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prilej de analiză aprofundată a muncii, 
de trecere la îndeplinirea propunerilor

formulate de tineri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe generalul

Edgardo Mercado Jarrin, fost 
prim-ministru ai Republicii Peru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a primit, la 
2 octombrie, la Predeal, pe ge
neralul Edgardo Mercado Jarrin, 
fost prim-ministru al Republicii 
Peru, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unită
ții Socialiste, face o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte Cor- 
neliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

A participat Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea președintelui Republicii 
Peru, Francisco Morales Bermu
dez, și a poporului peruan, îm
preună cu un cald omagiu adus 
șefului statului nostru, poporului 
român prieten, și urări de noi 
succese.

Generalul Edgardo Mercado 
Jarrin a împărtășit deosebita sa 
satisfacție de a se reîntîlni cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că poporul peruan 
păstrează o vie amintire vizitei 
de importantă istorică a șefului 
statului român în țara sa, în A- 
merica Latină, unde pretutin.-

deni a lăsat o profundă impresie. 
Oaspetele a mulțumit cu căldură 
pentru invitația de a vizita țara 
noastră, pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat, avînd cuvinte 
de înaltă apreciere pentru reali
zările obținute de România pe 
calea propășirii economice și so
ciale, a bunăstării.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
președintelui Republicii Peru, 
Francisco' Morales Bermudez, un 
călduros salut și cele mai bune 
urări și a rugat pe oaspete ca la 
înapoierea în patrie să asigure, 
din partea sa, pe șeful statului 
peruan că România dorește să 
realizeze tot ceea ce s-a conve
nit, să extindă colaborarea în 
noi domenii. Președintele Româ
niei a adresat poporului peruan 
prieten urări de succes, bună
stare și fericire pe calea pe care 
a pornit, de transformări sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evocat cu plăcere vizita efec- 
tuată în Peru, însemnătatea în
țelegerilor convenite cu acest 
prilej, care marchează un mo
ment de deosebită însemnătate 
pentru promovarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre popoarele și țările 
noastre.

S-a apreciat că dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabo-

România pi Perurare dintre . —----------- --  v -
sporește contribuția ambelor țări 
la edificarea unei noi ordini e- 
conomice și politice internațio
nale, la statornicirea unor relații 
noi între state, bazate pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, pe deplina e- 
galitate în drepturi, neamestecul 
în treburile interne și avantaj 
reciproc. Schimbul de opinii a 
relevat că cursul spre destindere, 
cauza păcii în lume, impun rea
lizarea unei stabilități și a unui 
echilibru în viața economică in
ternațională, instaurarea unor 
raporturi economice echitabile, 
lichidarea subdezvoltării, necesi
tatea întăririi unității și solida
rității țărilor în curs de dezvol
tare, a statelor nealiniate pentru 
atingerea acestor obiective, 
pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, 
în acest cadru, a fost re
levată importanța luptei po
poarelor din America Latină 
pentru o dezvoltare indepen
dentă, pentru dreptul de a fi 
stăpîne pe bogățiile naționale și 
de a le folosi în propriul lor in
teres, pentru a-și hotărî singure 
soarta, fără nici un amestec din 
afară, în conformitate cu aspi
rațiile lor.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

O hotârîre unanimă: 
„în 1978 — un nou oraș 

pe harta patriei 
DRAGALINA"

Conferința de dare de seamă 
și alegeri a uteciștilor din comu- 

> - Drag alina a debutat printr-un 
n.yment simbolic emoționant : 
un grup de pionieri a salutat 
începerea lucrărilor conferinței 
și a urat succes deplin dezbate
rilor. Spunem că a fost un mo
ment simbolic, deoarece, numai 
peste cițiva ani, acești tineri 
purtători ai cravatelor roșii vor 
deveni purtători ai carnetelor 
roșii de Utecist și vor fi chemați 
să transpună in viață, alături de 
ceilalți membri ai organizației 
de tineret, proiectele realist fun
damentate ale conferinței la 
care au participat. A.tit darea de 
seamă, cit și dezbaterile, după 
ce au procedat la ■ o evaluai*  
critică și autocritică a principe 
lelor activități desfășurate pini 
la data alegerilor, au încercat să 
prospecteze direcțiile viitoare de 
acțiune.

Comuna Dragalina, așa cum a 
reieșit și din cuvîntul participam 
ților la conferință, se mîndrește 
cu o serie de realizări deosebite, 
datorate în bună măsură și ac
tivității desfășurate de către or
ganizația U.T.C. comunală, care 
numără mai bine de 1 000 mem
bri. Principalele unități indus
triale — întreprinderea meca
nică pentru agricultură și in
dustrie alimentară Dragalina și 
Fabrica de nutrețuri combinate 
Ciulnița — și-au îndeplinit 
cinalul înainte de termen, 
cuvîntul său. Dinu Stoian, 
cretarul comitetului U.T.C., din 
întreprinderea mecanică pentru

VRANCEICAMPANIA AGRICOLA DE TOAMNA

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU, Șl PRIMUL

MINISTRU AL REPUBLICII ELENE, CONSTANTIN KARAMANLIS
Excelentei Sale

se-

agricultura și industrie alimen
tară. afirma : „Am realizat, la 
25 februarie, sarcinile actualu
lui cincinal și se estimează ca, 
pină la sfirșitul anului 1975, să 
obținem o producție suplimen-

ȘERBAN CIONOFF 
TEODOR POGOCEANU 
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(Continuare în pag. a 11-a)

ȘCOALA PROFESIONALĂ

Șl CERINȚELE ECONOMIEI NAȚIONALE

CALIFICAREA
nu înseamnă doar
deprinderi practice

La un sondaj făcut de ziar, cei mal mulți interlocutori au de
finit calificarea ca fiind „însușirea unor cunoștințe teoretice și 
deprinderi practice". Sigur, ele fac parte din conceptul de cali
ficare, dar, în nici un caz, nu-1 definesc integral. Nu putem vorbi 
de calificare în condițiile industriei moderne, fără a ne referi la 
deprinderile organizatorice, tehnologice, de autocontrol, la însu
șirea de a crea. La marea adunare populară de la Craiova, se
cretarul general al partidului sublinia că „ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
TREBUIE SA FACĂ TOTUL PENTRU A PREGĂTI TINERE
TUL ȘCOLAR PENTRU MUNCĂ, PENTRU CREAȚIE. PEN
TRU VIAȚĂ". Așadar, în școală, viitorul muncitor trebuie să-și 
dezvolte gindirea tehnică, economică, capacitatea de a organiza, 
pentru a fi capabil să se integreze imediat în procesul de pro; 
ducție. Obligația de a-1 pregăti astfel revine școlii și, în aceeași 
măsură, întreprinderilor, centralelor industriale, ministerelor. In 
intervenția reprezentantului M.E.Î. la dezbaterea organizată de 
ziarul „Scînteia tineretului", se enumera printre cauzele unor 
neajunsuri manifestate în învățămintul profesional lipsa de 
grijă a întreprinderilor pentru organizarea activității practice. In 
fața acestei observații critice, ce răspund două mari întreprinderi 
industriale din Brașov — „Rulmentul" și „Tractorul".

Ing. Gheorghe Tom», șeful bi
roului învățămînt din Centrala 
Industrială de tractoare și ma
șini agricole : Apreciez faptul 
că ziarul dezbate o asemenea 
problemă, pentru că există lu
cruri neclarificate, iar în altă 
situație opticile nu corespund 
particularităților etapei în care 
ne găsim privind pregătirea vii
torilor muncitori. Să ne referim, 
de exemplu, la elevii din treap
ta I. Ei vor constitui cadrele 
de bază pentru viitoarea școală 
profesională. Ar trebui să vină 
la profesional cu deprinderi 
practice însușite în mare parte. 
Actuala formă de organizare, în
să, are unele imperfecțiuni. E- 
levii din treapta I fac practică, 
odată pe săptămină, șase ore. 
După 7 zile, cînd vin din nou 
la practică, pierd îndemînarea, 
uită și ce au învățat. Trebuie 
revizuit acest sistem. Propun 
să se dubleze durata de practică 
și să fie comasată la finele tri-

Dezbatere organizată de 
LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

TIMPUL BUN ESTE FOLOSIT
DIN PUN LA RECOLTATUL

STRUGURILOR
Pe ogoarele județului Vrancea 

se dă în aceste zile bătălia deci
sivă în vederea strîngerii roa
delor toamnei. Alături de coope
ratori și mecanizatori lucrează 
și un mare număr de elevi. De 
fapt, numai cei peste 7 500 de 
elevi din municipiul Focșani au 
executat sute de ore de muncă 
patriotică pe ogoare. Din situa

ția la zi prezentată de președin
tele cooperativei agricole din 
Cotești, tovarășul Gheorghe 
Bălosu, reiese că toate lucrările 
din actuala campanie se desfă
șoară în ritmul prevăzut. Po
rumbul a fost strîns de pe 300 
de hectare din cele 400 de hec
tare însămînțate. Concomitent 
se eliberează terenul, se execu-

Ilustrată de la întorsura Buzăului
Foto : GH. CUCU

Vîrstele lecturii
Adolescența lecturii este una 

din formele cele mai rezistente 
ale tinereții noastre spirituale. 
Poate pentru că alfabetul lec
turii se învață într-un timp 
lung, pe care nu sîntem dispuși 
să-1 grăbim, așa cum „vraja ne
înțeleasă" a unui sentiment este 
starea lui de grație pe care o 
petrecem avari, prelungind-o 
pină la granițele logice ale jus
tificării, cu mare și profundă 
bucurie. Cî-nd descoperim lectu
ra citim cu frenezie totul, fără 
să înțelegem mare lucru și poa
te atunci nici nu contează asta, 
cît și cum înțelegem, ci actul 
în sine, faptul că citim. La cinci
sprezece ani se amestecă în
tr-un haos fermecător și ardent 
romanul polițist cu „Anna Kare
nina", ’ poezia lui Edgar Allan 
PoS și „Cireșarii". La vîrsta de 
nouă ani, prima carte pe care 
am citlt-o în viața mea a fost 
nici mai mult nioi mai puțin

decît „învierea" lui Tolstoi din 
care firește este de presupus că 
nu am înțeles nici un rînd. Dar 
îmi amintesc bine că am citit 
aproape toată cartea. Azi dimi
neață, mergind pînă la vecinul 
meu care are patrusprezece ani 
și era fericit că a trecut exame
nul de admitere, l-am găsit, di
mineața la nouă, în mină cu 
„Poeții Pleiadei". Firește, am 
zimbit. ..îți place ?“ — „Pof
tim ?" a tresărit vecinul meu 
căruia dacă-i place deocamdată 
ceva pe lume cu frenezie este 
baschetul. El însă descoperea lec
tura, descoperire fascinantă, u- 
nică, irepetabilâ, comparabilă 
cu descoperirea muzicii și poa
te numai atît. El citea concen
trat stanțele aride, savant difi
cile ale incifraților poeți fran
cezi atît de îndepărtați îneît în
țelegerea lor presupune aproa
pe senectutea lecturii — care 
n-are nici o legătură cu virata

biologică — și m-am gîndit pri- 
vindu-1 că prima adolescență a 
lecturii, cea de la cincisprezece 
ani, seamănă în planul ideilor 
cu dadaismul, sau mai precis 
este prelungirea surrealismului 
infantil. Paradoxal însă, ea nu 
se poate aplica decît la lectura 
solidă, logică, de mare suprafa
ță, nu poți descoperi un tărîm 
insolit și fascinant decît prin 
reperele lui fundamentale. De 
aceea la cincisprezece ani se ci
tesc clasicii. Este vîrsta în care 
înghițim pe Dostoievski și Bal
zac și cine poate descifra me
canismul subtil prin care o li
teratură atît de grea, de cople
șitoare, de apăsătoare cum es
te Balzac reprezintă, mai ales, 
preferința adolescenților ? Poa
te funcționează secret presti-

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

tă semănatul culturilor de toam
nă. Dar, cea mai mare concen
trare de forțe am întllnit-o la 
culesul strugurilor. Zilnic, aproa
pe 1 300 de cooperatori trimit 
spre beneficiari peste 250 tone 
struguri. Cooperatorilor 11 se 
mai adaugă în fiecare dimineață 
aproape 200 de muncitori din 
municipiul Focșani, precum și 
cei peste o sută de elevi ai șco
lilor generale din comunele Bu- 
dești și Cotești. Culesul conti
nuă. Cele 72 de atelaje și 15

OVIDIU MARIAN

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Actul final al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, pe care noi l-am semnat 
de curînd în mod solemn la Helsinki, prevede, 
printre altele, o cooperare crescîndă între sta
tele europene în domeniile economiei, științei, 
tehnologiei și ai mediului înconjurător.

Eu interpretez acest document ca reflectînd 
convingerea profundă a națiunilor europene că 
viitorul lor-de pace și prpsperitate- depinde, îzn- 
tr-o mare măsură, de gradul de înțelegere și 
cooperare dintre ele și că diferențele intre sis
temele lor social-economice nu sînt de natură 
să afecteze și — cu atît mai puțin — să împie
dice realizarea acestui obiectiv.

De altfel, unul din imperativele epocii noastre 
este interdependența dintre noi, care, în zilele 
noastre, se situează în centrul politicii externe 
a tuturor țărilor. Ca oameni de stat responsabili, 
ne revine sarcina de a acționa pentru înlătura
rea dificultăților și pentru a deschide popoare
lor noastre perspective care să asigure înflori
rea talentelor lor în securitate și stabilitate.

în această ordine de idei, mi se pare că sta
tele din Peninsula Balcanică ar putea să dea, 
primele, exemplul de aplicare în practică a prin
cipiilor de la Helsinki, străduindu-se să găsească 
domeniile de activitate care s-ar preta cu pre
cădere la o acțiune comună și concertată în a- 
ceastă direcție. Președinții Jivkov și Tito și-au 
dat, de asemenea, asentimentul la o astfel de 
acțiune. încurajat de aceste reacții, sînt gata să 
vă propun o întîlnire la Atena, la o dată apro
piată, eventual în cursul lunii octombrie, a mi
niștrilor adjuncți ai planificării economice din 
toate țările balcanice, care ar avea ca sarcină 
să examineze posibilitățile de extindere și adîn
cire a cooperării interbalcanice în domeniile e- 
conomiei, comunicațiilor, energiei și culturii. In 
aceste domenii există probleme a căror impor
tanță depășește frontierele naționale și care, a- 
bordate pe plan interbalcanic, cu viziunea ne
cesară, se pot rezolva în folosul tuturor po
poarelor din regiunea noastră.

Sînt convins că opinia publică din țările noas
tre așteaptă de la conducătorii săi inițiative 
curajoase în toate domeniile, care, întărind coo
perarea pe linie de stat, să le conducă 6pre în
țelegere și pace.

Sper, în consecință, că propunerea mea va 
obține asentimentul guvernului dumneavoastră.

Am adresat aceeași invitație conducătorilor 
tuturor țărilor balcanice și vă voi ține la cu
rent, firește, cu răspunsurile lor.

Primiți, domnule președinte, asigurările celei 
mai înalte considerații.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Excelenței Sale

Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Prim-ministru al Republicii Elene

Stimate domnule prim-ministru,
Am primit cu multă satisfacție și Interes 

mesajul pe care mi l-ați adresat și pentru 
care vă exprim mulțumirile mele cordiale.

Inițiativa dumneavoastră se înscrie în mod 
fericit in preocupările comune ale țărilor 
noastre de a favoriza o larjgă și fructuoasă 
colaborare în Balcani.

încheierea cu rezultate pozitive a lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa și Actul final pe care l-am semnat 
au pus bazele unui amplu și profund proces 
de edificare a securității și dezvoltare a coo
perării pe continentul nostru. Se deschid, 
astfel, noi căi pentru intensificarea contacte
lor și cooperării între state, pentru o conlu
crare mai strînsă pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii.

După cum vă este cunoscut, Republica So
cialistă România acționează consecvent pen
tru îmbunătățirea și dezvoltarea climatului 
de înțelegere, prietenie și bună vecinătate 
între țările din Balcani, avînd convingerea 
că aceasta corespunde intereselor fundamen
tale și aspirațiilor tuturor popoarelor din re
giune, contribuie la cauza păcii și a secu
rității în Europa și în lume. *

împărtășesc, de aceea, pe deplin preocupa
rea dumneavoastră ca țările din regiunea 
Balcanilor să dea un exemplu de aplicare în 
practică a principiilor și obiectivelor con
venite la Helsinki.

în acest spirit, salut și sprijin cu căldură 
inițiativa dumneavoastră de a se organiza o 
întîlnire la nivelul miniștrilor adjuncți ai pla
nificării economice din țările balcanice, care 
să examineze posibilitățile de extindere și 
adîncire a cooperării dintre ele și doresc să vă 
asigur că România este hotărîtă să ia parte 
la o asemenea întîlnire — la data și în locul 
ce urmează a fi stabilite prin consensul sta
telor participante — și să depună toate e- 
forturile pentru buna desfășurare și suc
cesul ei.

