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Prin telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

NOI JUDEȚE RAPORTEAZĂ
ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI CINCINAL
Telegrama adresată de Comitetul

Tinerii intimpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.
județean de partid Brașov

FAPTELE NOASTRE DE MUNCĂ
RAPORTUL NOSTRU CĂTRE CONGRES
LA I.U.P.S. — REGHIN

ÎN ATENȚIA TINERILOR 
SPECIALIȘTI

modernizarea producției
Dacă în urmă cu zece ani în

treprinderea de utilaj și piese de 
schimb Reghin nu se putea min- 
dri decît cu o singură activitate 
mai reprezentativă, reparatul ca
banelor pentru locomotivele 
C.F.F., în prezent aici se execu
ția tractoare forestiere și. mai 
recent, tractorul articular cu 
remorcă și macara cu șase roți 

. jnptrice. O mașină cu un grad 
complex de utilități și eficiență. 
Convingîndu-ne de unel^ perfor
manțe ale noului utilaj ne-am 
convins în același timp de per
manența preocupărilor colecti (Continuare în pag. a IlI-a)

OMUL AȘA CUM IL RECOMANDA MUNCA LUI

vului, din care 80 la sută sînt 
tineri. în direcția introducerii 
inovației în procesele tehnologi
ce. realizării de utilaje cu un 
ridicat grad de tehnicitate pen
tru economia forestieră.

Tovarășul Mircea Leon, secre
tarul comitetului U.T.C. pe în
treprindere, vorbindu-ne despre 
faptul că pînă la sfîrșitul anu
lui, colectivul care a îndeplinit 
prevederile cincinalului cu cîte-

MIRCEA BORDA

ÎNTRECEREA „FIECARE ASOCIAȚIE A
STUDENȚILOR COMUNIȘTI—COLECTIV
DE EDUCARE PRIN MUNCĂ SI PENTRUJ

MUNCĂ A STUDENȚILOR44
EDIȚIA 1975-1976

Anul universitar a intrat deplin în drepturile sale. Activitatea 
profesionala, cu aspectele ei multiple, se desfășoară într-un 
ritm susținut. Adunările de dare de seama și alegeri ce se des
fâșoarâ in cadrul asociațiilor studenților comuniști se soldează 
cu analize ample ale activității desfășurate și cu planuri con
crete pentru activitatea viitoare, cu angajamente tinerești ale 
colectivelor de studenți în cinstea Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
angajamente-râspuns la îndatoririle formulate la adresa școlii 

de câtre secretarul general al partidului, tovarășul 
CEAUȘESCU, la . - . .

superioare 
NICOLAE 
Craiova.

marea adunare populara de la

organizării și înContinuarea
acest an universitar a întrecerii 
„Fiecare asociație a studenților 
comuniști — colectiv de educare 
prin muncă și pentru muncă a 
studenților" se înscrie în con
textul preocupărilor de a diver
sifica formele și modalitățile de 
£ițiune politică ale asociațiilor 
scadenților comuniști pentru 
dezvoltarea responsabilității stu
denților față de pregătirea pro
fesională și politică, pentru îm
bunătățirea calității activității 
lor profesionale, științifice și 
productive.

Ceea ce 
spun despre 

noi

întrecerea urmărește intensi
ficarea întregii activități a aso
ciațiilor studenților comuniști 
pentru educația comunistă, prin 
muncă și pentru muncă a stu
denților și îndeplinirea la un 
înalt nivel a obligațiilor univer
sitare. pentru sporirea preo
cupărilor, în strînsă conlucrare 
cu ceilalți factori, în vederea 
realizării obiectivelor integră
rii învățămintului, cercetării și 
producției și se organizează :
• la nivelul anilor. între gru
pele de studiu ; • la nivelul fa
cultăților, între anii de studiu ;
• la nivel național între 
cultățile de același profil 
centre universitare diferite.

cuvintele
Există două moduri de a-i 

asculta pe oameni vorbind : 
să urmărești ce spun ei prin 
cuvinte sau să urmărești ce 
sptfn cuvintele despre ei.

„S-o făcut cald di tăt", se 
plinge cineva în comparti
ment, iar vorbele iui și-au

însemnări
și luat zborul și șoptesc la u- 
rechile celorlalți călători : 
„Cel ce le-a rostit e un ță
ran din Moldova".

