, o nouă epocă de glorie în Statele Unite. După 
ce, sub presiunea mijloacelor de transport ce folosesc motoare 
cu combustie internă, troleibuzele au fost, practic, scoase din uz 
în majoritatea orașelor americane — dovadă cei doar aproxima
tiv 800 km de linii rămase în întreaga țară — un mare număr 
de orașe, între care Boston, Philadelphia, New Orleans, Pittsburg, 
San Francisco și altele, sînt preocupate acum de reintroducerea 
sau extinderea liniilor acestui mijloc de transport. Cauzele prin
cipale — relevate de administrațiile municipale — sînt costul ri
dicat al carburanților lichizi, în contextul crizei de petrol, și 
lupta împotriva poluării. Fenomenul reintroducerii troleibuzelor 
pare să ia, rapid, amploare. Astfel, municipalitatea din Seattle 
a hotărît ca pe lîngă cele 50 de troleibuze care circulă pe linii 
totalizînd circa 50 km, să achizițoneze în curînd alte 50 de 
troleibuze și să dubleze lungimea traseelor, reducînd și costul 
biletelor la acest mijloc de călătorie. Măsuri similare au adoptat 
primăriile din Detroit și Dayton, precum și din alte nouă mari 
orașe. Expansiunea acestui mijloc de transport este ilustrată de 
statisticile municipalității din Philadelphia, care indică faptul că, 
în 1974, pe cele 12 linii de troleibuze din oraș au fost transportați 
37,5 milioane de călători. Pe de altă parte, firma „Boeing“, care 
și-a reprofilat o parte din industria producătoare de elicoptere 
pe fabricarea de troleibuze, a anunțat că a înregistrat o „spo
rire fantastică" a comenzilor, profitînd, deocamdată, și de ab
sența concurenței. De remarcat că, în 1917, în S.U.A. existau 
80 000 de troleibuze, care au transportat 11 milioane de pasageri, 
pe o rețea de linii lungă de 72 000 km.

de punctele „Dezarmarea generală și totală", „Evaluarea strategiei internaționale a dezvoltării din cadrul celui de-al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare", „Transpunerea în viață a Declarației Națiunilor Unite privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale". Sesiunea ordinară este chemată să dezbată aceste probleme care confruntă omenirea și să recomande măsuri eficiente pentru soluționarea lor, in conformitate cu interesele tuturor no- poarelor, ale păcii și securității în lume.între problemele majore aflate în atenția acestei sesiuni, ale cărei lucrări urmează să se încheie Ia 18 decembrie, se află și patru puncte inițiate de România. Este vorba de „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare a- supra păcii Ș> securității în lume", „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state", precum și două puncte privind educația și responsabilitățile tineretului în lumea contemporană. De asemenea, din inițiativa unui mare grup de state, între care și România, pe ordinea de zi provizorie a sesiunii Adunării Generale a O.N.U. a fost înscris punctul „Crearea condițiilor favorabile pentru transformarea armistițiului într-o pace durabilă în Coreea și accelerarea re- unificării independente și pașnice a Coreei".
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Pentru o amplă cooperare europeană 
in domeniul științei și tehnologiei

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ROMÂN LA SESIUNEA 
CONSILIERILOR GUVERNAMENTALI PENTRU ȘTIINȚĂ Șl 

TEHNOLOGIE

EXPOZIȚIE DE PICTURA 

ROMÂNEASCĂ 

CONTEMPORANĂ ÎN R.F.G.

în cadrul programului de schimburi cultural-științifice dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, la 15 septembrie a avut loc deschiderea, in modernele săli ale forumului din Leverkusen, a expoziției de pictură romă, nească contemporană. La deschidere au participat Heinrich Luetzenkirchen și dr. Karl-Heinz Engelbergs primari ai orașului, reprezentanți ai corpului diplomatic, oameni de artă și cultură, un numeros public.
Vizita în Mexic a ministrului 
apărării naționale al RomânieiMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, aflat în vizită la Ciudad de Mexico, a avut luni o întrevedere cu generalul de divizie Hermenegildo Cuenca Diaz, ministrul apărării naționale al Statelor Unite Mexicane. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de vederi in probleme de interes reciproc.în cadrul festivităților mar- cînd cea de-a 165-a aniversare a independenței Mexicului, la 15 septembrie a.c., ministrul român al apărării naționale a depus o coroană de flori la Monumentul independenței din Ciudad de Mexico. Au participat membri ai conducerii Ministerului A-