Cu prietenie,

NICOLAE CEAUȘESCU

OMUL AȘA CUM ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

AUREI GRUIA - plugar, 
cioplitor și tăietor de lemne

— La 70 de ani bătuți pe mu
chie, care e principala învăță
tură pe care ați desprins-o din 
viață ? •

— Greu de spus. Noi, moții, ne 
gîndim mai rar la ce a fost și 
mai mult la ce va fi. Pentru 
mine, important a fost să tră
iesc fiecare clipă cu aceeași in
tensitate.

Asemeni strămoșilor săi din 
acest frămîntat colț de țară, cu 
chipurile cioplite în încrîncena- 
rea luptelor, cu brațele tari ca 
fierul plugului sau ca fierul 
securii, pentru Aurel Gruia, cu
legător de plante medicinale din 
comuna Poieni de Jos, Bihor, 
important a fost și este să tră
iască fiecare clipă cu aceeași 
intensitate. Lat în spate, cu ochi 
adinei și chip roșcat, ascuțit ca 
un strigăt. Aurel Gruia păstrea
ză în vorbă și în port demnita
tea voievodală a spiței mîndre 
a moților. Are graiul molcom și 
blind, ferm și fără ocolișuri, în 
care transpar, în răstimpuri, în
torsături de cuvinte și pronun
ție specifice locului. Aurel 
Gruia, nume purtat cu cinste și 
fală din moși-strămoși, este ta
tăl a patru copii și bunicul a 
optsprezece nepoți. Dintre a- 
ceștia mai mult de jumătate sînt 
băieți — amănunt pe care șeful 
acestei numeroase familii nu 
uită să ni-1 semnaleze cu vădită 
satisfacție.

— Copiilor mei le-am dat o 
singură poruncă : să nu uite 
că-i cheamă Gruia și oriunde 
ar fi, în orice împrejurare să 
poarte ăst nume cu onoare.

— Sîntețî mulțumit de ei ?
De-o pildă, cel 

Gavrilă, îi 
muncă de

— Apăi, îs.
mare, de-1 cheamă 
miner. Muncă grea, 
bărbat.

— Meseria și-a 
gur ?

— Singur. D-apăi, 
deți ?! Eu nu i-am x 
dată, să facă ce nu le place. Ca

ales-o sin-

cum cre- 
pus nicio-

EUGEN ȘERBĂNESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

UTTECIȘTII JUDEȚULUI SATU MARE
AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

LA MUNCĂ PATRIOTICA
Hotărîți să întîmpine cu rezul

tate cit mai semnificative Con
gresul al K-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R., 
de care ne mai despart puține 
zile, uteciștii din județul Satu 
Mare raportează îndeplinirea 
planului pe 1975 la acțiunile de 
muncă patriotică. Valoarea to
tală a lucrărilor efectuate de ei 
se ridică la 42 milioane lei din 
care 907 000 lei lucrări finanțate. 
In această perioadă au fost co
lectate 4 500 tone deșeuri meta
lice iar tinerii de la întreprin
derile „Unio“ Satu Mare, „Inte
grata" Negrești, Filatura Cărei, 
C.A.P. Sanislău, Moftin,
Tășnad ș.a. au efectuat ample

I.A.S.

lucrări de muncă patriotică în 
sprijinul producției și pe ogoa
rele județului, a căror eficiență 
însumează peste 1,2 milioane lei. 
Se cuvin de asemenea relevate 
acțiunile întreprinse de tineri la 
finalizarea unor obiective de in
vestiții cum ar fi : aeroportul 
municipal, extinderea platformei 
industriale „Unio“ și „23 Au
gust" Satu Mare, construirea in
tegrală a unui cămin de nefa- 
miliști cu 300 de locuri și a unui 
bloc cu 20 de apartamente ș.a. 
In cele 62 de șantiere locale și 
7 șantiere județene care au 
funcționat pe parcursul anului 
au fost cuprinși peste 40 000 ti
neri.

ÎN PAGINA a 2-a
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Cronica literară : MEMORIALUL UNUI CA
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• Val de acțiuni

• Poziția R. D. Viet
nam și a Republicii 
Vietnamului de Sud 
în legătură cu votul 
din Consiliul de Secu

ritate
de protest împotriva 

execuțiilor din Spania
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chimică din București,
97 la sută, iar sem-

Cu cîtva timp înainte, din 
darea de seamă aflasem că pro
centul de integraliști este, în 
anul IV al Facultății de ingine
rie ’•
de ... ___ , __ ___
nul cert că mediocritatea nu 
face casă bună în grupele anului 
de studiu poate fi tradus și în 
absența totală a mediilor între 5 
și 7 și, desigur, în aceea că un 
sfert din numărul studenților 
sînt situați la haremurile medii
lor foarte bune, de 9 și 10. Și 
totuși, prevederea din progra
mul de măsuri nu era datorată 
unui automatism de limbaj. 
„Noi sintem un colectiv de stu
denți care își poate cere mai 
mult, își dorește un salt, auto*  
depășirea este un punct de lu
cru, nu o vorbă" — spunea 
secretara biroului de an, Sorina 
Tănăsescu. Ce înseamnă autode- 
pășirea pentru acest colectiv ? 
Nu lupta pentru ca studenții 
din an să se prezinte la exame
ne și să le ia. Aceasta repre
zintă un minim. Maximum pen
tru anul IV chimie, la ora a- 
ceasta, cînd învățămîntul se 
confruntă cu obligații de fac
tura celor formulate la deschi
derea cursurilor de către tova
rășul Nîoolae Ceaușescu, este 
munca de cercetare, pentru ca, 
pe această cale, a muncii crea
toare să se ridice nivelul pre
gătirii profesionale. Există con
vingerea că izbutindu-se con
cretizarea unui -asemenea obiec
tiv, problemele adesea spinoase 
ale frecvenței la cursuri, ale 
participării la consultații, ale 
ritmicității în studiu vor primi 
din partea fiecărui student răs
punsul faptic corespunzător. Nu, 
nu trebuie înțeles că aspectele 
disciplinare, ținînd de ordine și 
rigoare, sînt lăsate să se rezolve 
de la sine. Dar s-a considerat 
că într-un colectiv ca al lor nu 
de la ceea ce este elementar în 
viața studențească — respecta
rea obligațiilor profesionale — 
trebuie să pornească, ci de la 
o ștachetă mai ridicată. Colecti
vul anului IV inginerie chimică 
este hotărît să devină, în cin
stea Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., model pe întreaga 
facultate. Spiritul combativ s-a 
verificat astfel în adunare și 
prin criticarea unor lipsuri, dar 
și prin exigența cu care a fost 
vizată perspectiva activității.

•) Vasile Andru : MIRELE, 
Editura Eminescu, 1975.

nuvele și schițe. Contrazice a- 
ceasta prima impresie despre 
Hemyngway ? Nu. Doar o com
pletează. Și poate că prima im
presie, cea de la flouăzeci de 
ani, este mai aproape de esență. 
Trist sau deznădăjduit, marele 
scriitor a fost și a rămas dea
supra a toate un profund uma
nist și dacă la douăzeci de ani 
nu avem repere pentru dispera
re și reflexie amară, avem so
larul în noi și poate starea de 
„excelsior", starea de aspirație 
și lumină este totuși reperul 
uman fundamental. Prelungita 
adolescență a lecturii, bucuria 
liberă in fața ei, prelungită cu 
zgîrcenie cît mâi mult timp ne 
păstrează tineri și puternici, 
pregătiți pentru complexitate. 
Imbogățindu-ne, cartea ne în
vață pilda sa de creștere 
și perpetuă naștere fără sfîr- 
șit, ca însăși viața. Astfel, 
vîrstele lecturii vorbesc despre 
permanentă. Cel care la cinci
sprezece ani are cunoștință, tul
burat și dezorientat chiar, de 
eroii lui Gogol, va înțelege to
tuși un lucru fundamental din 
Gogol, pe care viitoarele vîrste 
ale lecturii nu fac altceva decît 
să-1 adîncească : marea lui ne
voie de puritate, de bine, de 
noblețe. Astfel, nu vă îngrijo
rați dacă copii de paisprezece 
ani citesc noaptea Thomas 
Mann. Nu socotiți că e dăună
tor pentru puțina lor înțelegere. 
Este formidabil că ei se supun 
la un astfel de efort. E o garan
ție pentru înțelegerea de mai 
tîrziu. Lăsați-i în starea de gra
tie a^ luării în posesie — fără în
trebări și fără răspunsuri. Nu
mai astfel ele vor veni mai tîr
ziu.

Cînd însă rezultatele profe
sionale, măsura exactă a atitu
dinii față de muncă, ale studen
ției traversate cu interes și pa
siune, sînt sub potențialul co
lectivului, devine obligatorie 
detectarea cauzelor — ca în si
tuația anului IV al Facultății de 
metalurgie din București. A- 
dunarea din acest an l-a 
pus pe fiecare student în

PRILEJ DE ANALIZĂ
APROFUNDATĂ

(Urmare din pag. I)

in

tară de peste 80 milioane lei. 
Doresc să subliniez că uteciștii 
au contribuit hotărîtor in obți
nerea acestui succes prin su
tele de ore de muncă efectua
te in sprijinul producției, prin 
eficacitatea cu care au folosit 
flecare minut din timpul de lu
cru". Succese deosebite nu s-au 
obținut numai în unitățile in
dustriale ale comunei, ci și in 
cele agricole. Astfel, in cele 
două cooperative agricole de 
producție s-au realizat producții 
de porumb boabe în jur de 6 500 
kg la hectar. O puternică dez
voltare a cunoscut și sectorul 
zootehnic în care efectivul de 
animale a fost mult întinerit cu 
animale de rasă de mare pro
ductivitate de lapte și carne. La 
C.A.P. „Brîncoveni" in loc de 
2 000 litri lapte pe cap 
de vacă furajată s-au realizat 
2 200 litri și nu este lipsit 
de interes să arătăm că ferma 
este deservită de tineri între 18 
și 20 ani. Alte realizări ale ti
nerilor comunei se înscriu 
sfera edilitar-gospodărească. U- 
teciștii, prin muncă patriotică, 
au amenajat o grădină de vară, 
Stadionul tineretului, Parcul 
tineretului și au asfaltat 6 km 
de drumuri.

Gîndurile uteciștilor s-au în
dreptat, insă, către viitor. S-a 
desprins, din lucrările confe
rinței, hotărirea participanților 
de a munci cu toate forțele și 
elanul de care dispun tinerii 
pentru a da viață unui vis 
scump tuturor locuitorilor co
munei : transformarea acesteia, 
pină in 1978, intr-un frumos și 
modern oraș. In următorii ani, 
I.M.A.I.A. va fi extinsă ajungînd 
la o producție de aproximativ 
580 milioane lei; se a.flă in con
strucție întreprinderea de 
egrenat bumbac in care vor lu
cra tinere fete din comună. Și 
în domeniul agricol se vizează 
noi obiective: deoarece cele 
16 000 hectare teren arabil de 
care dispune comuna sînt în 
întregime irigate se intenționea
ză să se muncească astfel incit 
să se obțină producții record — 
8 000 kg de porumb la hectar, 
5 000 kg grîu la hectar.

Recent, la comitetul comunal 
de partid a fost discutată amă
nunțit schița de sistematizare a 
comunei : in ordinea priorită
ților se intenționează, mai în- 
tii, să se realizeze canalizarea 
comunei, o lucrare în valoare 
de peste 14 milioane lei. Vor fi 
construite noi blocuri de locuit, 
un mic hotel, diverse magazine 
și altele. Va fi amenajat, cu 
contribuția bănească a cetățeni
lor, Ștrandul tineretului. Le
gat de toate acestea, in confe
rință vorbitorii au subliniat ne
cesitatea participării multilate
rale a organizației U.T.C. la rea
lizarea obiectivelor pe care le 
prevede dezvoltarea viitoare a 
comunei. O contribuție însemna
tă o va aduce organizația U.T.C. 
la calificarea tinerilor în diver
se meserii, atit prin cursurile de 
calificare la locul de muncă cit 
și prin cursurile școlilor profe
sionale. S-a început deja școla
rizarea a 30 de fete care ur
mează să muncească în între
prinderea de egrenat bumbac, se 
continuă calificarea tinerilor la 
I.M.A.I.A. și se preconizează cî- 
tava acțiuni în sprijinul extinde
rii secției de prelucrare a fruc
telor și legumelor, dată in folo
sință in 1974 și care, pină in 1978, 

situația să se autointeroghe- 
ze cum și-a făcut dato
ria. Darea de seamă preciza 
că sînt destui cei care și-au fă
cut-o cu derogări de la calita
te, chiar și de la corectitudine. 
Apelul la exigență făcut colec
tivului a fost înțeles ; păcat însă 
că nu s-a uitat fiecare mai cu 
seamă „în ograda sa", nu s-a 
simțit obligat să se autoanali
zeze cu mai mult curaj, în 
raport de rezultatele obținute. 
A.S.C. poartă răspunderea pen
tru neîmplinirile colectivului a- 
nului, dar cînd vorbim de asocia-

AUTODEPAȘIREA -
temă de dezbatere

in colectivitatea
studențească

ția studenților comuniști nu ne 
gîndim numai la biroul anului, la 
activiști, ci la colectivitatea stu
denților comuniști, la fiecare în 
parte. Asta nu înseamnă că Ion 
Sîrbu n-avea dreptate în critica 
sa la adresa acelor activiști din 
asociație care nu-și fac timp 
să se ocupe de problemele 
propriilor grupe, să le ajute să 
devină model. Este o realitate 
că cei care au avut timp de doi 
ani mandatul să conducă acti
vitatea A.S.C. trebuie să răspun
dă pentru modul sumar în care 
au intervenit în momentele — 
nu rare — cînd disciplina uni
versitară a fost respectată par
țial, n-au dat tonul combativită
ții și intervenției cotidiene în 
viața studenților. Dar nu numai 
ei. Aici este vorba de o răspun
dere colectivă. Condiția unor 
rezultate bune, după cum s-a 
afirmat în decursul dezbaterii, 
rămîne investigarea lucidă și 
responsabilă a punctelor nevral
gice din activitatea colectivului.

Din acest punct de vedere, al 
abordării incisive a problemelor 
vieții într-un colectiv studen
țesc, ni se pare de bun augur 
faptul că. din perioada adunări
lor de dare de seamă și alegeri 
deci din prftnele zile ale anului 

va atinge o producție in valoare 
de 360 000 lei anual. De aseme
nea, uteciștii își propun să con
tribuie la calificarea a 20 moto- 
pompiști și să preia pentru lucru 
in acord global o suprafață de 20 
hectare. Pe această suprafață, 
așa cum reiese din programul de 
activități al comitetului comu
nal U.T.C., se vor obține produc
ții record : 10 000 kg porumb la 
hectar și 55 000 kg sfeclă la 
hectar. Toți membrii organizației 
U.T.C. vor să economisească ma
terii prime, carburanți și lubri
fiant! in valoare de peste 150 000 
lei. Prin ore de muncă patrioti
că, tinerii vor participa la con
struirea tuturor obiectivelor e- 
dilitar-gospodărești prevăzute în 
schița de sistematizare a co
munei. Se așteaptă, deci, multe 
de la organizația U.T.C., desjjre 
care Gheorghe Stoian, secreta
rul comitetului comunal de par- 
lid, spunea la încheierea lucrări-

„Să nu ne ascundem după 
rezultatele de ansamblu, să 
privim lucrurile deschis" 
(Viorica Hagiu, anul III A)

AUREL GRUIA-PLUGAR. CIOPLITOR...
(Urmare din pag. I)

fie spornică, munca trebuie 
cu plăcere și tragere de 
că doară altfel îi cor-

să 
făcută 
inimă, 
voadă.

Poate că acest gînd l-a că
lăuzit pe Aurel Gruia vreme de 
56 de ani de zile, timp în care, 
rînd pe rînd, mîinile sale au 
cunoscut coarnele plugului, cio
canul cioplitorului de piatră și 
securea tăietorului de lemne. 
Muncind din prag de dimineață 
pînă în fapt de seară atîta a- 
mar de vreme, multe învățături 
și-a adus înspre propria folo
sință. între altele a înțeles — 
după cum spune — că cea mai 
mare satisfacție reală care îi 
este dată omului stă în bucuria 
muncii împlinite. Meseria de cu
legător de plante medicinale a 
deprins-o de curînd, de cînd 
puterile i-au devenit neîndes
tulătoare pentru a contmua ca 
tăietor de lemne. Toată țara 
a bătut-o in lung și-n lat, du- 

universitar A.S.C. și-au îndrep
tat atenția spre anii I. Aici adu
nările au fost de constituire a 
organizației și ar fi existat ten
dința ..expedierii" formale a 
desfășurării lor.