„Am înaintat o pelițiune 
în noiembrie4*, povestește alt
cineva cu vocea scăzută și, 
chiar fără să întorci capul, 
poți să-ți dai seama că e un 
pensionar care a apucat alte 
vremuri și alt mod de a 
vorbi.

în afară de vîrstă, profesi
une, regiunea din care prove-

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a II-a)

Ani și fapte 
din viața lui

în numele oamenilor muncii 
din județul Brașov, al celor pes
te 67 000 de comuniști, care 

i participă cu însuflețire și elan 
creator la marea întrecere pa
triotică declanșată de chemarea 
conducerii partidului, de cuvin
tele mobilizatoare și îndemnul 
pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați adresat națiu
nii noastre, de la tribuna Con
ferinței Naționale din 1972, de a 
devansa prevederile actualului, 
cincinal, vă raportăm cu satis
facție și mîndrie comunistă, că 
— așa cum ne-am angajat cu 
prilejul recentei vizite făcute 
de dumneavoastră în județul 
nostru — în ziua de 30 septem
brie industria brașoveană și-a 
îndeplinit integral sarcinile care 
i-au revenit din planul cincinal 
1971—1975.

în această perioadă s-a obți
nut o producție globală indus
trială de 130,4 miliarde lei. în- 
registrîndu-se un ritm mediu 
anual de 13,3 la sută față de 
10.5 la sută prevăzut inițial. 
Au fost create condiții ca. în 
cele 92 de zile cite au mai ră
mas oină la finele anului, in
dustria județului nostru să dea 
economiei naționale o producție 
suplimentară de aproape 10 mi
liarde lei, concretizată în 21 133 
bucăți tractoare. 900 mii bucăți 
rulmenți. 477 MW motoare elec
trice, 11 552 tone produse ma- 
cromoleculare de bază, mobilă 
în valoare de 257,3 milioane lei, 
peste 6 milioane m.p. țesături 
de lînă și bumbac și alte pro
duse de larg consum. Rezulta
tele dobîndite au la bază crește
rea productivității muncii, care 
în anul 1975 este cu 51.6 la sută 
mai mare față de 1970, asigu
rind ca 73,5 la sută din sporul 
producției globale să se obțină 
pe seama acestui indicator. Ele 
sînt legate .și de faptul că in 
actualul cincinal în județul nos
tru au fost puse în funcțiune 
202 noi capacități de producție, 
din care 22 înainte de termen. 
Pe un prim plan am situat mo
dernizarea producției, asimilînd 
în fabricație 18 tipuri de trac
toare. 16 tipuri de bază de au
tocamioane, noi tipuri de rul-

■ menți, motoare^ eieotrice, scule

de mînă și așchietoare, organe 
de asamblare, radiatoare de apă 
Si ulei, coloranți. mase plastice, 
mobilă și o gamă largă de pro
duse ale industriei ușoare și a- 
limentare. în cadrul preocupă
rilor pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției, colectivele 
de muncă au dobîndit succese 
de prestigiu și pe linia dezvol
tării acțiunii de autoutilare, reu
șind ca valoarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor fabrica
te în întreprinderile noastre să 
depășească 1,2 .miliarde lei, din 
care peste 600 milioane lei au 
înlocuit importul. Rezultatul a- 
cestor preocupări s-a materia
lizat în îmbunătățirea calității 
produselor și creșterea gradului 
de competitivitate ă acestora pe 
piața mondială. în decursul ac
tualului cincinal s-ău livrat la 
export mărfuri în valoare de a- 
proape 6 miliarde lei valută, 
din care peste 80 la sută sint 
produse ale industriei construc
toare de mașini și industriei 
chimice. Măsurile pe care în 
mod constant le-am întreprins 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție și în primul rînd 
a celor materiale, pentru gospo
dărirea judicioasă a materiilor 
prime și materialelor, mai buna 
organizare a producției și a 
muncii, au condus la obținerea 
unui volum de beneficii de 22,3 
miliarde lei.

Succese importante au fost 
obținute, în această perioadă, și 
în agricultura județului, a cărei 
producție globală medie, pe an
samblul cincinalului, a crescut 
cu 22,2 la sută față de p.erioada 
1966—1970, realizîndu-se pro
ducții superioare îndeosebi la 
cultura cartofului, a sfeclei de 
zahăr, precum și în zootehnie.