PE SCURT#PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT

• REPREZENTANȚII a peste 80 de institute de cercetare din 19 state europene, între care și România, întruniți în orașul austriac Linz, au hotărît crearea unei Asociații Europene a institutelor de cercetare asupra dezvoltării și formării de cadre. Scopul asociației este intensificarea colaborării între institutele care se ocupă de problemele dezvoltării din țările din Estul și Vestul’“Europei, ca și a colaborării dintre institutele de acest gen din țările continentului european și cele din țările în curs de dezvoltare.
REUNIUNEA COMISIEI 

ECONOMICE A O.P.E.C.• ÎN CAPITALA AUSTRIEI s-a deschis, marți, reuniunea Comisiei economice a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), Ia care participă reprezentanți ai celor 13 state membre.Pe ordinea de zi a reuniunii se află înscrise două probleme : înlocuirea dolarului S.U.A. ca monedă de referință pentru calcularea prețului petrolului brut cu sistemul drepturilor speciale de tragere ; stabilirea prețului petrolului cu începere de la 1 octombrie a.c.
GREVĂ A FEROVIARILOR 

ITALIENI• LUNI la miezul nopții, In Italia a început o grevă de 24 de ore a muncitorilor feroviari. La această acțiune, organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă, participă peste 200 000 de feroviari.Greva s-a declanșat la chemarea Federației celor trei mari centrale sindicale italiene.
Marea Britanie în așteptarea

,,premierei petrolului"
In regiunea For

ties Field din Ma
rea Nordului, la 175 
km nord-est de Aber
deen, se fac pregă
tiri intense pentru 
inaugurarea exploa
tării petrolului și 
trimiterea lui prin 
conducte spre rafi
năriile de pe coasta 
de est a Marii Bri
tanii.

Explorarea și ex
ploatarea petrolului 
de sub apele Mării 
Nordului, bintuită de 
vinturi puternice, a 
cerut eforturi sus
ținute din partea in
dustriei și tehnolo
giei britanice, a oa
menilor de știință, 
muncitorilor, tehni
cienilor și ingineri

lor. Rind pe rînd, au 
fost învinse toate di
ficultățile intîmpina- 
te, și acum „premie
ra petrolului" este 
așteptată cu nerăb
dare de către întrea
ga țară. Evenimentul 
va fi marcat prin 
participarea la fes
tivități a reginei E- 
lisabeta a Il-a și a 
primului ministru, 
Harold Wilson.

Potrivit aprecieri
lor oficiale, ca ur
mare a începerii ac
tivității de extragere 
a petrolului din zo
na Forties Field, a- 
nul viitor Marea Bri
tanie va produce 8 
la sută din petrolul 
necesar consumului 
intern, iar in 1977

Consultările privind formarea 
noului guvern portughezLuni și marți la Lisabona au avut loc noi consultări între președintele Costa Gomes, premierul desemnat, Jose Pinheiro de Azevedo, și delegațiile partidelor comunist, socialist și popular democratic, ai căror reprezentanți vor participa, cu titlu individual, la guvernul de unitate națională, a cărui componență urmează să fie anunțată în zilele următoare. La aceste consultări a luat parte și maiorul Melo Antunes, din partea grupului „celor nouă".După cum precizează agențiile de presă. în cadrul întrevederilor de marți dintre premierul desemnat și reprezentanții celor 

parării Naționale al Mexicului, generali, ofițeri superiori.La întrevedere și la ceremonie au fost prezenți ambasadorul român în Mexic, Dumitru C. Mihail, și colonelul Gheorghe Albu, atașat militar, aero și naval.în aceeași zi, general de divizie Hermenegildo Cuenca Diaz a oferit un dejun în onoarea delegațiilor militare străine participante la festivitățile prilejuite de Ziua națională a poporului mexican.Generalul de armată Ion Ioniță a participat la 15 septembrie la ceremonia ce a avut loc la Palatul Național, marcînd cea de-a 165-a aniversare a proclamării independenței.
DEMISIA UNOR MINIȘTRI 