Asistînd și la o adunare gene
rală a anului I, Facultatea de 
tehnologie a construcțiilor de 
mașini, am observat pasiunea 
activiștilor din anii mai mari, a 
cadrelor didactice din conduce
rea facultății, a șefilor de cate
dră și îndrumătorilor pentru a 
oferi proaspeților studenți „lec
ția de deschidere" a unei școli 

de formare a gîndirii si atitudi
nii revoluționare, care trebuie 
să fie asociația studenților co
muniști. Alături de prezentarea 
structurilor organizatorice ale 
A.S.C., ale facultății, a calenda
rului universitar s-a discutat și 
o problemă vitală pentru activi
tatea celor din anul I : „cuvîntul 
de ordine al actualei etape ră- 
mîne exigența, înlăturarea ten
dințelor concesive față de super
ficialitate și delăsare, după ad
mitere urmînd o serie de alte 
probe pe care membrii recent 
constituitelor organizații de an 
nu le vor putea trece decît în 
urma unei temeinice pregătiri, 
printr-o responsabilă atitudine 
față de muncă și disciplină".

Participarea la adunarea anu
lui III. Facultatea de agronomie 
din București, ne-a dezvă
luit ce înseamnă să lași 
lucrurile să meargă de la 
sine, pînă în momente critice, 
cînd situațiile pot fi greu corec
tate. Un start bun după primul 
semestru de studii — din cele 
patru analizate la adunarea ge
nerală (doar 4 restanțieri din 
100) — nu lăsa să se întrevadă 
actuala situație a colectivului de 
viitori ingineri agronomi. Re

tor conferinței : „Tinerii comu
nei noastre reprezintă o forță. 
Cu ajutorul lor am realizat cele 
mai însemnate succese, cu ajuto
rul lor vom transforma comu
na într-un oraș înfloritor, de 
avantajele căruia se vor bucura 
în primul rind tot ei, tinerii !"

Un jubileu care obligă 
la muncă susținută, 

la o activitate eficientă
In aceste zile. Liceul nr. 2 

din Călărași, va sărbători 10 ani 
de la înființarea sa. Este, așa
dar, un jubileu care bucură, dar, 
in egală măsură, obligă. Si a- 
cesta a fost și consensul dez
baterilor ce s-au desfășurat in 
cadrul conferinței de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
U.T.C.

Pentru că, așa cum s-a subliniat 
și în darea de seamă prezen-

„Orientarea școlară trebuie I 
să înceapă încă din anul I" | 
(Mihaela Ivanciu, anul IV D) |

cînd pe meleagurile eî, alături 
de alți consăteni cu aceeași pa
siune, frunze și flori de Untul 
pămîntului, Talpa gîștei, Foaie 
de păducel, Frunză de purbar 
și de alte plante cu întrebuin
țări tămăduitoare.

— Poate că le-o zice altfel 
prin cărți, dar eu așa le știu a 
spune din bătrîni. Apăi, să șt’ți, 
tot ce iese din pămînt și e bo
tezat de om nu-i de rușine.

— Dintre tot ce iese din pă- 
mînt, ce e mai de preț ?

— No, aiasta-i altă întrebare. 
Pămîntul nostru îi tare bogat. 
Dar trebuie îngrijit cu aplecare 
și cu rîvnă, că doară cum să-ți 
dea el fructe și rod dacă tu 
nu-i dai nimic în schimb. Gîn- 
desc că nici un om și nici o 
buruiană nu-s mai de preț de- 
cît pămîntul însuși.

— Ce răsad vi s-a părut cel 
mai fertil ?

programu- 
fără obiec- 
fixe. fără

corduri nedorite de absente, de 
sancțiuni, ultimul loc pe facul
tate, sub 50 la sută integraliști 
la sesiunea de vară. „Pregătirea 
profesională nu este o problemă 
personală, ci aparține întregului 
colectiv" — se afirma, pe bună 
dreptate, în darea de seamă, 
însă, în textul acesteia ca și în 
discuții s-a ocolit numirea lim
pede a lipsurilor. Mai mult, ab
sența spiritului critic s-a reflec
tat chiar în unele aprecieri care 
în loc să fie ofensive, analitice, 
constructive s-au limitat la sim
ple constatări. „Neutralismul" 
acesta este contrar spiritului re
voluționar. n-are nimic comun 
cu felul în care trebuie să ne 
analizăm propria activitate. Din 
păcate, acest stil neriguros a 
trecut din darea de seamă și 
discuții în proiectul 
lui de activități : 
tive, fără termene _. ___
responsabilități clare. Este cazul 
ca noul birou al A.S.C. ales 
să fie sprijinit și îndru
mat corespunzător de către 
consiliul pe facultate și pe insti

tut astfel ca acesta să întreprin
dă în viitor evaluări lucide, 
analize profunde, măsuri con
crete.
Așa cum, dealtfel, o reclamă 
și situația anului IV, Facultatea 
de aeronave, a cărui adunare 
generală, programată în timpul 
unui curs amînat. a întrunit pre
zența a mai puțin de jumătate 
dintre studenți. Adunarea, cum 
era și firesc, a fost amînată. 
Nejustificată de nici un fel de 
motive apare și absenta cadrelor 
didactice ale anului respectiv 
într-un moment deosebit al vie
ții de organizație a studenților 
pe care-i îndrumă.

C. STANCTILESCn

Angela Gherase lansează 
chemarea anului I B : „Cel 
mai bun rezolvator de proble
me de fizică și matematică" 

tată de Elena Georgescu, prin
cipalul reper al muncii este con
cretizat in cifrele bilanț ale a- 
nului școlar 1974—1975, cum ar 
fi procentul global de promova- 
bilitate — aproape sută la sută, 
numărul mare de reușiți la fa
cultate din promoția acestui an, 
„recordul" deținindu-l clasa spe
cială IV A, cu 22 de proaspeți 
studenți, legarea tot mai activă 
a învățămintului de nevoile con
crete ale practicii, ale producți
ei concretizată și in cei 155 mii 
lei realizați in cadrul atelierelor 
școală ca și participarea elevi
lor la acțiunile din cadrul cam
paniilor agricole de vară și de 
toamnă concretizată în realizări 
de peste 30 mii lei și altele.

Dar ceea ce s-a impus cu 
pregnanță ca o idee directoare 
a conferinței a fost constatarea 
că rezultatele pozitive obținute 
pînă în prezent nu constituie și 
nici nu pot constitui doar un 
prilej de satisfacție pentru orga
nizația U.T.C., ci un prilej de 
analiză exigentă, matură și res
ponsabilă, un catalizator pentru 
o activitate de viitor așezată 
sub semnul unei mai responsa
bile implicări a organizației 
U.T.C. In abordarea și soluțio
narea tuturor problemelor de 
muncă și de viață ale elevilor.

In acest sens, avea deplină în
dreptățire să constate și Viori
ca Hagiu (III A) că „activitatea 
profesională poate cunoaște o 
substanțială creștere. Să nu ne 
ascundem după rezultatele bune 
pe ansamblu, ci să privim lucru
rile deschis, propunind revitali- 
zarea unor inițiative cum ar fi 
concursurile „Cea mai bună cla
să", „Prietenii anului I" și alte
le". La rindul ei, Mihaela Ivanciu 
(IV D) a insistat asupra intensi
ficării și perfecționării activității 
de orientare profesională a ele
vilor, punindu-se un accent mai 
hotărît pe toate etapele proce
sului instructiv-educativ. „Să nu 
așteptăm neapărat anul IV pen
tru a-i ajuta pe colegii noștri 
să își răspundă la întrebarea: 
Ce voi fi ? Orientarea profesio
nală trebuie să înceapă încă din 
anul I,_ iar comitetul U.T.C. pe 
liceu trebuie să contribuie cu 
toată responsabilitatea la clari
ficarea opțiunilor pentru fiecare 
viitor absolvent.

— Grîul. Pe aici, prin părțile 
noastre, nu se prea cultivă pen
tru că solul nu e prielnic. To
tuși, odată semănate, semințele 
se prind foarte repede. Ii de 
necrezut cîtă putere se ascunde 
în aceste firmituri de materie.

— Este griul rodul cel mai de 
preț al solului ?

— Grîul ne dă primul element 
al hranei de zi cu zi, pita. Aista 
îi foarte important. Dar eu gin- 
desc că ceea ce îl ridică dea
supra tuturor plantelor stă în 
altceva. Anume, cultivat cu 
5000—6000 de ani î.e.n., cariopsa 
griului — așa îi spune în car
tea de botanică — a reprezen
tat fructul unirii dintre forțele 
ascunse ale pămîntului și cele 
ale lucrătorilor săi, rumânii, sau 
țăranii cum ziceți dumneavoas
tră în Muntenia. Aista a tras 
Înainte omul, l-a ajutat să tră-

Punerea în scenă a operei 
Hamlet a lui Pascal Bentoiu în
seamnă un eveniment ce răzbate 
din lăcașul instituției unde a 
prins viață, impunindu-se impe
tuos în muzica noastră contem
porană. Prin Hamlet, Pascal 
Bentoiu a dat artei naționale — 
credem — tot ce are mai bun 
acum, îmbogățind patrimoniul 
valorilor spirituale cu o operă 
durabilă, a cărei forță artistică 
va rezista indiscutabil timpului. 
Profund actuală, realizată intr-un 
limbai muzical elevat, dar și 
accesibil iubitorilor de artă con
temporană, Hamlet este o lu
crare în care regăsim îmbinate 
principiile creației tradiționale 
cu cele ale creației moderne, 
proporția, simetria, echilibrul de 
tip clasic al structurilor, servin- 
du-i la exprimarea unei concep
ții componistice novatoare.

Impresionant este caracterul in
teriorizat al muzicii, pregnanța 
interpretării filosofice, comple
xitatea sensurilor și a semnifi
cațiilor reliefate. Muzica este 
aici glasul conștiinței, al gindu- 
rilor și frămîntărilor, al revela
țiilor eroului ; ea nu vine să 
ilustreze gesturi, situații, fapte. 
Expresia muzicală este concen
trată, deosebit de sugestivă, ten
siunea trăirilor fiind astfel pu
ternic amplificată. Bogăția mij
loacelor tehnice moderne, utili
zate nu în sine, este subordonată 
ideației. Muzica lui Pascal Ben
toiu „descrie" intr-o viziune mo
dernă originală nu numai drama 
hamletiană, lumea și universul 
Shakespearean, dar descoperă 
totodată în acest univers, în e- 
roii lui. elemente, date și trăsă
turi inedite.

Esențială este în opera Hamlet 
dimensiunea timpului. Preludiul

„Sînteți tineri comuniști și 
nu vă putem judeca decît 
după fapte, după rezultatele 
propriei voastre munci" 
(Gheorghe Dragomir, secrețar 
al Comitetului municipal 

Călărași al P.C.R.)

poziție 
eludeze 
au re- 
comite- 
dinami- 

in 
pregătirii

Ca o concretizare a acestui 
spirit de emulație și exigență 
notăm și angajamentul organi
zațiilor U.T.C. din anul I: „Cel 
mai bun rezolvator de probleme 
de fizică și matematică" (anii 
I A și I B) căruia desigur că 
îi vor urma și alte inițiative.

în .acest context, au apărut cu 
atit mai izolate, mai neînteme
iate anumite luări de 
care au încercat să 
răspunderile directe ce 
venit unor membri ai 
tului U.T.C. pe liceu in „ .... 
zarea activității organizației 
sfera perfecționării . „ “
multilaterale a elevului : Ne 
pare rău... noi am făcut tot po
sibilul... In definitiv un elev 
trebuie să învețe singur". Sînt 
simple cuvinte în spatele cărora 
Elena Tănase (III B) sau Mara 
Petcu (IV B) au încercat să as
cundă un fapt greu de ascuns 
— anume că nu și-au înțeles in 
profunzime scopul învestiturii 
lor în cadrul organizației U.T.C.

Și tocmai de aceea, tovarășul 
Gheorghe Dragomir, secretar al 
comitetului municipal de partid, 
a atras atenția organizației 
U.T.C., tuturor elevilor liceului 
arătînd că de-acum înainte prin
cipalul îl reprezintă efortul sus
ținut, continuu, pentru aplicarea 
în viață a propriilor hotărîri. 
„Sînteți tineri comuniști — spu
nea vorbitorul — și nu vă putem 
judeca decît după fapte, după 
rezultatele propriei munci". în
demn căruia, noua secretară a 
comitetului U.T.C. pe liceu, Vio
rica Ursoiu, i-a răspuns in 
cuvîntul său cu angajamentul or. 
ganizației de a se constitui ca 
un autentic colectiv comunist de 
viață și de muncă, cu hotărirea 
noului organ ales de a acționa 
neabătut in direcția educării 
multilaterale prin muncă și pen
tru muncă, a creșterii și întăririi 
răspunderii fiecărei organizații, 
a fiecărui utecist față de calita
tea pregătirii sale. „Avem — 
spunea ea — marea șansă de a 
ne lua angajamentele acestea 
într-un moment de maximă im
portanță atit pentru organizația 
U.T.C., cît și pentru liceul nos
tru, perioada de pregătire a 
celui de al X-lea Congres al 
U.T.C. și a celei de a X-a Con
ferințe a U.A.S.C.R.".

iască, l-a făcut mai puternic. De 
unde vine puterea pămîntului și 
a semințelor gălbui ? Natura își 
are aici partea ei de mister.

Aurel Gruia, fost plugar, cio
plitor, tăietor de lemne și 
moț din moși-strămoși, este 
un om al timpului său. Ii place 
să știe, să cunoască, să afle. 
Discută în contradictoriu, își a- 
pără părerile cu tărie dar și cu 
o^ anume considerație pentru 
părerile celuilalt, trăsătură pe 
care iarăși nu m-am putut să 

de străvechiurile ființei 
oameni dîrji, dar

n-o leg 
moților, 
drepți.

planuri de viitor a-- Ce 
veți ?

— Să-mi cresc nepoții și plan
tele. Dară, știți dumneavoastră, 
viitorul foarte apropiat, să zi
cem cîteva minute, pînă vine 
ghezeșul am plănuit să vă ofer 
cea mai bună dulceață de Bi
hor. Veni ți cu mine. 

pentru cor a cappella sugerează 
ceața vremii, timpul așternut în
tre eroii dramei din castelul El- 
sinor și spectator, creează cadrul 
convențional și atmosfera. Apoi, 
pe tot parcursul dramei, în in
terludiile orchestrale, în părțile 
de percuție, in care eroul — 
zguduit de adevărul crimei — 
simte că totul se năruie în sine, 
că ordinea din afară se deza
gregă ; asistăm la confruntarea, 
„contrazicerea", la fixarea unor 
noi și noi durate de timp.

La sublinierea concepției lui 
Pascal Bentoiu. la realizarea vi

..HAMUT-
de PASCAL BENTOIU

ziunii sale asupra tragediei, a 
contribuit in mod magistral re
gizorul George Teodorescu. 
Creația sa potențează specta
colul, conferindu-i, la fiecare ta
blou, la fiecare scenă, noi vir
tuți. Mișcarea scenică, unghiula- 
tura dinamică, mereu alta, din 
care sînt urmărite personajele 
cu sputurile de lumină, plasti
citatea atitudinilor acestora, so
luțiile de ordin tehnic, concep
ția regizorală in ansamblu sînt 
remarcabile. Scena Regina — 
Hamlet, in care prințul — „rob" 
al împlinirii unui tragic act de 
justiție — vine să-i ceară soco

MEMORIALUL
UNUI CAZUIST*)

Vasile Andru nu este la pri
ma lui carte, și totuși abia cu 
Mirele (Editura Eminescu), me
morialul unui cazuist ajuns în 
situația de a-și pune funda
mentale întrebări despre viață 
și moarte, se poate spune că de
butează cu adevărat. Literatura 
este, se vede, și o chestiune de 
timp, chiar dacă subscriem 
prea frecvent vechiul adagiu : 
poeta nascitur. Talentul nelu
crat, neafinat prin lecturi și ex
periențe succesive, limitat la va
tra lui genuină, sfîrșește de cele 
mai multe ori prin a se auto- 
devora. In cazul tînărului scri
itor, a cărui carte o consemnăm 
în aceste rînduri, cei cinci ani 
trecuți de la volumul dintîi (ce 
aproxima o generoasă promisiu
ne !) n-au trecut în zadar. Ceea 
ce în Iutlanda posibilă (1970) și 
Mireasa vine cu seara (1973) 
era doar fluiditate, disponibili
tate epică, chiar abilitate de ar
tizan, însușiri ce i-au asigurat 
dealtfel prozatorului un succes 
de stimă, se înalță pe neaștep
tate în sfera viziunii existen
țiale.

Vasile Andru este — s-o spu
nem de la bun început — un 
realist, dar realismul său este 
unul al perspectivei interioare. 
Scriitorul are o virtute destul de 
puțin comună, aceea de a su
gera convingător, cu mijloacele 
epicului, că nu există singură
tate perfectă, că și viața intimă 
a individului este socială, că 
eul, chiar prins în capcana stă
rilor liminare, nu poate eluda 
relația.cu ceilalți. într-un pa
saj cam discursiv autorul își 
afirmă explicit această convin
gere prin intermediul persona
jului narator, investit nu întîm- 
plător cu o funcție exponenția
lă : „Vă spun dintr-o experien
ță care nu este numai a mea, 
singurătatea nu izolează, ci u- 
nește, incită în chip dureros 
simțul social. In treacăt fie spus, 
Mirele ne evocă vechile pa- 
limpsesturi. Sub evidențele de 
roman analitic, de istorie a u- 
nui destin individual, palpită un 
roman social despre satul con
temporan. Un sat ce se des
prinde de obișnuințe milenare, 
acordîndu-se unui nou ritm. In- 
tr-un plan mai general, reacții
le sătenilor din Podoleni nu sînt 
mai puțin semnificative socio
logic decît ale protagonistului in 
jurul căruia gravitează romanul.