Acționînd cu consecvență pen
tru creșterea producției mate
riale, oamenii muncii din ju
dețul Brașov au înregistrat în 
același timp realizări de seamă 
și în ridicarea nivelului de trai, 
obiectiv fundamental al politi
cii partidului și statului nostru, 
în anii cincinalului au fost date 
în folosință peste 17 700 locuin
țe, 25 229 locuri în cămine de 
nefamiliști, 10 900 locuri în creșe 
și grădinițe. 250 săli de clasă și 
altele.-. Veniturile bănești ale

populației județului au sporit cu 
44 la sută, iar volumul desface
rilor de mărfuri cu amănuntul 
sint mai mari în acest an cu 
50,4 la sută comparativ cu anul 
1970.

Pentru ca și în viitor colecti
vele de oameni ai muncii din 
unitățile noastre economice să 
se situeze la nivelul sarcinilor 
ce le revin din prevederile cin
cinalului 1976—1980 — se arată 
în telegramă —, comitetul ju
dețean, organele și organizațiile 
de partid au elaborat, pe baza 
hotăririlor Plenarei comune a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României din iulie 
a.c., programe de măsuri me
nite să asigure dezvoltarea pro
ducției industriale, introducerea 
pe scară largă a progresului 
tehnic, îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea cheltuieli
lor materiale, ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității 
economice și sociale a județu
lui nostru.

Vizita de lucru pe care dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului, ați fă
cut-o zilele trecute în județul 
nostru, aprecierile și orientările 
pe care ni le-ați dat cu acest 
prilej constituie pentru organi
zația de partid și oamenii mun
cii din județ un prilej de satis
facție îndreptățită și un imbold 
in înfăptuirea în condiții și mai 
bune a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile istorice ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Folosim acest fericit prilej 
pentru a încredința Comitetul 
Central că oamenii muncii din 
județul Brașov, alături de între
gul nostru popor, strîns uniți în 
jurul partidului, a dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, vor munci cu și mai multă 
căldură și hotărire pentru în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a- 
vînd convingerea că în acest fel 
vor contribui tot mai mult la e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la înfăp
tuirea civilizației comuniste pe 
pămintul scump al României.

fă-

Telegrama adresată de Comitetul
Vaier Borcea județean de partid Mureș

IU , 
fa- 
din 

_____  ___________ ____ • 
în cazul facultăților cu profil 
unic pe țară, întrecerea se rea
lizează între grupe și ani de 
studiu : la nivel național aceste 
facultăți vor fi evidențiate în 
funcție de procentul de creștere a 
indicatorilor stabiliți pentru în
trecere față de perioada simi
lară precedentă.

Etapele de desfășurare a în
trecerii : întrecerea Ia nivelul 
anilor și facultăților, se des
fășoară in trei etape care se fi
nalizează astfel : • etapa I, la

începutul semestrului II, pe ba
za rezultatelor obținute în pe
rioada semestrului I : • etapa 
a II-a, la sfîrșitul sesiunii de 
examene din vară, pe baza re
zultatelor obținute în semestrul 
I și II ; • etapa a III-a, la 
sfîrșitul anului universitar, pe 
baza rezultatelor obținute în în
treaga perioadă a anului univer- 
sitar, inclusiv în perioada verii, 
întrecerile la nivel național se 
desfășoară în două etape, care se 
finalizează astfel : © etapa I, 
la începutul semestrului al II-lea, 
pe baza rezultatelor obținute în 
perioada semestrului I ; etapa a 
II-a, la sfîrșitul anului univer
sitar, pe baza rezultatelor ob
ținute de facultățile respective 
în etapele I, II și III la nivel 
local.

Indicatorii generali ai între
cerii sînt : • numărul studen
ților prezentați la toate exa
menele planificate ; • numărul 
studenților care își promovează 
integral examenele în sesiunile 
programate ; • numărul stu
denților care au obținut numai 
medii peste 7 ; • numărul stu
denților cuprinși în activitățile 
de cercetare științifică și proiec
tare ; • valoarea lucrărilor de 
cercetare și proiectare efectuate 
de studenți pe bază de contract 
cu unitățile economice ; • 
loarea producției obținute 
studenți în atelierele-școală 
unitățile economice ; © 
loarea acțiunilor de muncă 
triotică efectuate de studenți ; 
• rezultatele obținute în gospo
dărirea și administrarea cămi-

(Continuare în pag. a III-a)