ARGENTINIENI• PREȘEDINTELE INTERIMAR al Argentinei, Italo Luder, a acceptat demisiile prezentate luni de doi dintre membrii cabinetului — ministrul de interne, Vicente Damasco, și, respectiv, ministrul apărării naționale, Jorge Garrido. Au fost primite, de asemenea, demisiile lui Julio Gonzales, secretarul particular al președintelui Argentinei, Maria Estela Martinez de Peron, și a secretarului pentru presă al președinției, Cesareo Gonzales Blanco.Ministrul de externe argentinian, Angel Federico Robledo, a preluat conducerea Ministerului de Interne, iar Tomas Vottero, pe cea a Ministerului Apărării. 

trei partide au continuat discuțiile asupra repartizării portofoliilor ministeriale în viitorul guvern. Potrivit acelorași surse, principalele dificultăți care persistă se referă la desemnarea titularilor departamentelor economiei și informațiilor, precum și la problema mai largă a conducerii și orientării mijloacelor de comunicare în masă. Consultările în curs urmăresc găsirea unor soluții în aceste probleme acceptabile pentru toate cele trei partide.Tot marți, secretarul general al Partiduiui Socialist, Mario Soares, s-a întors la Lisabona, după vizita făcută în R.F.G, El a declarat reprezentanților presei că va relua imediat contactele cu președintele Costa Gomes, cu premierul desemnat și cu conducătorii celorlalte partide politice, în vederea alcătuirii noului guvern.Pe de altă parte, conducerea Partidului Comunist, care a participat activ la discuțiile pe tema constituirii guvernului de unitate națională, a convocat, marți seara, un mare miting de masă la Lisabona, pentru reafirmarea hotărîrii comuniștilor de a susține activ procesul de transformări democratice din Portugalia.
• MOZAMBICUL a devenit, marți, cel de-al 143-lea membru al Organizației Mondiale a Sănătății, s-a anunțat la Națiunile Unite.

tanți ai Ministerului Poștelor și Telegrafului al Islandei și ai marinei S.U.A. Stația Loran din cadrul bazei de la Keflavik se află în exploatarea forțelor militare americane, făcînd parte din sistemul de supraveghere aeriană și maritimă al N.A.T.O.
din fărilc socialiste

Amprenta prezenței

R
 recenta vizită

în Cehoslovacia 
mi-a oferit pri
lejul unui con
tact direct cu 
ampla activita

te economică și socială ce 
se desfășoară în țara prie
tenă ; peste tot am sesizat 
aspecte semnificative ale 
participării tineretului la 
procesul construcției socia
liste. Despre hărnicia tineri
lor m-am convins la marele 
Combinat siderurgic din 
Kosice, care, în istoria mo
dernă a țării, ocupă un loc 
aparte, fiind astăzi, după 
Ostrava, al doilea mare 
centru siderurgic al Ceho
slovaciei. Din cei 21 000 
muncitori, cît numără com
binatul, peste jumătate sînt

La Geneva au început lucrările celei de-a IV-a sesiuni a consilierilor guvernamentali pentru știință și tehnologie, organ al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.Pe agenda de lucru a sesiunii sint înscrise cu prioritate probleme legate de găsirea formelor și căilor concrete prin care statele semnatare ale actului final al Conferinței de la Helsinki pentru cooperare și securitate în Europa vor traduce in viață obiectivele privind aportul științei și tehnologiei la intensificarea cooperării internaționale, în folosul dezvoltării egale a tuturor popoarelor. în acest context se înscriu obiective cum sint transferul și evaluarea tehnologiilor în programele de cooperare, accesul tuturor statelor la informația științifică și tehnologică, tehnologiile noi in domeniul energiei, posibilitățile cooperării internaționale în utilizarea noilor tehnologii și în găsirea de noi resurse de materiale și materii prime.în. prima zi a dezbaterilor au luat cuvîntul Janez Starovnik, secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, și 21 de delegați.
Necesitatea înfăptuirii principiilor 