Ca și Ce mult te-am iubit, 
Mirele este, la prima vedere, 
descrierea, filmată cu încetini
torul, a unei înmormîntări de 
țară. Subiectul este extrem de 
simplu : întors în satul natal, 
deci în spațiul certitudinilor 
eimple ce pot fortifica un ca

rlesmi înmii
(Urmare din pag. I)

glul, conștiința prestigiului. Ci
team de curînd undeva că suc
cedarea „vîrstelor lecturii" co
incide cu capacitatea de trăire a 
omului în etapa respectivă. Mi 
se pare fals. Nu cred că pentru 
adolescenți „Luceafărul" este 
doar „o poveste amară de dra
goste" pentru că ei află tocmai 
atunci că pe lume există dra
goste. Cred că „Luceafărul" este, 
la orice vîrstă, o lectură meta
fizică, chiar dacă cuvîntul nu 
este cunoscut și sentimentul, 
starea, insolită. Este o „luare în 
posesie" fără întrebări și răs
punsuri, doar cu adîncă tulbu
rare. îmi amintesc acum de o 
povestire științifico-fantastică 
franceză, în care locuitorii unei 
lumi străine iau cunoștință de 
sensibilitatea pămînteană as
cultând Bach — transpus rigu
ros într-un sistem armonic de 
culori. Cred că nu este prea 
forțată comparația cu această 
stare de grație, copilăria lectu
rii, luarea în posesie fără în
trebări, doar cu adîncă și tul
burată emoție. De ea, de aceas
tă vîrstă a lecturii inconștiente, 
lectură ca act, care nu are de 
a face cu ceea ce numim „lec
turile vîrstei" de vreme ce a- 
cestea se citesc cu participare, 
logică, consecințe educative și 
necesitate formativă — depinde 
fundamental restul, învățarea 
alfabetului, descifrarea sensu
rilor cititului. „Lecturile vîrs
tei" cum ar fi „Cireșarii" pot 
trece fără urme. Lectura neîn
țeleasă și tulburată a lui Balzac 
la 14 ani, aceasta da. lasă urme, 
împătimește pe viață și atacă 
spiritul obligîndu-1 să se Înalțe. 

teală mamei sale și îl ucide a- 
poi pe Polonius, se detașează ca 
unul dintre cele mai interesante 
momente din spectacol. Intîlni- 
rea se consumă îm tăcere. Mama 
și fiul nu scot o vorbă, tensiu
nea dramatică fiind creată de 
schimbul de priviri. în prima 
scenă, a nebuniei Ofeliei, ii ve
dem pe Rege și pe Regină con- 
traluminați, siluete rigide, fără 
chipuri, ce o asistă ca doi că
lăi. Iar in finalul aceleiași scene, 
coloana orizontală de lumini se 
ridică spre pod încet-încet, or- 
bindu-ne cîteva secunde, acuzîn- 

du-ne parcă și pe noi spectato
rii de a fi părtași fără voie la 
o cumplită nedreptate. In mii- 
nile lui George Teodorescu lu
mina capătă forța unui limbaj 
de o rară elocvență. Lumina in
terpretează, relevă, subliniază, 
comentează stări, gesturi, carac
tere, gînduri. Ținuta statuară a 
personajelor, așa cum le-o cre
ează George Teodorescu amin
tește de regii $i reginele lui 
Henry Moore. Atitudinea, starea 
lor de încremenire, este aici mai 
plină de sugestii, mai expresivă 
decît însăși mișcarea. La moar
tea lui Hamlet curtenii asistă 

racter minat de incertitudini, e- 
roul acceptă să se conformeze 
unei vechi tradiții populare : 
nunta postumă. Marcat de reve
larea bruscă a dramei existen
țiale, eroul își examinează pro
pria viață punctată de ezitări, 
compromisuri, lașități, dar mai 
ales de apatie cronică. Nu în 
nucleul epic, de tot sumar, tre
buie căutată forța de convinge
re emoțională a acestei proze, ci 
în analiza minuțioasă, în cazuis
tica la care apelează personajul. 
Reflecții disparate, amintiri, 
„iluminări" subite se ordonează 
într-un flux coerent în funcție 
de capriciile memoriei afective.

Mirele este un roman-confe- 
siune, un monolog febril, mărtu
risirea fiind socotită premisa e- 
sențială a evadării din condiția

intelectualului indecis. Asistăm 
la o scindare a eu-lui, mai e- 
xact la o dedublare a acestuia : 
un eu narator, travestit în in
stanță supremă, analizează din 
perspectiva unei deliberate lu
cidități un alt eu în deficit de 
existență. Curios este însă că 
această luciditate programatică, 
exacerbată, se transformă îp 
conștiința ezitantului erou în
tr-un exorcism. Numindu-și ab
dicările, aminările, protagonis
tul vizează o eliberare de ele. 
Dar, semn încă al inexperien- 
ței ? autorul își lasă ades per
sonajul să cultive introspecția 
de dragul introspecției. Urma
rea ? Intre deschiderile tăiate 
spre subteranele lăuntrice sînt 
intercalate, în stil baroc, și fe
restre false. Personaj și autor 
au nostalgia identității. Narcisis
mului lui Traian (mirele) îi co
respunde o plăcere a incanta
ției verbale proprie prozatbrului. 
De unde alura holbaniană a a- 
cestei cărți. Foarte fină, fiind 
și ea în linia celui care a scris 
O moarte care nu dovedește ni
mic, este disocierea între logica 
firească a personajelor femini
ne, ghidate de instinctul speciei, 
și logica sinuoasă, sofisticată a 
bărbatului. Dacă femeile : Adri
ana, Isidora („miresele" refuza
te ale personajului) „trăiesc", 
bărbatul „asistă". Pentru el exis
tența este un spectacol, și nu 
Întâmplător chiar și convenția 
nunții postume o acceptă ini
țial tot ca pe un spectacol. O 
replică prezumată a Adrianei de
finește exact psihologia erou
lui : „Oho, al fost și mire! Vezi,

Clasicii nu sînt niciodată „prost 
înțeleși" pericolul este doar să 
fie uitați, dar nici acesta, pen
tru câ odată parcurși, chiar la 
patrusprezece ani, în mod sigur, 
la o vîrstă a lecturii matură și 
melancolică, vîrstă cînd actul 
cititului, cu alfabetul învățat pe 
de rost, devine aproape dureros 
prin înțelegere profundă și so
lidară, ei vor fi reluați și uni
versul lor bogat în esențe tari 
va fi descifrat, cu riscul asumat, 
pină la capăt. Nu citim „în 
trepte de înțelegere" pe Emi
nescu. In starea lui fundamen
tală de mare poezie, de tărîm 
unic și irepetabil Eminescu este 
receptat ca atare de copilul care 
citește prima oară „Somnoroase 
păsărele" doar că la patruzeci 
de ani știm atît de multe des
pre poezie, Eminescu, starea de 
Eminescu, ideea de Eminescu, 
viață și stare de viață (ceea ce 
nu-i tot una) îneît aflăm alt
fel, mai dureros și mai profund, 
dar poate mai fără „starea de 
grație" că sintem în fata unui 
geniu crepuscular. Toată lu
mea știe că „Bătrînul Hem" — 
Ernest Hemingway, este recep
tat la douăzeci de ani ca scrii
tor al marilor trăiri, al marilor 
idealuri, că literatura lui care, 
cum spunea un alt mare 
scriitor, „miroase a cîmpie cu 
iarbă crudă", este una de tip 
vitalist, luminoasă, de mare și 
superioară noblețe. Cînd prea 
multa viață și prea multul citit 
au trecut peste sufletele noas
tre știm că „Hem" a fost un om 
de o tristețe dură, aproape dis
perată. Că nu vedea nicăieri 
nici o șansă. înțelegem mesa
jul din „Adio arme" și „Fiesta" 
pînă la capăt. Din teribilele lui 

inerți, cu chipuri impenetrabile, 
claustrați in propria neputință, 
ieșind prin nemișcarea lor în a- 
fara timpului. Ideea autoclaus- 
trării, a detențiunii într-o socie
tate fără orizonturi o sugerează 
și costumele realizate de Roland 
Laub. Curtenii, personajele ce 
populează drama sînt îmbrăcate 
în „armuri" de pînză cenușie ca 
niște întemnițați, fiecare apărind 
drept propriul său prizonier. De
corurile, de o simplitate și ri
goare funcțională, descriu ace
lași mediu de rigiditate, de osti
litate, de surdă rivalitate.

Pentru a defini calitatea parti
cipării orchestrei, a soliștilor, a 
corului, a tuturor celorlalți rea
lizatori, merită a fi reproduse 
cuvintele compozitorului Pascal 
Bentoiu, care, după reprezenta
ție, se considera „vioara a doua 
intr-o orchestră, într-un specta
col complex in care au muncit 
excelent, cu toată dragostea șl 
puterea talentului, a capacității 
lor, toți, de la actori și pînă la 
mașiniști."

Tenorul Florin Diaconescu — 
Hamlet, soprana Silvia Volnea 
— Ofelia, basul Gheorghe Crăs- 
naru — Regele, mezzosoprana 
Iulia Buciuceanu — Regina, so
prana Maria Nistor-Slătinaru — 
Regina actriță, baritonul Octav 
Enigărescu — Osrick — au creat 
roluri memorabile. Corul, dirijat 
de Stei ian Olaru, și orchestra 
condusă de Paul Popescu au 
realizat o execuție de excepție.

ALINA POPOVICI 

așa se întâmplă. Intr-o zl îți pui 
o haină bună pe umeri și te 
duci să te însori. Ți-ar place să 
crezi că este încă provizoriu și 
că vei putea redeveni liber cînd 
îți va conveni. Te întristează 
ideea de a fi mire o singură ’da
tă. Vouă, bărbaților, vă plac$ 
vă știți disponibili [...]. Va '•e 
frică de cuvîntul «definitiv*.  De 
aceea sînteți gata să începeți 
mereu. Iar începuturile se sta
tornicesc, se gravează undeva în 
psihic și apoi vă încurcă hotă- 
rîrilq, vă trag îndărăt, asta nu 
știți voi sau nu vă interesează. 
De aceea poate ai fost mire, ve
deai mai mult decît oricînd o po
sibilitate de întoarcere"... Este 
nevoie de aerul tare al confrun
tării cu absolutul pentru a con
traria acest regim de spectator.

Mirele este romanul infir
mării unei false filosofii a vieții: 
filosofia amînării, a abuliei cu 
pretenții teoretice. O ahumită 
ambiție demonstrativă nu-i lip
sește lui Vasile Andru. Drama 
lui Traian e mai mult decît una 
individuală. Mire într-o nuntă 
inversă după ce refuzase nun
țile reale, protagonistul personi
fică, în fond, o întreagă umani
tate care-și pune întrebări asu
pra începutului și sfîrșitului, ca
re caută stavile împotriva „tre
cerii". Drumul spre cimitirul de 
țară circumscrie deci o metaforă 
existențială. Nimic pitoresc, ni
mic etnografic în această carte 
gravă despre o justiție imanentă. 
Eroarea autorului este însă de 
a lăsa rezolvarea dramei pe sea
ma fatalității. Eroul, cardiac 
incurabil, sfîrșește prin a se su
pune integral nuntirii mioritice, 
după ce nu acceptase nunta 
reală, adică nu-și asumase con
diția umană. O sincopă pune ca
păt unei existențe problematice, 
așadar îl scoate pe erou în afara 
lumii, exact în momentul în ca
re insul ajunsese la o înțelegere 
superioară a acesteia. Traian se 
stinge însă triumfător, opunînd 
neantului memoria, ceea ce nu-i 
deloc lipsit de semnificație, da
că ne gîndim că refuzul uitării 
înseamnă o negare a principiu
lui distructiv. De aici alura de 
tragedie optimistă a acestei re
marcabile cărți.

Savant gradat, rotund, elabo
rat pînă la nivelul riscant în ca
re narațiunea se transformă în
tr-un con de artificii, romanul 
lui Vasile Andru este o carte 
metaforă despre triumful vie+>. 
asupra inexorabilei treceri. „Mi
rele" poate deveni un punct de 
referință în proza tinerei ge
nerații.

IOAN ADAM
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TELEGRAMĂ
TUANKU YAHYA PETRA IBNI ALMARHUM SULTAN IBRA

HIM, rege al Malayeziei, a trimis președintelui Republicii So- 
cialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările și urările transmise cu 
ocazia Zilei naționale a Malayeziei.

Aștept cu nerăbdare să conlucrăm la dezvoltarea pe mai de
parte a bunelor relații existente intre țările noastre.

PLECAREA GENERALULUI

EDGARDO MERCADO JARRIN

PRIMIRE LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

Joi a părăsit Capitala genera
lul Edgardo Mercado Jarrin, fost 
prim-ministru al Republicii 
Peru, împreună cu soția, care, 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
pern, oaspetele a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
F.U.S., general-locotenent Con
stantin Oprită, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S.

A fost de față Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

★
înainte de a părăsi țara noas

tră, generalul Edgardo Mer
cado Jarrin a participat, la aero
portul Otopeni, la o conferință 
de presă. Au fost prezenți re
prezentanți ai presei centrale, 
ai Radioteleviziunii și ai Agen
ției Române de presă „Ager- 
pres“.

Oaspetele peruan a ținut să 
exprime, încă de la început, sa
tisfacția deosebită de a fi făcut 
o vizită în România, precum și 
gratitudinea sa pentru prilejul 
ce i s-a oferit de a fi primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
„Mi-am îngăduit să-i transmit 
domnului președinte al Româ
niei salutul țării mele și al po
porului peruan. Cunosc profund 
politica României pe plan intern 
și internațional. Am constatat și 
de această dată ferma hotărîre 
a președintelui României de a 
continua să lupte pentru unita
tea și solidaritatea popoarelor, 
în scopul instaurării unei noi or
dini în domeniul economic, în 
viața internațională. Am avut 
satisfacția să discut cu privire 
la relațiile dintre România, 
Peru și America Latină, relații 
care au cunoscut o dezvoltare 
puternică prin vizitele între
prinse de șeful statului român 
în Peru, ca și pe continentul la- 
tino-american — momente de re
ferință istorică".

Dînd o înaltă apreciere reali
zărilor României pe calea dez
voltării economice și sociale, oas
petele a evidențiat posibilitățile 
de extindere a cooperării între 
țara sa, celelalte țări membre 
ale grupului andin, și România.

Referi ndu -se la necesitatea 
Instaurării uned noi ordini econo
mice Internaționale, oaspetele a 
subliniat importanța eliminării 
barierelor vamale, a măsurilor 
protecționiste discriminatorii, a

Recoltatul
(Urmare din pag. 1) 

autocamioane asigură ritmicita
tea transportului.

Sîntem la ferma nr. 1. în vie 
peste 150 de cooperatori, consti- 
tuiți în echipe, recoltaseră deja 
28 de tone. Printre cei mai har
nici cooperatori se numără cei 
din echipa nr. 7 condusă de Pe- 
trică Bărbieru. Din cele 24 de ha 
avute în acord global, strugurii 
au fost recoltați de pe suprafața 
de 8 ha. La ora pri uzului ei reu
șiseră să trimită spre centrele de 
vinificațle 3 000 kg struguri. în 
ajutorul tinerilor cooperatori 
Maria Găman, Mandlca Drăgan, 
Săftica Manolescu au venit și 
navetiștii Viorel Avrămoiu, 
Apostol Lupu și Marioara Nico- 
lau. „în flecare zi după progra- 

(Urmare din pag. I)
meetrului, elevul să poată lu
cra efectiv, să aibă continuitate, 
în afară de aceasta, s-ar putea 
rplica mai bine principiul exe
cutării lucrărilor de la simplu 
fa complex. Profit de această 
discuție ca să ridic și o altă pro
blemă. Nu înțeleg rațiunea pen
tru care au fost înlocuite caie
tele de practică cu fișa de prac
tică. In anii trecuți, elevul era 
obligat să execute desenul pie
sei, să descrie procesul tehno
logic. Caietul era o oglindă a 
activității lui la practică. Avea 
posibilitatea să se autocontro- 
leze. Acum el primește fișa de 
practică. în fiecare zi, maistrul 
pierde timp prețios să împartă 
fișele, să adune fișele. Cred că 
nu trebuie să renunțăm la une
le experiențe care s-au dovedit 
bune în procesul pregătirii ti
nerilor.

Rep. : Ce probleme credeți 
că ar trebui să aibă în vedere 
M.E.I., ministerele cu școli 
în subordine, pentru sporirea 
eficienței învățămîntului pro
fesional ?