întreprinderea de piese auto- 
Sibiu. O întreprindere mare, cu 
mii de muncitori. Lăcătușul me
canic Vaier Borcea a crescut 
odată cu întreprinderea. Spune 
Borcea : „în 1965, cînd am ve
nit aici, nu exista decît o simplă 
secție și se produceau . numai 
arcuri.; Acum șe produc în în
treprinderea noastră toate mă
runtaiele dintr-o mașină auto. în 
șase ani au luat ființă 4 secții 
noi. Și a crescut și numărul 
muncitorilor tineri. în secția 
mea lucrau, acum cîțiva ani, 
doar 200. în prezent, sînt peste

1965-1975 ; „ZECE ANI DE ZBOR 
NEÎNTRERUPT I”

Povestește Vaier Borcea : 
„Doi oameni m-â’u ajutat mult 
după ce m-am încadrat în între
prindere. Șeful de echipă loan 
Stoia, de la care am învățat 
meserie, și Traian Vereș, de la 
care am învățat cum să mă com
port în societate. Veneam din 
satul Pănade de lîngă Blaj, a 
doua, stație .cu, trenul spre So-

TEODOR POGOCEANU

Dînd glas celor mai profunde 
și alese sentimente de stimă și 
respect, de nețărmurită dra
goste și recunoștință față de 
partid, față de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe plaiurile 
mureșene — români, maghiari, 
germani — raportează îndepli
nirea, la 29 septembrie, a pre
vederilor planului cincinal 
1971—1975 la producția globală 
industrială.

Cu adîncă mîndrie patriotică, 
a înaltei conștiințe față de pa
trie și partid inserăm, în coro
larul pilduitoarelor fapte de e-

întrecerii socialiste 
pentru înfăptuirea

(Continuare în pag. a II-a)

PIATRA NEAMȚ — Bulevardul Chimiei
Foto : V. RANGA

Jtt

roism ale 
desfășurate . _ . ._____
înainte de termen a actualului 
cincinal, însemnatele sporuri de 
producție obținute de către nu
meroase colective de muncă, 
planul producției 
ind îndeplinit pe 
încă Ia începutul

Ca rezultat al 
lepte a partidului 
dezvoltarea armonioasă 
ritm susținut a tuturor județe
lor țării — se spune în tele
gramă — potențialul economic- 
industrial al județului a crescut 
în mod substanțial, volumul 
producției globale industriale 
depășind în acest an nivelul 
realizat în 1970 cu 42 la sută.

Avansul obținut în realizarea 
producției globale industriale 
pînă la această dată ne va per
mite să realizăm însemnate spo
ruri de producție peste plan, a 
căror valoare se va ridica, pînă 
la finele anului, la peste 4,2 mi
liarde lei, materializate în ener
gie electrică, conductori elec
trici izolați, utilaj tehnologic 
pentru industria chimică, pro
duse ale industriei electroteh
nice, mobilă, cherestea, confec
ții textile și din piele, precum 
și numeroase alte produse ne
cesare economiei naționale și la 
export.

Pentru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, care trăiesc și 
muncesc pe aceste plaiuri mu
reșene, purtătoare a numeroa
selor însemne ale milenarei is
torii românești, fiecare prezență 
a dumneavoastră în mijlocul 
nostru s-a înmănunchiat într-un 
cuprinzător și însuflețitor în
demn și program de muncă și 
acțiune pentru toate colectivele 
de muncă, generînd noi și în
semnate succese.

la export fi- 
întregul județ, 
acestui an. 
politicii înțe- 

nostru privind 
și în

Rezultatele obținute în toate 
sectoarele de activitate de către 
oamenii muncii din județ, con
firmă, cu tăria faptelor, hotărî- 
rea lor de neclintit de a-și dă
rui întreaga energie și capaci
tate înfăptuirii sarcinilor și o- 
biectivelor înscrise în grandio
sul program de muncă și crea
ție jalonat de istoricul Congres 
al XI-lea, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre ’ ’

Sîntem 
susținem 
noastre 
leaptă de edificare socialistă a 
țării, de afirmare peste frunta
riile ei a celor mai nobile și 
unanim apreciate eforturi de a 
crea o lume mai bună și mai 
dreaptă, în care fiecare națiune 

'să-și poată etala — în spiritul 
principiilor de dreptate, justiție 
și etică internațională — con
tribuția la progresul și civiliza
ția contemporană, politică a ță
rii pe care atit de înțelept o 
prefigurați și o împliniți prin 
neobositul și strălucitorul dum
neavoastră efort, prin acțiunea 
fermă, de zi cu zi, în. fruntea 
partidului și poporului nostru.