adoptate la Helsinki• PREZIDIUL R.S.F. IUGOSLAVIA a examinat rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa de la Helsinki la nivelul șefilor de state și de guverne. Prezidiul a subliniat importanța documentelor adoptate la această conferință și a relevat necesitatea ca Iugoslavia, în colaborare cu celelalte țări participante, să se angajeze cît mai deplin în direcția înfăptuirii principiilor adoptate care prezintă o mare însemnătate pentru întărirea continuata securității și cooperării între țările participante la conferință, precum și pentru consolidarea colaborării și păcii în lume în general. în legătură cu aceasta a fost subliniată importanța pregătirilor pentru reuniunea țărilor participante care va avea loc în 1977, la Belgrad.• CONFERINȚA PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE

tinerești
platforma industrială de la 
Zăluzi. Unii dintre tineri au 
îndrăgit locurile metamorfo
zate de mîinile lor și s-au 
stabilit în noul oraș munci
toresc, alții au căutat un alt 
loc de activitate pe harta 
deschisă permanent a șan
tierelor cehoslovace.

La 35 km de Praga, în pi
toreasca așezare Melnik, 
aveam să zăbovim o zi în
treagă printre tinerii con
structori ai celor trei termo
centrale din această zonă, 
care au proiectat tîrgușorul 
de altădată pe coordonate
le progresului industrial. Re
marc mîndria cu care tinerii 
constructori ne vorbesc des
pre puterea instalată de 
1 270 megawați a buchetu
lui celor trei termocentrale,

In cuvîntul său, reprezentantul român, Ion Mânzatu, a subliniat importanta deosebită pe care o acordă România îndeplinirii ferme de către toate statele semnatare și organismele O.N.U. a prevederilor și angajamentelor asumate prin Actul final de la Helsinki, pentru edificarea securității și dezvoltarea cooperării în Europa și în întreaga lume. Reamintind declarația președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul științei și tehnologiei în făurirea unei noi ordini economice internaționale, delegatul român a a- rătat că o atenție deosebită trebuie acordată în programul viitor al comisiei acelor obiective care favorizează, în primul rînd, accesul nediscriminatoriu al țărilor în curs de dezvoltare la noile tehnologii industriale, a- gricole. din transporturi sau alte domenii. Referindu-se la programul de dezvoltare economică și socială a României pe perioada 1976—1980 și în deceniul 1981—1990, vorbitorul a evidențiat, de asemenea, concepția și obiectivele României socialiste în domeniul cooperării economice și tehnico-gtiințifice inter-, naționale.

ÎN EUROPA, desfășurată Ia Helsinki, a creat premise favorabile pentru a se contribui la adincirea colaborării concrete între Est și Vest, pentru asigurarea unei păci mai trainice pe continentul nostru — se arată într-o rezoluție adoptată în cadrul unei reuniuni a conducerii Partidului Social Democrat din Germania (P.S.D.G.), consacrată dezbaterii problemelor de politică externă. Conducerea P.S.D.G. consideră că este necesară aplicarea în practică a recomandărilor conferinței.Conducerea P.S.D.G. — se a- rată în rezoluție — salută înțelegerile intervenite recent între cancelarul Helmut Schmidt și primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, și relevă că ele vor avea o influență pozitivă asupra relațiilor dintre R.F. Germania și R.P. Polonă.

cerii Însemnelor progresu
lui material în toate zonele.

Cea mai puternică am
prentă a prezenței tinerilor 
am observat-o, însă, în cel 
mai tînăr oraș al Ceho
slovaciei - Havirov - cu o 
istoric care încape doar în 
24 de ani. Media de vîrstă 
a cel<?r 80000 locuitori este 
de 26 de ani. Cum se expli
că acest lucru ? Covîrșitoa- 
rea majoritate a localnicilor 
lucrează în minele de căr
bune, mai bine zis, în zona 
industrială Ostrava, care a 
cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă după 1948. în anii 
care au urmat a fost nevoie 
de tot mai multă forță de 
muncă, de brațe tinere de 
muncitori, cărora li s-au re
partizat, treptat, locuințe
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CALVARUL UNEI FEMEI t 

București (orele 8,30; 10,45; 13;
16; 18,15; 20,30), Favorit (orele 8,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina București (ora 19,15), Stadio
nul Dinamo (ora 19,30), Stadionul 
Steaua (ora 19).