Ing. Gheorghe Moașă, șeful 
serviciului personal, învățămînt, 
retribuția muncii Ia nivel de 
centrală (Rulmentul) : în pri
mul rînd, întreprinderile să-și 
crească propriile lor cadre. în 
cazul școlilor „mamut“, care 
pregătesc „de toate pentru toți", 
de regulă întreprinderea pe lin
gă care funcționează școala își 
oprește cele mai bune cadre. Și 
nu este corect. A doua proble
mă : ministerele să acorde o a- 
tenție mai mare întocmirii pla
nului de școlarizare. Acum con
cordanța cu nevoile întreprin
derii nu este deplină. Se- în- 
tîmplă să se repartizeze unele 
meserii de care întreprinderea 
nu are nevoie. Dar așa s-a ho- 
tarit mai sus. Cred că nu se 
face nici un serviciu nici șco
lii, nici centralei.

Ing. loan Bărăgan (Tractorul) : 
într-adevăr, sînt unele lucruri 
care trebuie reglementate pe 
plan central. De exemplu, me
seriile cu pondere mică să se 
pregătească pe centre, acolo 
unde există o bază materială 
mai bună. Meseriile de zidari, 
vulcanizatori, dulgheri nu sînt 
specifice industriei constructoare 
de mașini, dar avem nevoie de 
iin anumit număr de muncitori. 

tot ceea ce reprezintă o struc
tură economică internațională 
total injustă.

în încheiere, generalul Ed
gardo Mercado Jarrin a expri
mat încă o dată profunde mul
țumiri președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, pentru între
vederea^ acordată, ca și tuturor 
oficialităților române pentru os
pitalitatea de care s-a bucurat in 
timpul vizitei — expresie a bu
nelor relații dintre România și 
Peru, dintre România și America 

fLatină in general și care se ex
plică prin originea latină co
mună, dar mai ales prin contri
buția personală, prin vocația de 
om politic de anvergură inter
națională a președintelui Româ
niei.

SOSIRI
Joi a sosit în Capitală o dele

gație a Partidului Comunist din 
Reunion, condusă de tovarășul 
Paul Verges, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din 
delegație fac parte tovarășii Elie 
Hoarau, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Reunion, secretar general al 
Frontului Tineretului Autonomist 
din Reunion, Claudette Saint- 
Marc și Jean Saint-Marc, acti
viști ai P.C. din Reunion.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Joi la amiază, a sosit într-o 
vizită în țara noastră o delega
ție a Comitetului Federal pen
tru Sănătate și Asistență So
cială din R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Zora Tomici, președin
tele Comitetului, pentru a sem
na Planul de colaborare româno- 
iugoslav în domeniul sănătății 
publice și științelor medicale pe 
anii 1975—1977.

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală o misiune economică 
neo-zeeiandeză, condusă de J.H. 
Clark, subsecretar de stat în 
Ministerul Comerțului și Indus
triei. Membrii delegației vor 
purta convorbiri la unele minis-

strugurilor
mul de lucru în fabrici, tinerii 
din/Cotești vin să-și ajute fami
liile", ne spune tovarășul Ion Io- 
niță, activist al U.J.C.A.P.-ului, 
membru al comandamentului co
munal. Așa se explică cum în 
orele după-amiezii cantitatea 
recoltată sporește. Lucru aflat și 
de la tinerii Paul Bărbieru și 
Mihai Vasilescu, pe care i-am 
întîlnit la centrul de vinificație, 
unde se consemna că sînt la al 
cincilea transport Aici, prin 
cele trei puncte de preluare 
automată care funcționează ne
întrerupt datorită priceperii 
uteciștilor Mitu Iepure, Toader 
Jipa și veteranului Aurel Apos- 
toln, mijloacele de transport 
sînt descărcate într-un timp 
scurt.

De ce să facem efort să-1 pre
gătim într-o școală cu alt pro
fil, cînd se poate realiza acest 
lucru, în condiții foarte bune, la 
școala Trustului de construcții 
din aceeași localitate ? Chiar 
dacă aceasta aparține unui alt 
minister. S-ar putea folosi mai 
bine spațiile, dotările și pregăti
rea s-ar face sub îndrumarea 
celor mai competente cadre. Bi
neînțeles, să plătim școlarizarea 
elevilor de care avem nevoie. 
Ar trebui ca școlile să aibă la
titudinea să trateze cu centralele 
respective sau chiar cu între
prinderile. în final, să existe și 
acordul ministerelor. Acum dru
mul este sinuos : minister-mi
nister ; minister-centrală ; cen- 
trală-întreprindere. Pînă se re

CALIFICAREA
nu înseamnă doar deprinderi
zolvă problema, trece mai bine 
de un an.

Rep. : In intervențiile an
terioare s-a vorbit în mod 
deosebit despre activitatea 
practică ; criticile s-au referit 
la faptul că aceasta nu 
se desfășoară la nivelul ce
rut de pregătirea pe care 
trebuie s-o primească mun
citorul viitor.

Ing. loan Bărăgan : Critici 
întemeiate. Două lucruri sînt 
absolut necesare. Dotarea cores
punzătoare a școlilor cu utilaje, 
dar nu cu cele scoase din uz, și 
să se asigure locuri individuale 
de muncă, iar muncitorii să-i 
îndrume, să le explice din ex
periența lor, să-i ajute, să facă 
demonstrații practice. Trebuie 
acționat în cadrul colectivelor 
de muncitori, îneît să se sjmtă 
răspunzătoare pentru pregătirea 
schimbului de mîine. în acest 
mod, politic și etic, trebuie să 
punem problema, în această di
recție trebuie să se implice mai 
mult organizațiile U.T.C. întru- 
cît sînt foarte mulți tineri mun
citori care pot participa la în
drumarea elevilor.

loan Gheorghian, tehnician I 
(Tractorul) : Dacă vorbim de

Tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, în cursul după-amiezii 
de joi, pe tovarășul Bogoliub 
Nedeljkovici, președintele Con
siliului Executiv al Provinciei 
Socialiste Autonome Kosovo din 
R.S.F. Iugoslavia, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

în timpul convorbirii, au fost 
evidențiate bunele relații stator
nicite între România și Iugosla
via. S-a relevat, de asemenea,

Vizita unei delegații
de activiști ai C.C. al P. C. Bulgar

La invitația C.C. al P.C.R., o 
delegație de activiști ai C.C. al 
P.C.B., condusă de Todor Gan
eev, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.B., face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră. Oaspeții bulgari au vi
zitat unități economice și social- 
culturale din Capitală și din tară, 
s-au întîlnit cu activiști ai Par
tidului Comunist Român, cu ca
dre de conducere din organizații 
de masă și obștești, din instituții 
de învățămînt și cultură.

tere economice, Camera de Co
merț și Industrie, precum și cu 
întreprinderi românești de co
merț exterior.

PRIMIRI
Joi după-amiază, Ion Pățan, 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a primit pe J. W. H. Clark, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Comerțului și Industriei din 
Noua Zeelandă, care face o vi
zită în țara noastră în fruntea 
unei misiuni economice.

în cursul convorbirii au fost 
examinate aspecte ale dezvoltă
rii relațiilor economice și de co
operare dintre cele două țări în 
'diferite domenii.

în acest context, au fost evo
cate înțelegerile convenite între 
președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru al Noii Zee- 
lande, Wallace Edward Rowling, 
cu prilejul vizitei acestuia la 
București, care au pus bazele 
unei colaborări fructuoase, mul
tilaterale între România și Noua 
Zeelandă.

Joi la amiază, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Yahe Zakaria, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Arabe Libiene în Republica So
cialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisori
lor de acreditare.

★
Joi după-amiază, George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Sanong Ni- 
salak, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Thailandei 
în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

VIZITĂ
Aflat în vizită oficială în țara 

noastră, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Renaat van El- 
slande, a făcut în cursul zilei de 
joi o călătorie în nordul Mol
dovei.

Oaspetele a vizitat Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
zona industrială a. Sucevei, cu
noscutele monumente de artă 
feudală românească de la Dra- 
gomirna, Arbore, Sucevița, Mol- 
dovița și Voroneț, precum și a- 
telierul de ceramică neagră de 
la Marginea.

Comitetul executiv al Consi
liului popular județean a oferit 
un dejun in onoarea ministru
lui afacerilor externe al Belgiei.

practică trebuia să pornim da 
la recomandarea pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a făcut-o 
în cuvintarea de la Craiova și 
anume ca lucrările realizate să 
constituie proiecte de diplomă. 
De ce nu s-ar putea face acest 
lucru și in cazul elevilor școlii 
profesionale ? Să avem ateliere 
bine puse la punct, cu plan de 
aprovizionare, producție, des
facere. Să se execute comenzi 
de complexitate mare care să 
constituie proiecte de diplomă 
pentru elevi.

Ing. Gheorghe Moașă : Există 
și acum plan de producție. E- 
xistă și organizare. Și îndruma
re. Totuși, elevii termină cu 
destul de multe minusuri. Tre
buie să se meargă pe ideea ca 

în atelierele școală să se exe
cute, pe cît posibil, unicate. E- 
levul să aibă posibilitatea să cu
noască cît mai multe operații. 
Dacă se fac doar lucrări de se
rie, el devine un simplu exe
cutant.

Rep. : Ni se pare că și aici 
trebuie acționat mai ferm, 
întreprinderea să se soco
tească principalul răspunză
tor pentru pregătirea viitoa
relor sale cadre, să răspun
dă de școală ca de o secție 
a sa. In consecință să nu-i 
folosească pe elevi numai 
atunci cînd are greutăți în 
producție.

G. M. : Optez pentru practica 
de opt ore. Elevul să vină oda
tă cu muncitorul, să plece odată 
cu el. Așa se poate forma și ca 
un bun organizator. După păre
rea mea, dotarea laboratoarelor 
și atelierelor să rămînă în sar
cina centralelor. Să nu fim ne- 
voiți să facem intervenții la di
rectorul unei întreprinderi să 
ne dea utilaje. în mod centrali
zat să se rezolve dotarea școli
lor cu mașini și utilaje. Să mer
gem pe principiul de a se realiza 
mașini și utilaje, în primul rînd 
pentru dotarea școlilor și apoi 

că măsurile convenite cu ocazia 
recentului dialog româno-iugo- 
slav vor contribui la extinderea 
și diversificarea colaborării din
tre cele două țări.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
luat parte Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Șt. Ion, secretar general al gu
vernului.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Joi la amiază, delegația C.C. al 
P.C.B. a fost primită de tovară
șul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. La pri
mire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Constantin 
Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Ivan 
Abagiev.

Au luat parte ambasadorul 
României la Bruxelles. Alexan
dru Lăzăreanu, și ambasadorul 
Belgiei la București, Jacques 
Graeffe.

PLECARE
Joi dimineața s-a înapoiat în 

U.R.S.S. delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română condu
să de I. S. Feodorov, președin
tele Consiliului regional Nov
gorod al sindicatelor, președin
tele filialei Novgorod a A.P.S.R., 
care la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S. a efectuat o 
vizită în țara noastră.

ÎNVĂȚĂMÎNT

SUPERIOR
Joi după-amiază, acad. Dimi- 

tăr Mitrev, rectorul Universității 
din Skoplje — R.S.F. Iugoslavia, 
și prof. dr. Tiberiu Nicola, rec
torul Universității din Craiova, 
au semnat planul de activități 
comune dintre cele două insti
tuții de învățămînt superior pe 
anul 1976.

★
în cadrul Convenției culturale 

încheiate între România și Bul
garia, la Universitatea din Cra
iova a fost deschis un lectorat 
de limba și literatura bulgară — 
unul de limbă și literatură 
română urmînd să fie organizat 
la Universitatea din Tîrnovo.

PROTOCOL
Joi s-a semnat la București 

Protocolul de schimburi artisti
ce pe anul 1976 și preliminariile 
pe 1977 între Agenția română 
de impresariat artistic — 
A.R.I.A. și Agenția poloneză de 
concerte „Pagart".

SESIUNE
La București s-au încheiat, 

joi dimineața, lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte economice româno-cana- 
diene.

MANIFESTARE

CULTURALĂ

Solidari cu încercatul popor al Spaniei, 

protest energic împotriva asasinării

celor cinci tineri militanți antifasciști
Asasinarea celor cinci tineri 

militanți spanioli de către' regi
mul fascist franchist a provocat 
in întreaga țară un val de pro
fundă indignare, comuniștii, toți 
oamenii muncii, întregul nostru 
popor condamnînd în mod hotă- 
rit acest act inuman care repre
zintă o încălcare brutală a drep
turilor și libertăților democratice 
unanim recunoscute pe plan in

© Mitingul tineretului
La mitingul tineretului, orga

nizat la „Modern Club" din Ca
pitală, a luat cuvîntul muncito
rul Dinu Drăgan, secretarul co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", care a spus : Noi, tinerii 
muncitori din România socialistă 
susținem cu toată convingerea 
Declarația C.C. al P.C.R. în nu
mele tinerilor din fabricil.e și 
uzinele țării noastre doresc să 
exprim protestul nostru energic, 
condamnarea hotărîtă a actului 
samavolnic care a curmat viața 
tinerilor spanioli, luptători pen
tru o Spanie liberă.

Luînd cuvîntul, eleva Rodica 
Comaneci, secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul „Dumitru 
Petrescu", a spus : Executarea 
celor cinci tineri militanți anti
fasciști reprezintă o flagrantă 
încălcare a drepturilor și liber
tăților democratice. Noi, tinerii 
elevi din școlile României so
cialiste ne ridicăm cu hotărîre 
împotriva acțiunilor samavolnice 
ale guvernului franchist.

Țăranca cooperatoare Vasilina 
Otescu, secretara Comitetului 
comunal U.T.C. Schitu Ilfov, a- 
lăturîndu-și glasul celor care 
și-au exprimat durerea și indig
narea față de executarea tineri
lor luptători antifasciști din Spa
nia, a spus : Noi, tinerii satelor 
României socialiste, fii ai unui 
popor care de veacuri a dus o 
luptă susținută pentru libertate, 
democrație și progres, condam
năm cu vigoare acest act in
uman, care a pus capăt vieții 
unor tineri patrioți.

în continuare, cercetătorul ști
ințific Dan Patrichi, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
I.P.R.O.M.E.T., a spus : „Alături 
de întregul nostru popor, noi, 
tinerii intelectuali condamnăm 
și înfierăm asasinarea celor cinci 
militanți și cerem să se pună 
definitiv capăt represiunilor an
tidemocratice și antipopulare din 
Spania. Sîntem convinși că plu- 
toanele de execuție nu pot să 
înfricoșeze un popor care luptă 
pentru o cauză dreaptă.

treprinderil cu structura anului 
de înv&țămtnt școlar profesio
nal. Elevii absolvă școala o dată 
pe an, iar întreprinderea a avut 
nevoie de muncitori, să zicem, 
în urmă cu 4 luni. Aceasta a- 
nunță, îi vin diverși solicitatori 
pe care îi califică și ocupă lo
curile. Cînd vine absolventul, de 
la profesional, nu mai are ne
voie de el și i se semnează ne
gația. Apoi, de două ori pe an 
sînt încorporările. Locurile care 
r&mîn libere nu pot fi acoperite 
pentru că elevii încă n-au ab
solvit școala.

Rep. : Este de nerezolvat 
această situație ?

G. M. : Nici vorbă. Absolvirea 
ar trebui să fie prevăzută eșa
lonat, să extindem învățămîn- 
tul comasat, în funcție de nece
sitățile întreprinderilor. Să nu 
fim nevoiți să luăm oameni fă
ră nici o meserie. Școala pro
fesională să devină principala 
sursă de cadre. Există și un alt 
aspect. Elevul are contract cu 
o întreprindere. în școală bene
ficiază de manuale, haine, ca
să, masă etc., etc. Termină 
școala și este repartizat în în
treprinderea cu care are con
tractul. O parte din elevi nu se 
duc și preferă să plătească 
cheltuielile de școlarizare. Alte
ori, din motive obiective, sînt | 
repartizați la alte unități care 
au nevoie de ei, și nu se duc. 
Problema trebuie reglementată 
legal. Propun ca în contract să 
existe clauza prezentării absol
ventului la post acolo unde e- 
conomia națională o cere.

Ing. Gheorghe Toma : Avem 
mari greutăți cu încadrarea ab
solventelor pe care noi le șco
larizăm. Acum avem în jur de 
140 de cazuri. Secțiile refuză să 
le primească, pentru că, potrivit 
Codului muncii, nu pot fi în
cadrate în trei schimburi, deci 
nu se pot folosi utilajele la în
treaga lor capacitate. Ministe
rele de resort să coreleze pre
vederile legale cu necesitățile 
întreprinderilor. Sînt și alte as
pecte legate de pregătirea vic
torilor muncitori față de care ar 
trebui să existe o preocupare 
mai mare, ca de exemplu pro
filul și pregătirea maiștrilor- 
instructori, a pedagogilor, avînd 
în vedere faptul că școala tre
buie să educe înaltele calități 
moral-cetățenești. 

ternațional, o violare flagrantă 
a angajamentelor asumate prin 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, document semnat și de 
primul ministru al Spaniei.