Mobilizați de grandioasa pers
pectivă a viitorului pe care Pro
gramul partidului ne-o deschi
de, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația ju
dețeană de partid, toți locuitorii 
acestor meleaguri își vor consa
cra întreaga putere și pricepere, 
elanul patriotic înfăptuirii poli
ticii științifice a partidului, a- 
ducîndu-ne întreaga noastră 
contribuție la edificarea comu
nismului pe pămintul scump al 
României socialiste.

comunism.
profund atașați și 
din adîncul ființei 

această politică înțe-

TELEGRAMĂ
In mirac uloasa lume

întii, cîteva date de refe- 
întreprinderea de cle- 

pneumatice și aparate de

Mai 
rință : 
mente ,___ . .... .
măsură (I.E.P.A.M.) — Birlad a 
intrat în producție în iunie 1974. 
Vîrsta medie a lucrătorilor săi 
era, la 1 iulie 1975, de 20 de 
ani. Un kilogram de piese fi
nite, produse aici pentru apara
tură de automatizări, costă între 
2 500 și 3 000 lei. Greutatea me
die a acestor piese nu depă
șește 11 grame. Secțiile princi
pale ale întreprinderii lucrează 
în mediu controlat, cu tempera
turi, presiuni și umidități con
stante. Jumătate din muncitorii 
de aici au absolvit în urmă cu 
doi ani liceul, cealaltă jumăta
te au o „respectabilă" vechime 
in producție care numără 12—14 
luni. Și totuși, principalele uni
tăți de măsură pentru testarea 
produselor întreprinderii rămîn 
în continuare : micronul, mili- 
gramul, fracțiunea de secundă.

a micronilor
REPORTAJUL NOSTRU

„AM IEȘIT DIN ORAȘ, AM IN
TRAT IN CIMP, Șl AM ÎN
TREBAT : UNDE E FABRICA A- 
CEEA LA CARE AM FOST RE

PARTIZAT ?"

Cuvintele aparțin inginerului 
Alexandru Gavriluț. șeful ate
lierului montaj. Ele au fost ro
stite in perioada in care peri
metrul întreprinderii abia se 
trasa. Nu se săpaseră nici măcar 
gropile pentru stilpii de susține
re.

— Aveam posibilitatea — îmi 
spune tînărul inginer — să ră- 
mîn încă de la repartiție în Ti
mișoara sau, mă rog, prin Banat, 
zona de tinde sînt. Soția însă 
a fost repartizată aici, la o cir
cumscripție sanitară. Am văzut 
I.E.P.A.M. — Birlad pe listă și 
am ales I.E.P.A.M. îmi închi
puiam că I.E.P.A.M. trebuie să 
fie o întreprindere nouă, 
struită în ultimul an, sau 
ultimii ani. Cînd am ajuns
Birlad am aflat că, de fapt, nu 
există. Directorul de atunci fă

con- 
în 
la

cea de toate : căra fișete, măsura 
cu ruleta terenul, întocmea fi
șe de încadrare. în iulie ’72 am 
fost luat în evidența viitoarei 
întreprinderi.

Trebuia să producă ceea ce 
n-a produs nimeni pînă acum 
in România. Aparate ultrasensi- 
bile pentru industria petrolieră, 
chimică, pentru camerele de co
mandă ale combinatelor chimice 

■și metalurgice. Toți erau tineri, 
de la director pînă la ultimul 
muncitor, atit de tineri incit 
nici nu realizau măcar propria 
lor condiție de deschizători de 
drum intr-un domeniu delicat, 
plin de probleme, nu numai la 
noi, dar și în țările cu o solidă 
tradiție în domeniul aparaturii 
pneumatice de măsură și control.

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a lll-a)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și tova
rășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, au adre
sat tovarășului MAO TZEDUN, președintele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
tovarășului CIU DE, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a Republicii Populare Chineze, 
și tovarășului CIU EN-LAI, premierul Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Chineze, ur
mătoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chineze, în nu
mele Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, Partidului Comunist Chinez, Adu
nării Naționale a Reprezentanților Populari, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chi
neze și poporului frate chinez un cald salut de 
prietenie și cordiale felicitări.

Eveniment de însemnătate istorică interna
țională, victorie strălucită a poporului chinez în 
lupta revoluționară, eroică și plină de sacrificii 
împotriva reacțiunii interne și dominației im-

perialiste. pentru eliberare națională și so
cială. proclamarea Republicii Populare Chineze 
constituie un moment de cotitură radicală în 
istoria multimilenară a Chinei, în viața și des
tinele marelui popor chinez.