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

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Capi
tol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30),  Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Scala (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina Capitol (ora 19).

DELICT DIN DRAGOSTE : 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18.15; 20,45), Floreasca (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.45), Gră
dina Festival (ora 19,30).

Zilele filmului din R.P. Polonă: 
O ANCHETA: Casa Filmului (ore
le 10; 12; 14: 16; 18; 20).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo

dem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20), Grădina Modern (ora 19).

EMIGRANTUL : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Tomls (ora 
19).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

LANȚURI : Lira (orele 15,30; 18), 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Lira
(ora 20).

CU MlINILE CURATE: Bucegl 
(orele 16; 18).

OMUL DIN LARAMIE : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

CARTEA JUNGLEI : Doina (0- 
rele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 J 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

TOAMNA BOBOCILOR : Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15). Viito
rul (orele 15,30; 18; 20).

SOȚIA LUI JEAN : Miorița 
(orele 12,30; 18: 20,15), Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

ACTORUL SI SĂLBATICII t 
Miorița (orele 9; 15).

EVADAREA : cotrocenl (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ : Volga 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
Titan (ora 19).

NU FILMĂM SĂ NE-AMU- 
ZĂM : Ferentari (orele 15,30; 18;
20,15).

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 
CIME : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

ALO, TAXI ! : Moșilor (orele 
15,30; 18), Pacea (orele 15,30; 18;
20).

NU TE VOI IUBI : Rahova (ore
le 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

OMUL DIN LONDRA : Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PIAF : Unirea (orele 16; 18), Gră
dina Unirea (ora 19,45).

COMEDIE FANTASTICĂ : Crin- 
gași (ora 17).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Vitan (orele 15.30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

CAVALERII TEUTONI : Arta 
(orele 15.30: 18).

RECOMPENSĂ PENTRU ȘE

RIF : Cosmos (orele 14,30; 16,30: 
18.30; 20,30).

DECOLAREA: Munca (orele 16; 
18: 20).

UN COMISAR ACUZĂ: Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Gră
dina Arta (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAI
MUȚELOR: Grădina Luceafărul 
(ora 19,30).

OCHII SHIVANEI: Grădina Bu- 
cegi (ora 19,30).

ZAPATA: Grădina Moșilor (ora
19.30).

SCUFUNDAREA JAPONIEI: Gră
dina Vitan (ora 19,30).

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. Teatru comen
tat pentru elevi: „Bălcescu" de 
Camil Petrescu. 9,35 Real și uman 
— caleidoscop școlar. 10,00 Biblio
teca pentru toți. Ion Barbu — 
omul, matematicianul, poetul. 
10,50 Muzică ușoară. 11.00 Arta 
monumentală și estetica vieții co
tidiene. 11,20 Drumuri către Sucl-

dava. 11,40 Biografii posibile. 11,55 
Telex. 16,30 Teleșcoală. Atlas geo
grafic: București. 17,00 Telex. 17,05 
Tineri soliști de muzică populară. 
17,30 Tragerea pronoexpres. 17,40 
Fotbal: Rapid București — An- 
derlecht Bruxelles (Cupa Cupelor). 
Transmisiune directă de la Sta
dionul 23 August. comentează 
Mircea Ionescu — redactor la zia
rul Sportul. In pauză: 1001 de seri. 
1-9,30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Interpretul pre
ferat: Doina Spătaru-Olinescu.
20,55 Fotbal: Real Madrid — Di
namo București (Cupa campionilor 
europeni). Transmisiune directă de 
la Madrid — repriza I. 21,45 24 de 
ore. 22,00 Fotbal: transmisiunea 
reprizei a Il-a.

PROGRAMUL 2

20.00 Pagini de umor: Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea. 20,25 
Studio ’75 și... tineri din sectorul 
5 al Capitalei. 20,45 Film artistic: 
Inspectorul de poliție. 22,05 Va- 
riațiuni coregrafice.

Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 19,30: Circul Bucu
rești : CIRCUL MARE DIN VAR
ȘOVIA — ora 19,30.

tineri, sub 27 de ani. Am 
aflat, aici, la combinat, că 
90 la sută dintre tinerii mun
citori provin din mediul să
tesc, fiind veniți pe șantierul 
uzinelor fără vreo pregătire 
profesională anterioară, că 
au construit ei înșiși halele 
și au devenit apoi oțelari, 
furnalîști, laminori. De roa
dele muncii siderurgiștilor 
de la Kosice depind rezulta
tele economice ale altor 140 
de unități industriale de pe 
tot întinsul țării.

Am vizitat în orașul Ză
luzi, din nord-vestul Boemi- 
ei, al doilea centru petro
chimic al Cehoslovaciei, ri
dicat prin munca a aproxi
mativ 2 000 de constructori. 
Marea lor majoritate o re
prezentau tinerii, care au 
rămas pe șantier un număr 
de ani pînă cînd au predat 
beneficiarilor o mare și mo
dernă rafinărie, două ter
mocentrale, alte obiective 
care alcătuiesc în prezent 

care reprezintă sursa ener
getică de bază pentru me
troul praghez.

Pe unii dintre foștii con
structori de la termocentra
le - muncitori necalificați 
— i-am întîlnit lucrînd în se
rele marii gospodării agri
cole de stat din Melnik, lo
calitatea rămînînd și dez- 
voltîndu-se în continuare ca 
o însemnată bază agricolă 
și legumicolă a capitalei 
cehoslovace. Pregătirea lor 
s-a făcut în mod raționai, 
științific : marea majoritate 
sînt acum absolvenți ai șco
lii agricole tehnice din oraș, 
media de vîrstă nedepășind 
27 de ani. Important este 
faptul că ei au înțeles să 
se dedice unei activități 
productive în sectoarele e- 
conomice unde se simte mai 
multă nevoie de contribuția 
lor, neprecupețindu-și efor
turile, inteligența și elanul 
tineresc în scopul introdu* * 

• CARICATURISTUL RO
MAN Constantin Ciosu a fost 
distins cu marele premiu și 
placheta de aur a celei de-a 
7-a Galerii a caricaturii mon
diale organizate la Skoplie. 
De asemenea, Adrian Drago- 
mirescu a primit, împreună 
cu alți nouă caricaturiști, pre
miul doi și placheta de ar
gint.

La această manifestare in
ternațională participă 350 de 
autori din lumea intreagă.

• LA REYKJAVIK s-a anunțat oficial că tehnicienii islandezi vor prelua, la 1 iulie 1976, stația Loran de la aeroportul Keflavik, aflată sub controlul forțelor navale americane. Un acord în acest sens a fost semnat la Reykjavik de reprezen-

va acoperi peste 20 
la sută din necesi
tăți. In acest fel, se 
speră că va fi lichi
dat treptat marele 
deficit al balanței de 
plăți, generat de im
porturile de combus
tibil. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cit 
guvernul premierului 
Harold Wilson a in
trodus legislația ne
cesară pentru pre
luarea in stăpînire 
publică a 51 la sută 
din industria petro
lului și gazelor din 
Marea Nordului. Ce
le mai optimiste a- 
precieri ale presei 
londoneze arată că, 
după 1980, Marea 
Britanie ar putea de
veni țară exportatoa
re de petrol.

moderne și confortabile în 
noul oraș, nepoluat, situat 
departe de coșurile uzinelor.

Participarea tineretului pe 
șantierele muncii productive 
se exprimă în forme dintre 
cele mai variate, De-a lun
gul anilor, tinerii ceho
slovaci au fost prezenți pe 
mari șantiere de interes na
țional : noul Lidice, „drumul 
tineretului" care leagă 
Banska Stiavnica de Hron- 
ska Dubrava, „barajul tine
retului" de pe rîul Vah, uzi
na de cauciuc de la Kralu- 
py-nad-V!tavou, marea cen
trală electrică Tusimice etc. 
Șantierele acestea reflectă 
convingător abnegația și 
hărnicia, dăruirea și pasiu
nea generației tinere a Ce
hoslovaciei angajate în ac
țiuni ample, constante și va
loroase, care vizează toate 
sferele activității productive.

DOINA TOPOR
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