Dînd glas acestor sentimente, 
mii de bucureșteni — tineri și 
virstnici —, muncitori, ingineri, 
tehnicieni, studenți și elevi au 
luat parte, în cursul după-amie

In încheiere a luat cuvîntul 
Radu Enache, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a arătat : Po
porul nostru, care este legat 
prin multiple afinități de limbă 
și cultură cu poporul spaniol, 
prin sîngele vărsat în comun 
de revoluționarii români și spa
nioli pe baricadele luptei pentru 
apărarea Republicii în Spania, 
s-a alăturat de la bun început 
protestului forțelor progresiste 
împotriva acestor asasinate, și 
este pe deplin solidar cu cauza 
justă a forțelor democratice din 
această țară care militează pen
tru o Spanie liberă, democratică 
și prosperă. In aceste momente 
grele, tineretul țării noastre, în
tregul popor reafirmă deplina 
solidaritate cu mult încercatul 
popor și tineret spaniol și cere 
cu hotărîre desființarea tribuna
lelor militare, încetarea prigoa
nei, a oricăror persecuții și ac
țiuni represive îndreptate împo
triva militanților democrați, a 
forțelor progresiste, respectarea 
drepturilor fundamentale ale o- 
mului și restabilirea libertăților 
democratice. Avem convingerea 
fermă că, în strînsâ unitate, for
țele democratice și progresiste, 
în rîndul cărora tineretul joacă 
un rol tot mai viguros — vor 
asigura victoria luptei populare 
pentru cauza . ibertății în Spania, 
pentru înnoirea sa politică.

Participanții la această adu
nare a tineretului din Capitală 
au adoptat o moțiune în care se 
spune :

Cu sentimente de puternică 
indignare și revoltă, provocate 
de executarea celor cinci tineri 
militanți antifasciști spanioli, 
noi, participanții la mitingul ti
neretului din capitala României 
socialiste, tinăra generație a pa
triei, asemenea întregului nos
tru popor, susținind pe deplin 
ideile și pozițiile exprimate în 
Declarația C.C. al P.C.R., con
damnăm in modul cel mai ener
gic acest nou act inuman, odios, 
săvirșit de regimul fascist din 
Spania, care a sfidat in mod 
cinic opinia publică internațio- 

nulă, apelul guvernului țării 
noastre și al altor guverne, în
câlcind în mod brutal drepturile 
și libertățile fundamentale ale 
tineretului și poporului spaniol. 

Asasinatele politice din Spa
nia, acte disperate ale singurului 
regim fascist din Europa, care 
își trăiește ultimele zile, manifes
tări ale agoniei unui regim anti
popular, tot mai izolat, consti
tuie o violare flagrantă a Actu
lui final al Conferinței de la 
Helsinki care angajează ți gu
vernul spaniol, o încălcare a vo
inței și aspirațiilor tineretului, 
popoarelor continentului nostru 
de libertate, democrație, secu
ritate, cooperare și progres.

Participanții la miting, expri
mând sentimentele ce animă în
tregul tineret al României so
cialiste, care a susținut în
totdeauna idealurile înaintate 
ale tinerei generații progre
siste, cauza dreaptă a popoa
relor, își reafirmă deplina sim
patie și solidaritate cu lupta 
eroică, plină de sacrificii a tine
retului și poporului spaniol îm
potriva fascismului, reacțiunii, 
injustiției și teroarei, pentru 
drepturi și libertăți democratice, 
pentru o Spanie liberă, indepen
dentă și prosperă.

Călăuzit de respectul față de 
năzuințele de libertate și justi
ție socială, față de dreptul de 
exprimare liberă a convingerilor 
politice și ideologice, tineretul 
român înfierează cu toată ener
gia actul samavolnic, prin care 
s-a curmat viața tinerilor pa
trioți spanioli și cere să se pu
nă capăt neîntârziat crimelor 
singeroase, represiunii feroce, 
să fie respectate drepturile și li
bertățile fundamentale unanim 
recunoscute pe plan interna
țional.

Ne exprimăm convingerea 
fermă că lupta unită a forțelor 
democratice, patriotice, antifas
ciste din Spania va asigura îm
plinirea aspirațiilor fierbinți de 
libertate, democrație, dreptate și 
progres ale poporului și tinere
tului spaniol.

Tineri democrați și patrioți 
din Spania ! Ca întotdeauna, ti
năra generație a României socia
liste este alături de voi, susține 
lupta voastră dreaptă împotriva 
terorii fasciste și își reafirmă 
și cu acest prilej convingerea 
fermă că victoria vă apar
ține, că în Spania vor triumfa 
libertatea, democrația, justiția și 
dreptatea socială. 

zii de joi, la mitinguri de pro
test împotriva noului act sama
volnic al dictaturii franchiste, în 
cadrul cărora au exprimat spri
jinul deplin față de Declarația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, care înfie
rează executarea tinerilor spa
nioli, cerînd, in același timp, să 
se pună capăt regimului de per
secuții și prigoană din Spania,

& Mitingul studenților

Luind cuvîntul la mitingul de 
solidaritate cu poporul și tine
retul spaniol, desfășurat la Ca
sa de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din Capitală, 
Stelian Corneliu Moțiu, secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R., a a- 
rătat că tineretul universitar 
din patria noastră, împreună cu 
tinăra generație, cu întregul po
por, înfierează cu toată energia 
asasinarea tinerilor militanți, 
aduși in față plutonului de exe
cuție pentru curajul de a se fi 
ridicat împotriva nedreptății, 
terorii și represiunilor, de a se 
fi angajat in lupta pentru făuri
rea unei Spânii libere și demo
cratice, pentru realizarea aspi
rațiilor legitime ale poporului 
spaniol.

Exprimînd hotărirea nestră
mutată a tineretului universi
tar din România de a participa 
și în viitor, în mod activ, la 
realizarea și consolidarea uni
tății de acțiune a studențimii 
progresiste și democratice de 
pretutindeni, în lupta împotri
va tuturor formelor de oprima
re socială, pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă, vorbitorul a 
reafirmat poziția U.A.S.C.R., a 
studențimii din România, de în
tărire și dezvoltare în continua
re a raporturilor de prietenie și 
solidaritate militantă cu orga
nizația progresistă a studenților 
spanioli, cu tineretul studios 
antifascist din Spania.

Studenții Mihaela Constanti- 
nescu de la Universitatea din 
București, Constantin Dim^, de 
la Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" și Mircea Sorin Axen- 
te, de la Institutul politehnic din 
Capitală, au dat glas indignării 
profunde și protestului unanim 
al tinerei generații universitare 
din țara noastră față de actul 
samavolnic al guvernului spaniol 
care încalcă cel mai înalt drept 
al omului — dreptul la viață. 
Ei au subliniat că studențimea 
patriei, alături de întregul nos
tru popor, care a sprijinit în 
mod consecvent cauza justă a 
poporului spaniol, își reafirmă 
acum, cînd popoarele Europei, 
conștiente de marile lor răspun
deri, își unesc eforturile pentru 
înfăptuirea prevederilor Actului 
final de la Helsinki, hotărirea 
lor de a susține și pe viitor 
lupta forțelor progresiste din 
Spania pentru libertate, inde
pendență și democrație.

Au vorbit, de asemenea, Ngu
yen Xuan Tung, președintele 
Asociației studenților vietna
mezi, Aii Thabet,, președintele 
Uniunii studenților din țările 
arabe, un reprezentant al Aso
ciației studenților din Africa de 
Sud, Armando Cabanillas Bus
tamante, președintele Asociației 
studenților peruani, Maria Tho- 
uki, secretar al Asociației stu
denților ciprioți, și Tbeur Moha
med, din partea studenților ma
rocani care studiază în România.

în alocuțiunile lor și-a găsit

• Mitingul oamenilor muncii
Luînd cuvîntul la mitingul oa

menilor muncii din Capitală, 
desfășurat la Clubul uzinelor 
„Republica", Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a spus : 
„Oamenii muncii, întregul nostru 
popor, animați de sentimentele 
tradiționalei prietenii și solida
rități cu lupta forțelor democra
tice. progresiste, antifasciste din 
Spania, au protestat din primul 
moment împotriva sentințelor de 
condamnare la moarte a luptă
torilor antifasciști, au condam
nat și înfierat aceste acte care 
constituie o flagrantă încălcare 
a drepturilor omului, libertăți
lor și drepturilor democratice".

Amintind de larga mișcare in
ternațională de protest, vorbito
rul a spus : „Alături de forțele 
iubitoare de pace și libertate 
din întreaga lume, oamenii mun
cii. sindicatele din România con
damnă cu tărie actul samavolnic 
al dictaturii fasciste ^franchiste 
de executare a celor cinci tineri 
militanți spanioli și cer cu hotă
rîre guvernului spaniol să înce
teze persecuțiile și prigoana în
dreptate împotriva militanților 
progresiști, organizațiilor sindi
cale și democratice, să fie resta
bilite drepturile și libertățile 
democratice fundamentale ale 
ponorului spaniol".

Relevînd că asasinarea odioasă 
a celor cinci tineri spanioli a 
zguduit conștiința oamenilor de 

să fie restabilite drepturile $i 
libertățile fundamentale ale po
porului spaniol.

Participanții au exprimat, tot
odată, solidaritatea cu Partidul 
Comunist din Spania, cu clasa 
muncitoare, cu forțele democra
tice, patriotice, antifasciste și 
antidictatoriale in lupta pentru 
înfăptuirea idealurilor și aspira
țiilor sacre ale poporului spanioli 

expresie indignarea tineretului 
progresist din lume în fața a- 
cestei încălcări flagrante a celor 
mai elementare drepturi și liber
tăți umane. Ei și-au exprimat 
convingerea că lupta plină de 
sacrificii a eroicului popor spa
niol va grăbi în mod cert. în 
ciuda valului de represiuni, sfîr- 
șitul regimului fascist, și au sub
liniat că acest moment de grea 
încercare pentru mișcarea de
mocratică spaniolă se constituie 
totodată într-un prilej de întă
rire a solidarității militante a 
întregului tineret progresist din 
lume.

în încheiere, a fost adoptată 
următoarea moțiune :

întruniți într-un miting de 
solidaritate cu lupta tineretului, 
studențimii, poporului spaniol, 
noi, reprezentanții, tineretului u- 
niversitar din capitala României 
socialiste, asemenea tineretului, 
întregului popor român, ne ex
primăm profunda indignare față 
de executarea celor cinci tineri 
militanți spanioli, act inuman al 
regimului franchist. care consti
tuie o sfidare a cererii opiniei 
publice internaționale, a multor 
guverne, inclusiv a guvernului 
țării noastre, a numeroase parti
de politice, organizații de tine
ret și studenți pentru comuta
rea pedepsei capitale pronunța
te de tribunalele, militare împo
triva militanților antifasciști.

Acest act samavolnic, al unui 
regim anacronic, izolat, care în
calcă brutal drepturile și liber
tățile fundamentale ale omului 
reprezintă o violare flagrantă a 
angajamentelor asumate prin 
Actul final .al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, document semnat și de 
guvernul spaniol, provocînd in
dignarea și protestul studenti- 
mii, ale întregului popor român.

Studențimea română, în de
plin acord cu tânăra generație, 
cu întregul popor, condamnă cu 
tărie actul singeros al dictaturii 
fasciste franchiste și cere cu 
hotărîre încetarea prigoanei și 
represiunii împotriva forțelor 
democratice spaniole și restabi
lirea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului.

Participanții la miting, dînd 
glas sentimenteU r tinerei gene
rații universitare ale tineretului 
României socia’iste reafirmă 
sprijinul ți solidaritatea militan
tă cu lupta forțelor progresiste, 
democratice și patriotice din 
Spania pentru libertate, inde
pendență și justiție socială.

Persecuțiile și crimele regi
mului franchist nu vor opri po
porul, tineretul, studenții spa
nioli din lupta lor dreaptă. Sin- 
tem convinși că forțele demo
cratice și progresiste spaniole 
vor obține victoria în lupta îm
potriva ultimului vestigiu al fas
cismului în Europa, pentru fău
rirea unei Spânii libere, demo
cratice și independente.

bună-credință din întreaga lume, 
Ion Badea, muncitor la între
prinderea „Republica", a spus : 
„Acest act nesăbuit nu va inti
mida însă larga mișcare a po
porului spaniol, a clasei munci
toare, a forțelor democratice, 
patriotice, antifasciste și anti dic
tatoriale pentru democrație și 
libertatea patriei lor".

în cuvîntul său, Elisabeta Giu- 
rea, muncitoare la „Filatura 
română de bumbac", a expri
mat, în numele tovarășelor sale 
de muncă, protestul și indigna
rea femeilor muncitoare, a ma
melor și~ soțiilor din țara noa
stră, față de actul de suprimare 
singeroasă comis de autoritățile 
spaniole.

încercăm din nou un senti
ment de profundă mîhnire și in
dignare față de actele sîngeroase 
care, în pofida protestului inter
național, continuă să se înfăp
tuiască în Spania, a spus, la rîn
dul său, inginerul Mihai Mano- 
lache de la Uzinele „23 August".

Participanții la miting au a- 
doptat apoi o moțiune în care își 
manifestă profunda indignare și 
protestează cu toată energia fată 
de executarea celor cinci mili
tanți antifasciști spanioli. Moțiu
nea exprimă, totodată, sprijiițpl 
deplin al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră față de 
Declarația Comitetului Central 
al Partidului Comunist. Român.

Joi după-amiază, cu ocazia Zi
lei naționale a Republicii Gui
neea, Institutul român pentru 
nealții!© culturale cu străinăta
tea a organizat o manifestare 
culturală.

Cu acest prilej, ziarista Euge
nia Marinescu a prezentat as
pecte ale dezvoltării Republicii 
Guineea.

pentru terți. Poate în acest sens 
ar trebui concepute și planurile 
de producție ale școlilor.

Ing. Gheorghe Toma : La cele 
ce s-au spus aș avea de adău
gat următoarele : în cazul șco
lilor generale ar trebui revizui
tă optica despre activitatea pro
ductivă și revăzută structura a- 
telierelor. Cred că dau mai bu
ne rezultate atelierele interșco- 
lare, bine dotate.

loan Gheorghian : In școala 
generală trebuie să se desfă
șoare o muncă sistematică pen
tru orientarea profesională. De 
multe ori se folosește un mijloc 
destul de facil — vizitele în în
treprinderi. Elevii vin, se uită 
la mașini, uneori se sperie, dar 
cel mal adesea nu înțeleg mare 

lucru. Să se facă aceste vizite 
în grupurile școlare. Să meargă 
în atelierele școală, să li se fa
că demonstrații la mașini. Cine
matografia face foarte puțin pe 
această linie. Nu mai vorbesc 
de faptul că integrarea este o 
temă complet neglijată.

Ing. loan Bărăgan : Se știe 
că din mediul rural vin în școli 
mulți elevi fără să știe ceva 
despre meserii. Nu cunosc nici 
meseriile de care satul va avea 
nevoie. O asemenea orientare să 
se facă în școala generală, și în 
sensul acesta trebuie să se fo
losească mai mult filmul didac
tic. Ministerul Educației și În
vățămîntului să asigure un nu
măr mai mare de astfel de fil
me. Și școlile pot împrumuta 
filme din arhiva întreprinderi
lor, le pot multiplica.

Rep. : Sînt șî unele situa
ții în care după ce tînăruj 
a absolvit școala, întreprin
derea cu care a încheiat 
contractul nu-i mai primește, 
îi schimbă meseria, sau îi 
dă negație.

Ing. Gheorghe Moașă : Ase
menea situații sînt determinate 
de necorelarea cerințelor în-
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Tovarășul Janos Kadar l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

Imperativul făuririi 
unei noi ordini economice 

mondiale
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Necesitatea creșterii rolului PE AMBASADORUL ROMÂNIEI EA ATENA Comitetului

O.N.U. în viața internațională
Ședința plenară de miercuri 

după-amiază a Adunării Gene
rale a fost deschisă de Frederick 
Wills, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Cooperatiste 
Guyana, care, referindu-se 
la necesitatea amplificării ro
lului O.N.U. în eforturile de 
menținere și consolidare a păcii 
și securității internaționale și de 
extindere a colaborării pe mul
tiple planuri între toate națiu
nile, a subliniat imperativul în
tăririi structurilor aparatului de 
decizie al sistemului Națiunilor 
Unite și al democratizării acesr 
tuia, în scopul de a-1 face să 
răspundă mai adecvat obiective
lor și aspirațiilor popoarelor lu
mii, să contribuie mai eficient la 
îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
fost încredințate prin Carta 
O.N.U.

A urmat la cuvînt președin
tele Ugandei, Idi Amin Dada, 
care a făcut o trecere în 
revistă a eforturilor state
lor în curs de dezvoltare vi
zînd dobîndirea suveranității lor 
permanente asupra bogățiilor și 
resurselor lor naturale, pentru 
edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale și inten
sificarea raporturilor între ele, 
în vederea eradicării subdezvol
tării, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Vorbitorul a dat o înaltă 
apreciere Actului final al Con
ferinței pentru securitate și 
coopereare în Europa, subliniind 
că acesta fundamentează des
tinderea în Europa, aducînd, 
totodată, o reală contribuție la 
îmbunătățirea climatului inter
național. Președintele Ugandei a 
propus convocarea unei Confe
rințe pentru securitate a statelor 
lumii a treia.

Referindu-se la rolul O.N.U.

în lume, ministrul afacerilor 
externe din Bahrein, Mohamed 
Al-Khalifa, a relevat necesitatea 
adaptării Organizației Națiunilor 
Unite la marile transformări 
care au avut loc în lume și la 
evoluțiile intervenite în raportu
rile interstatale. Vorbitorul a 
evidențiat însă că nici un fel 
de schimbări în sistemul O.N.U., 
nici chiar adoptarea unor amen
damente ale Cartei, nu pot — 
prin ele însele — să sporească 
eficacitatea și eficiența O.N.U., 
dacă ele nu sînt însoțite de acea 
voință politică necesară pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărî- 
rilor organizației.

La rîndul său, șeful delegației 
Thailandei, Anand Panyarachun, 
a evidențiat cerința majoră a 
sporirii rolului și locului O.N.U. 
în tratativele de dezarmare ge
nerală și totală și în reevaluarea 
structurilor mecanismului de 
negocieri în această problemă, 
de a cărei rezolvare depinde 
pacea și securitatea lumii.

Ministrul afacerilor externe al 
Bielorusiei, Anatoli Gurinovici, 
a arătat, printre altele, că extin
derea cooperării țărilor socialis
te cu statele cu sisteme sociale 
diferite servește la menținerea 
păcii și consolidarea securității 
internaționale.

Ministrul afacerilor externe al 
Tunisiei, Habib Chatti. a evi
dențiat necesitatea de a fi 
transpuse în viață hotărîrile 
O.N.U. privind retragerea trupe
lor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate prin forța arme
lor, de a fi instaurată o pace 
justă și durabilă în Orientul 
Apropiat, de a fi respectate 
drepturile legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul 
la autodeterminare și indepen
dență.

Dreptul inalienabil al poporului
Zimbabwe la

Comitetul pentru problemele 
teritoriilor neautonome ale Adu
nării Generale a O.N.U. și-a 
început dezbaterile de fond prin 
analizarea punctului intitulat 
„problema Rhodesiei de Sud".

în raportul Comitetului spe
cial (al celor 24) pentru deco
lonizare se reafirmă dreptul ina
lienabil al poporului Zimbabwe 
la autodeterminare și legitimi^ 
tatea luptei sale pentru aplicarea 
acestui drept. De asemenea, se 
reafirmă principiul potrivit că
ruia Rhodesia de Sud nu-și poa
te declara independența îna
inte de a fi guvernată de un 
regim majoritar, orice reglemen
tare vizînd viitorul acestui teri
toriu urmînd să fie elaborată cu 
participarea deplină a mișcării 
de eliberare națională din teri
toriu. Analizînd evoluția îngri
jorătoare a situației din Rhode
sia de Sud, raportul se referă 
la continuarea politicii inumane 
de discriminare rasială, de ares
tări. întemnițări și chiar asasi
narea patrioților care se opun 
planurilor rasiste ale regimului 
ilegal și minoritar al lui Ian 
Smith. Raportul cheamă gu
vernul Marii Britanii în calitate 
de putere administranta în Rho
desia de Sud, să adopte toate 
măsurile necesare pentru in
staurarea in teritoriu a unui 
regim legal. Totodată, este deza
probată în mod hotărît politica 
unor guverne, în special al Afri
cii de Sud, care continuă să co
laboreze cu regimul minoritar 
rhodesian încâlcind astfel rezo
luțiile și hotărîrile O.N.U. în 
ceastă problemă.

a-
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• ÎNTREAGA CHINA 
SĂRBĂTORIT împlinirea a 
de ani de la proclamarea 
Republicii Populare Chineze. 
Sute de mii de oameni 
s-au adunat în parcurile Peki
nului, împodobite cu prilejul 
marii sărbători. La manifestări
le sărbătorești ale oamenilor 
muncii au participat Ie Cien- 
in, Den Siao-pin. Ciu De, Cian 
Ciun-ciao, lao Uen-iuan, Li 
Sien-nien, Ci Ten-kuei, Hua 
Kuo-fen, Uan Dun-sin, U De, 
Cen Iun-kuei și alți conducători 
de partid și de stat chinezi.

Numeroase ansambluri fol
clorice, colective artistice și e- 
chipe sportive au prezentat pro
grame festive.

Manifestări asemănătoare au 
avut loc și la Șanhai, Nan
kin și în alte orașe și localități 
din R. P. Chineză.

ffiFaeniO
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FILE DE EPOPEE ; ANI DE 
LUPTA, ANI DE GLORIE : Tim
puri Noi (orele 9,15: 12: 14,30; 17,15; 
20 — program în continuare).

NOAPTEA ARTIFICIILOR î
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30 : 20.45).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Sala Palatului (orele 
17.15; 20,15), Patria (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18,15; 20,30), Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Grădina Festival (ora 19,45).

FERMA LUI CAMERON : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). București (orele 9; 
11,15; 13,15; 16,15; 18.30; 20,30). Fa
vorit (orele 9,15: 11,30; 13.45: 16;
18,15; 20.30). Grădina București 
(ora 19,15).

PICIUL — TRlNTORn : Capitol 
(orele 9,30: 11,45; 14; 16; 18.15;
20.30) , Grădina Luceafărul (ora 
19). Grădina Capitol (ora 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Central (orele 9,30; 12; 
15.30: 17,30; 20).

OMUL DIN LARAMIE : Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Grădina Titan (ora 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Gri vita 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

Cu acest prilej a fost înmînat mesajul de răspuns 
al președintelui Nicolae Ceaușescu la scrisoarea 
adresată de premierul Constantin Karamanlis 

șefilor de stat din Balcani
Primul ministru al Republicii 

Elene, Constantin Karamanlis, 
l-a primit, joi după-amiază, pe 
ambasadorul țării noastre la 
Atena, Ion Brad, care a înmînat 
mesajul de răspuns al președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la scrisoarea adresată de pre
mierul elen șefilor de stat din 
Balcani.

Primind mesajul, primul mi
nistru Constantin Karamanlis a 
rugat să fie transmise mulțumi
rile sale călduroase președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a elo
giat interesul și eforturile con
stante, înțelegerea deosebită pe 
care le manifestă șeful statului 
român pentru realizarea în Bal
cani a unei colaborări largi și 
fructuoase, pentru statornicirea 
unor relații de prietenie și bună 
vecinătate între țările din aceas
tă regiune.

Totodată, primul ministru elen 
și-a exprimat convingerea că 
bunele relații prietenești dintre

România și Grecia vor cunoaște 
o dezvoltare și mai accentuată 
în viitor, ele fiind de natură să 
constituie un exemplu de apli
care în viață a principiilor sta
bilite de Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, o contribuție la cauza pă
cii și colaborării în Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

O O DELEGAȚIE a 
tului Național pentru 
Păcii formată din acad, 
tru Dumitrescu, membru al bi
roului Comitetului, și Olteanu 
loan, membru al C.N.A.P., pre
ședintele Comitetului județean 
Buzău de luptă pentru pace, 
a făcut în perioada 23 septem
brie — 1 octombrie o vizită de 
prietenie în R. P. Mongolă la 
invitația Comitetului Mongol al

Comite- 
Apărarea 

Dumi-

municipal București
al P.C.R. la Sofia

Delegația Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim secre
tar al Comitetului municipal, 
a avut întîlniri la Consiliul 
Popular Orășenesc Sofia, cu 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului, Ivan Pa- 
nev, la Comitetul pentru te
leviziune și radio, cu preșe
dintele comitetului. Todor 
Stoianov, și a vizitat ferma 
legumicolă a complexului 
agro-industrial {„Sredeț“ de 
lingă Sofia.

în cinstea delegației. Gheor- 
ghi Iordanov, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B., a oferit un dineu.

independență

Poziția R. 0. Vietnam și a Republicii
Vietnamului de Sud în legătură cu votul

din Consiliul de Securitate

Comitetul special pentru de
colonizare își reafirmă convin
gerea că aria sancțiunilor contra 
regimului ilegal al lui Ian 
Smith va fi lărgită și cheamă 
Consiliul de Securitate să adop
te măsurile și hotărîrile, con
forme prerogativelor sale, pen
tru a contribui la instaurarea u- 
nui regim reprezentativ și de
mocratic în Rhodesia de Sud.
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Tovarășul Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a 
primit joi pe tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care face o vizită de 
prietenie în R. P. Ungară.

Cu acest prjlej, tovarășul 
Dumitru Popescu a transmis to
varășului Janos Kadar, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de caldă 
prietenie, salutări cordiale și 
urări de sănătate, viață lungă și 
succes în activitatea desfășurată 
în fruntea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, pentru 
prosperitatea poporului vecin și 
prieten.

La rîndul său, tovarășul Janos 
Kadar, mulțumind pentru mesa
jul transmis, a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut tovără
șesc din partea sa, a conducerii 
P.M.S.U., împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și ferici
re, de noi succese în funcțiile 
de mare răspundere pe care le 
îndeplinește în conducerea 
partidului și statului român, 
pentru victoria făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

în. lumina discuțiilor și înțele
gerilor la care s-a ajuns in ca
drul întilnirii dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos 
Kadar cu prilejul Conferinței de 
la Helsinki, s-au reliefat necesi
tatea și posibilitatea intensifică
rii schimburilor și colaborării 
economice româno-ungare, a 
cooperării în producție, in știință 
și tehnică, a relațiilor cultural- 
artistice. S-a subliniat necesita
tea stabilirii unor forme con
crete — în cadrul organismelor 
bilaterale — pentru materiali
zarea cit mai rapidă a tuturor 
acestor posibilități, în interesul 
propășirii economico-sociale a 
popoarelor român și ungar, al 
victoriei cauzei socialismului, 
progresului social, colaborării și 
păcii în lume. S-a relevat că

Val de 
împotriva

toate acestea vor duce la adîn- 
cirea în continuare a solidarită
ții dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară, la întărirea și mai pu
ternică a prieteniei româno- 
ungare, bazată pe egalitate, sti
mă și respect reciproc, pe prin
cipiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

La convorbiri au participat 
Aczel Gyorgy, membru al Bi
roului' Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și loan 
Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Buda
pesta.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, caracteristică relațiilor 
generale dintre cele două 
partide, țări și popoare.

★
în aceeași zi, s-au încheiat la 

Budapesta convorbirile dintre 
tovarășii Dumitru Popescu și 
Aczel Gyorgy, privind dezvol
tarea colaborării româno-ungare 
în domeniul învățămîntului, ști
inței, culturii și artei. Convorbi
rile s-au desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească, de 
deplină înțelegere.

Tovarășul Aczel Gyorgy a 
oferit un dineu în cinstea tova
rășului Dumitru Popescu.

La dineu au participat : Ovari 
Miklos, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., dr. 
Orban Laszlo, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul culturii,

A fost de față loan Cotoț, 
ambasadorul României la Buda
pesta.

în cursul dineului s-a toastat 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, în sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Janos Kadar, pentru prietenia și 
colaborarea tovărășească româ- 
no-ungară, pentru prosperitatea 
celor două popoare constructoare 
ale socialismului.

Sub egida Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa și a Pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare, la Alger au în
ceput miercuri lucrările semi
narului consacrat problemelor 
politicii comerciale și promovă
rii schimburilor internaționale. 
Participă reprezentanții a 25 de 
etate de pe continentul african.

în discursul de deschidere, 
ministrul algerian al comerțu
lui, Layachi Yaker, a reafirmat 
necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
evidențiind în acest sens efor
turile depuse de țările nealinia
te în cadrul Conferinței lor la 
nivel înalt de la Alger și al se
siunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. din aprilie— 
mai 1974. Remarcînd că aproxi
mativ 70 îa sută din populația 
întregii lunii trăiește în țările 
în curs de dezvoltare ți că a- 
cestor state nu le revine decit 
30 la sută din venitul mondial, 
vorbitorul a reliefat necesitatea 
de a se acționa pentru intensi
ficarea procesului de recuperare 
a bogățiilor naționale și punerea 
lor în valoare în folosul țărilor 
în curs de dezvoltare, încuraja
rea industrializării acestor țări 
prin accesul la tehnologii adec
vate și prin mobilizarea de mij
loace financiare pe plan națio
nal și internațional, realizarea 
unui sistem financiar Internațio
nal democratic și echitabil, a- 
cordarea de facilități comerciale 
care să corespundă obiectivelor 
noii ordini economice interna
ționale.

acțiuni de protest
execuțiilor

Actul samavolnic al dictaturii fasciste franchiste — executarea 
celor cinci militanți antifasciști spanioli — continuă să stîrnească 
profunde reacții de condamnare în rîndul opiniei publice din 
întreaga lume, manifestîndu-se, joi, printr-un imens val de ac
țiuni de protest.

din Spania

R. D. GERMANA. - Aspect dintr-o secție o Uzinelor de produse electro*ceramice  din Sorine- 
berg - Suhl.

• DESCOPERITORUL AMERICII DIN NOU CONTESTAT. 
America n-a fost descoperită nici de Cristofor Columb, nici de 
vikingi și nici chiar de vechii egipteni, ci de... fenicieni. Cel 
puțin așa estimează arheologul american Robert F. Marx, spe
cialist în probleme submarine și devenit celebru in urma cerce
tărilor asupra galioanelor spaniole. Participînd in prezent la o 
serie de explorări submarine în apele Mediteranei, profesorul 
Marx speră să descopere în adîncuri vestigii de nave feniciene 
care să-i permită reconstituirea unul exemplar și să refacă astfel 
traseul pe care marinarii fenicieni ar fi ajuns odinioară la noul 
continent. Aspectul acestor nave nu ne este cunoscut decît din 
reprezentări picturale sau de pe monede. Respingind teoria 
exploratorului norvegian Thor Heyerdahl, potrivit căreia egiptenii 
ar fi traversat pentru prima oară Atlanticul pe plute din papirus, 
arheologul american consideră că fenicienii, beneficiind de 
curen-ții marini și de puternice vînturi de nord-est, ar fi străbă
tut, probabil, mai devreme acest drum • NUMĂRUL POSTURI
LOR TELEFONICE instalate în întreaga lume va crește de la 
313 milioane la ora actuală pînă la aproximativ un miliard în 
următorii 25 de ani — a declarat, în cadrul Conferinței Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor, Mohamed Mill, secretar ge
neral al acestei organizații • ALARMĂ FALSĂ. Funcționarii unei 
bănci din Hanovra au trăit miercuri o vie emoție. Motivul ? Un 
bărbat în ținută de luptă și înarmat cu o mitralieră intrase în 
sala ghișeelor. înainte chiar ca acesta să-și fi făcut cunoscute 
pretențiile, funcționarii, crezînd că' este vorba de un „hold-up“, 
dăduseră alarma. La sosirea poliției oamenii ordine! n-au avut 
pentru ce să mai intervină : era vorba de un soldat aflat în ma
nevre care profitase de trecerea prin oraș pentru a retrage suma 
de 75 de mărci din contul său. Nevoind să-și lase arma în 
,,jeep“ o luase cu el intrînd în bancă • CALIFORNIA, AMENIN
ȚATĂ DE SEISME ? Zguduirile seismice înregistrate recent în 
nordul Californiei au relansat speculațiile făcute de mai mulți 
ani' pe tema pericolului producerii unui cutremur în regiune. 
Roger Sherburne, expert californian în seismologie, arată că 
istoria seismică a statului indică posibilitatea producerii unui cu
tremur în viitor. Momentul în care se va produce acesta depinde 
de frecarea rocilor din falia de la San Andreas, fisură gigantică, 
lungă de 1 ooo km și adîncă de peste 30 km, unde se întâlnesc în 
California două ,,plăci“ terestre, cea a Pacificului și cea a Ame- 
ricii de Nord. Aceste două plăci alunecă una pe alta în lungul 
faliei, fricțiune ce creează puternice tensiuni, cauza cutremurelor 
de pămînt, potrivit Ipotezelor tectonice. Ultimele două „mari" 
cutremure de pămînt în California au fost înregistrate, de-a lun
gul acestei falii, la San Francisco în 1906 (400 morți, orașul distrus) 
și în 1857 la Los Angeles. în 1971 a fost înregistrat un cutremur 
de intensitatea 6,6 « BEȚI APA DUPĂ CE INGERAȚI MEDICA
MENTUL ! Există persoane care preferă să amestece medica
mentele cu diferite sucuri pentru a masca gustul lor neplăcut. 
Cercetările medicale au arătat că nu este deloc indiferent dacă 
medicamentul este urmat după ingerare de un suc sau de apă. 
Lucrurile de obicei acide fac să crească aciditatea mediului din 
stomac, creștere ce reține absorbția medicamentului în singe și-1 
deteriorează parțial. De aceea, antibioticele, nerezistente la 
acizi, se recomandă să fie înghițite cu apă. Substanțe ca zahărul 
aminoacizii rețin absorbția în sînge a medicamentelor, iar alcoolul 
face să crească acțiunea toxică a unor substanțe.

în legătură cu votul din 
Consiliul de Securitate privind 
proiectele de rezoluție care reco
mandau admiterea R. D. Viet
nam și a Republicii Vietnamului 
de Sud ca membri cu drepturi 
depline în O.N.U., Ministerul A- 
facerilor Externe al R.D.V. a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că, prin veto-ul la 
admiterea celor două state viet
nameze, S.U.A. au acționat îm
potriva spiritului și literei Cartei 
O.N.U.

După ce se aduc mulțumiri gu
vernelor țărilor socialiste, state
lor nealiniate, tuturor țărilor iu
bitoare de pace care au sprijinit 
cererile de admitere în O.N.U. a 
R.D.V. și R.V.S., declarația re
afirmă hotărîrea poporului viet
namez și a Guvernului R.D.V. 
de a continua politica de pace 
și prietenie cu toate popoarele, 
de a consolida legăturile de so
lidaritate cu țările socialiste, cu 
țările vecine Laos și Cambodgia, 
de a dezvolta relațiile de priete
nie în numeroase domenii cu 
alte state din Asia de Sud-Est 
și de a contribui la dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările neali
niate în vederea consolidării in
dependenței naționale, la lupta 
popoarelor din întreaga lume îm
potriva imperialismului și colo
nialismului, pentru indepen
dență, democrație și progres 
social.

Unite s-au opus hotărîrii tuturor 
celorlalți membri ai Consiliului 
de Securitate și au acționat îm
potriva tendiței generale din în
treaga lume care este favorabilă 
participării R. D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud 
la Națiunile Unite, împotriva 
drepturilor legitime ale poporu
lui . vietnamez, a rezoluțiilor A- 
dunării Generale a O.N.U. G.R.P. 
al R.V.S., se spune în declarație, 
este ferm convins că popoarele 
din întreaga lume și guvernele 
țărilor iubitoare de pace și jus
tiție vor acorda un sprijin și 
mai hotărît poporului vietnamez 
pentru a-și ocupa locul său legi
tim în cadrul Națiunilor Unite.

Populația sud-vietnameză și 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud adresează sincere mulțu
miri popoarelor și guvernelor ță
rilor socialiste, statelor nealini
ate. tuturor țărilor care a-u spri
jinit activ cererile de primire în 
O.N.U. ale Republicii Vietnamu
lui de Sud și R. D. Vietnam — 
se arată în declarația.

Primul ministru al Australiei, 
Gough Whitlam, a condamnat 
actele inumane ale regimului 
franchist, arâtind că ambasado
rul spaniol la Canberra a fost 
informat despre poziția guver
nului australian. La rîndul său, 
guvernul grec a hotărit reche
marea ambasadorului său la 
Madrid pentru consultări, Minis
trul britanic al muncii. Michael 
Foot, luînd cuvîntul în cadrul 
Conferinței anuale a Partidului 
Laburist, și-a exprimat „oroarea 
față de actele criminale comise 
în Spania". în Peru, ministrul 
de externe, Miguel Angel de la 
Flor Valle a exprimat regretele 
guvernului său față de executa
rea tinerilor militanți spanioli.

Partidul Socialist din Japonia 
a adresat autorităților spaniole 
o telegramă în care condamnă 
asasinarea celor cinci tineri mi- 
litanți spanioli. Liderii celor 
șapte principale partide politice 
din Norvegia au adoptat joi, în 
unanimitate, o rezoluție blamînd 
execuțiile politice din Spania, 
care protestează împotriva ori
căror noi procese politice, ex
primă sprijinul față de forțele 
democratice în acțiunea lor pen
tru organizarea de alegeri libe
re în Spania.

în numeroase orașe din Fran
ța, printre care Toulouse, Lyon, 
Strasbourg, Hendaye s-au des
fășurat mitinguri de protest față 
de represiunile antidemocratice 
din Spania.

întrunit joi după-amiază pen
tru deschiderea sesiunii parla
mentare de toamnă. senatul 
francez și-a suspendat ședința 
la propunerea președintelui său, 
Alain Poher, pentru a manifes
ta astfel reprobarea față de ul
timele evenimente din Spania.

De asemenea, la cererea depu- 
taților comuniști, socialiști, ra
dicali de stînga și reformatori,

Edgar Faure, președintele Adux 
nării Naționale, a suspendat 
timp de 15 minute prima ședin
ță a sesiunii de toamnă a Adu
nării Naționale pentru a marca 
emoția reprezentanților națiunii 
față de executarea celor cinci 
tineri spanioli.

Deschizind ședința Camerei 
deputaților a Parlamentului ita
lian, președintele Camerei, San
dro Pertini, a declarat că „exe
cutarea tinerilor militanți spa
nioli reprezintă o sfidare la a- 
dresa tuturor popoarelor euro
pene". Senatorii argentinieni au 
publicat, la rîndul lor, o moțiu
ne de protest împotriva acestui 
act samavolnic, iar la Caracas, 
Congresul venezuelean „l-a 
condamnat într-o manieră ca
tegorică".

La Strasbourg, Adunarea Con
sultativă a Consiliului Europei 
s-a întrunit, joi, într-o ședință 
specială, exprimînd un protest 
ferm din partea celor 18 state 
vest-europene, membre ale a- 
cestui organism, iar Comisia 
C.E.E. a recomandat Consiliului 
ministerial al „celor nouă" să 
suspende orice negocieri anga
jate în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor Spania — C.E.E.

O amploare deosebită au avut 
joi acțiunile organizate de nu
meroase uniuni sindicale din 
Europa, acestea îmbrăcînd for
ma unor întreruperi simbolice 
ale lucrului, păstrării unor mo
mente de reculegere, suspen
dării emisiunilor de radio, între
ruperii comunicațiilor etc. Mili
oane de muncitori olandezi, 
francezi, greci, italieni, finlan
dezi, portughezi, belgieni, spa
nioli și din alte state europene 
au întrerupt lucrul, exprimîn- 
du-și în acest fel solidaritatea 
cu forțele democratice patrioti
ce, antifasciste și antidictato-

riale din Spania în lupta lor 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate ale poporului spa
niol și protestînd împotriva te- 
roarei și represiunilor antide
mocratice și antipopulare ale 
guvernului franchist. Un mare 
miting a fost organizat joi după- 
amiază la Roma, la apelul celor 
trei principale centrale sindica
le, cu sprijinul diverselor miș
cări politice.

Joi, in U.R.S.S. au avut Ioc 
mitinguri de protest împotriva 
samavolniciilor și fărădelegilor 
comise de autoritățile de la Ma
drid. în cadrul unor astfel de 
mitinguri, care s-au desfășurat 
la Minsk, Frunze, Odesa și în 
alte orașe, în întreprinderi. și 
instituții, oamenii sovietici și-au 
exprimat solidaritatea cu anti
fasciștii spanioli.

In cadrul unei adunări solem
ne desfășurate la. Sofia, sindica
tele din R.P. Bulgaria au con
damnat valul de represiuni și 
acțiuni inumane întreprinse de 
regimul franchist împotriva mi- 
litanților spanioli. Mitinguri si
milare au avut loc și in alte 
orașe ale Bulgariei.

Ample manifestații similare 
au avut, de asemenea, loc în 
Iugoslavia.

în același timp numeroase or
ganizații sindicale din Mexic, 
Elveția, Marea Britanie, Gre
cia, Franța, Italia, Belgia, O- 
landa, Finlanda au luat hotărî
rea de a boicota, pe diferite pe
rioade, schimburile economice și 
comunicațiile de orice fel cu 
Spania, ca o expresie a deza
probării și protestului lor față 
de represiunile la care au re
curs autoritățile franchiste. A- 
lături de inițiativele de boicot 
întreprinse de docherii britanici, 
olandezi, francezi, acțiuni simi
lare au întreprins lucrătorii din 
serviciile de comunicații poș
tale, turistice și rutiere din Iu
goslavia, din transporturile fe
roviare din Italia, transporturile 
urbane din Finlanda ți R. F. 
Germania eto.
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Agenția de presă „Eliberarea" 
a difuzat o declarație a Ministe
rului Afacerilor Externe al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, în care se arată că blocînd 
propunerile de admitere a Repu
blicii Vietnamului de Sud și a 
R. D. Vietnam în O.N.U., Statele

• LA BERLIN S-A DESCHIS 
plenara Comitetului Central al 
P.S.U.G. Raportul Biroului Poli
tic al C.C. a fost prezentat ple
narei de Kurt Hager, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a pre
zentat o informare despre rezul
tatele Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a prezentat 
plenarei raportul privind alege
rile în organizațiile partidului.

20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Gră
dina Aurora , (ora 19), Grădina 
Tomls (ora 19).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Feroviar (orele 8,45; 11,30; 
14; 16,30; 19,30). Floreasca (orele 
9; 12; 15; 18: 20,45).

EVADAREA : Unirea (orele 16; 
18), Munca (orele 16; 18; 20), Gră
dina Unirea (ora 19,45). Arta (ore
le 15,30; 17,45; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,39), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) . Grădina Modern (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚA : Lira 
(orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 19,45).

ÎNTOARCEREA LUI COLT 
ALB : Doina (orele 11; 13,15: 15,30: 
17,45; 20 — program pentru copii 
— 9,45). Pacea (orele 15,30; 18; 20).

ALO, TAXI 1 : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18: 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Dacia (orele 9: 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15), Flacăra’ (orele 
15,30; 18; 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20). Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 20,45), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

OMUL DIN LONDRA : Crîngașl 
(ora 17).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Bucegi (orele 15.30; 17,45;
20), Grădina Bucegi (ora 20).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ : Moși
lor (orele 15,30; 19), Grădina Mo
șilor (ora 19).

DOMNIȘOARA ROBINSON î 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15). Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).

NU TE VOI IUBI : Cosmos (ore
le 15.30: 18: 20.15).

EMIGRANTUL: Glulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA : RahO- 
va (orele 16: 18).

SOȚIA LUI JEAN : Cotroceni 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

URME FIERBINȚI : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 : 
Vitan (orele 15,30; 18).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPĂ : 
Lumina (orele 16; 20).

PE AICI NU SE TRECE : Lumi
na (orele 9; 12,30).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Vitan (ora 19).

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limba engleză (clasa a V-a înce
pători). 17,00 Emisiune în limba 
germană. 18,45 Tragerea Loto. 18,55 
Din lumea plantelor și animalelor. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Cadran economic mondial. 
20,29 Film artistic : „Prințesa*4 — 
producție a studiourilor din Sue
dia. 21,50 întîlnire cu opereta. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea
programului.
PROGRAMUL H

17,00 Telex. 17,05 Cîntece și jocuri 
populare interpretate de an

samblul folcloric „Miorița" din 
Cluj-Napoca. 17,30 Energia și fizi
ca — emisiune de știință. 18,05 
Voci tinere. 18,20 Vîrstele peliculei. 
A 7-a artă bis. Incursiune în isto
ria filmului de desen animat. 19.05 
Reportaj TV : Intre cactuși și... 
rachete. Doi oameni... două pa
siuni. Reportaj de A. Buhoiu. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Muzică populară cu Irina Loghin. 
20,15 Handbal masculin : Dinamo- 
Steaua (Derbiul campionatului na
țional). 21,25 Telex. 21,30 Viața 
economică a Capitalei. 21,55 Trep
tele afirmării. Laureați ai con
cursurilor naționale de canto — 
1975.

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra* 4 (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 19.30; (Sala 
Studio) : ELISABETA I — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CER CUVlNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19,30; Teatrul de 
Stat de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30; Circul 
București : CIRCUL MARE DIN 
VARȘOVIA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică44 (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora 17.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL 
U.R.S.S., A. Kosighin, l-a primit, 
joi, la Kremlin pe Sargent Shri
ver, reprezentant al cercurilor 
politice și de afaceri din S.U.A., 
aflat la Moscova pentru convor
biri cu organizațiile sovietice a- 
supra unor probleme ale relații
lor economice și tehnico-știin- 
țifice dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
— informează agenția T.A.S.S.

REUNIUNEA COMITETULUI DE 
RECONCILIERE NAȚIONALĂ DIN 

LIBAN

• PREMIERUL LIBANEZ, 
Rashid Karame, care a prezidat 
joi o nouă reuniune a Comite
tului de reconciliere națională, a 
declarat că s-a ajuns la un a- 
cord ca toate părțile să-și re
tragă unitățile paramilitare de 
pe străzi, pînă vineri la orele 11 
dimineața, pentru a permite for
țelor de securitate să preia în 
întregime controlul, a spus Ka
rame.

în noaptea de miercuri spre 
joi au fost semnalate incidente 
armate în suburbiile sudice ale 
Beirutului.
• S-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN 

FRANȚA a ministrului apărării 
al Statelor Unite, James Schle
singer — ultima etapă a unul 
turneu în unele țări membre ale 
NATO. James Schlesinger a dis
cutat cu șefii de stat și de gu
vern, precum și cu miniștrii a- 
părării din țările vizitate — An
glia, Danemarca, R. F. Germa
nia și Franța — o serie de as
pecte ale relațiilor din cadrul 
Alianței nord-atlantice, îndeo
sebi problema controversată a 
standardizării armamentelor.

• IN ITALIA S-A DESFĂ
ȘURAT, joi, o grevă națională 
de trei ore în industria textilă, 
cu ocuparea simbolică a fabri

cilor. Acțiunea, ce a antrenat 
aproximativ 1,2 milioane de 
muncitori, a fost organizată în 
sprijinul cererilor privând asi
gurarea locurilor de muncă pen
tru toți angajații din acest sec
tor economic din care au fost 
concediați, numai în ultimul an
— potrivit statisticilor oficiale
— aproximativ 15 000 de per
soane.

• ZIARUL „IZVESTIA" 
INFORMEAZĂ că o delega
ție de militanți israelieni pe 
tărîm social care se pronun
ță pentru soluționarea con
flictului din Orientul Apro
piat pe baza rezoluțiilor Con
siliului de Securitate și pen
tru îmbunătățirea relațiilor 
dintre forțele iubitoare de 
pace din Israel și opinia pu
blică sovietică a făcut o vi
zită de zece zile în U.R.S.S., 
la invitația Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii. 
Membrii delegației au avut 
tntilniri cu reprezentanți ai 
opiniei publice din Uniunea 
Sovietică.

ÎNTREPRINDERI FALIMENTARE

• PESTE 7 800 DE ÎNTRE
PRINDERI și-au încetat exis
tența în Franța în primele șase 
luni ale anului în curs, cu 22 
la sută mai multe decît în pri
mul semestru al anului 1971 — 
relatează ziarul L’HumanitS. 
Ziarul arată că, practic, în fie
care oră in medie două între
prinderi își anunță falimentul. 
Principalele cauze ale acestui 
fenomen sînt concentrarea pro
ducției și intensificarea concu
renței.

• IN PRIMELE OPT LUNI 
ale anului în curs, în Elveția au 
dat faliment un număr de 997 
firme și întreprinderi. După 
cum a precizat Biroul federal de 
statistică al Elveției, în perioa
da corespunzătoare a anului 1974 
numărul falimentelor înregis
trate a fost de 592.

• CONFORM DATELOR PU
BLICATE la Bonn, în luna iulie 
a.c. chiriile erau în Republica 
Federală Germania cu 5—10 Ia 
sută mai mari decît în perioada 
corespunzătoare a anului 1974.

Raportul F.B.I.
Numărul încălcări

lor legii și al crime
lor a crescut con
siderabil în Statele 
Unite în primele șase 
luni ale anului, re
levă .datele statistice 
publicate de Biroul 
Federal de Investi
gații (F.B.I.). Astfel, 
față de 30 iunie 
1974, la aceeași dată 
din acest an crește
rea a fost de 13 la 
sută, înregistrîndu-se

despre delincventă
procente ridicate la 
toate categoriile da 
furturi. Se constată, 
de asemenea, o creș
tere cu 12 la sută a 
atacurilor întreprin
se asupra persoane
lor, iar a asasinatelor 
cu 4 la sută. Raporr 
tul publicat de F.B.I. 
arată, pe de altă 
parte, că, spre deo
sebire de anii pre
cedent, delincvența 
a crescut în zonele

și criminalitate
rurale și suburbane, 
chiar în proporție 
mai mare decit în 
orașele cu peste 
100 000 locuitori.

în legătură cu a- 
ceasta, ministrul jus
tiției al S.U.A.. Ed
ward Levi, a decla
rat că, în prezent, 
criminalitatea con
tinuă să rămînă o 
problemă importantă 
ce trebuie soluționa
tă la scară națio
nală.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București Piața „Bctnteti*  Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șt difuzor!) din (ntreprlnderi șl Instituții •» Tiparul t Combinatul poligrafi» „Casa Sein te Ii". 
Cititorii din străinătate not face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presft București, Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B, — 2001, telex : Q11631, 40362