în cei 26. de ani care au trecut de la procla
marea Republicii Populare Chineze, harnicul și 
talentatul popor chinez, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul 
Mao Tzedun, a repurtat succese remarcabile în 
edificarea orînduirii socialiste, în ridicarea pa
triei sale pe trepte tot mai înalte ale progresului 
multilateral. în prezent, întregul popor chinez, 
strîns unit în jurul Partidului Comunist Chinez, 
muncește cu eroism și abnegație pentru înfăp
tuirea sarcinilor Congresului al X-lea al parti
dului. pentru realizarea și depășirea celui de-al 
patrulea plan cincinal.

Poporul român se bucură din toată inima de 
victoriile obținute de poporul frate chinez și îi 
urează noi și tot mai mari succese în opera de 
construire a socialismului, pentru înflorirea con
tinuă a Republicii Populare Chineze.

Reafirmăm și cu acest prilej convingerea 
noastră fermă că relațiile de prietenie frățească, 
solidaritate militantă și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, în
temeiate pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, se vor dezvolta 
continuu, în interesul ambelor noastre țări și 
popoare, al cauzei socialismului, progresului# 
colaborării și păcii in lume.

i
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AGRICULTURA — VARIANTĂ A MUNCII INDUSTRIALE

Ritmul lucrărilor s-a intensificat
producțiile obținute

sînt superioare celor scontate
Realizarea consecventă în prac

tică a hotărîrilor Plenarei comu
ne din iulie anul curent cu pri
vire la aplicarea acordului glo
bal la nivelul echipelor, brigăzi
lor și fermelor s-a materializat 
intr-o mai bună organizare a 
muncii pe ogoare, în creșterea 
gradului de angajare și respon
sabilitate al țăranilor coopera
tori, mai îndeaproape preocupați 
de soarta 
ei de pe 
pierderi.

Despre
de producție din comuna Moara 
Vlăsiei, județul Ilfov, notam, în- 
tr-unul din numerele trecute ale 
ziarului nostru, că se află în- 
tr-un avans substanțial față 
de media lucrărilor de sezon 
pe întreg județul. De asemenea, 
producțiile realizate la porumb 
și floarea-soarelui sînt cu mult 
peste cele medii înregistrate pe 
județ. Este de la sine înțeles că 
țăranii cooperatori din Moara 
Vlăsiei nu dispun de o dotare 
tehnică superioară altor unități 
de pe raza județului, nici de 
alte avantaje care să faciliteze 
un ritm mai intens al activită
ților pe ogoare. Ceea ce găsim 
în plus aici este însă o mai 
bună organizare a muncii, o ac
tivitate susținută a organelor lo
cale de partid, a conducerii 
C.A.P. pentru mobilizarea la lu
cru a întregii forțe umane a sa
tului, pentru folosirea mașinilor 
la capacitatea maximă. „în se
ria măsurilor politico-organiza- 
iorice pe care le-am întreprins 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Stoica, secretarul comitetului 
comunal de partid și primar al 
comunei Moara Vlăsiei — întă
rirea rolului echipei, brigăzii și 
fermei, atît în ceea ce privește 
participarea la lucru, cit și răs
punderea pentru producția a- 
gricolă, aplicarea cu strictețe a 
hotărîrilor de partid pentru ge
neralizarea acordului global la 
nivelul subunităților enumera
te, a stat cu deosebire în atenția 
noastră și pot susține că am 
transpus-o în practică cu toată 
fermitatea încă din primele zile". 
Vechiul sistem al acordului 
global, pe familii și grupe de 
familii, aplicat și la C.A.P. Moa
ra Vlăsiei s-a dovedit ineficient. 
De ce ? Pentru că unele parcele 
erau prășite de 2—3 și chiar de 
4 ori, în timp ce în parcelele ve
cine buruienile împînzeau recol
ta. Acum lucrările de întreține
re se execută uniform, potrivit 
programului culturii respective, 
pe întreaga suprafață reparti
zată echipei, brigăzii și fermei. 
Multe neajunsuri se înregistrau 
și cu prilejul -transportului re
coltei de pe cîmp. mijloacele de 
transport fiind obligate să trea
că zilnic de pe o tarla pe alta, 
dintr-un capăt al lanurilor în 
celălalt, după cum o familie sau 
alta trecea Ia recoltatul cultu
rilor. Ceea ce însemna imposi
bilitatea unei organizări rigu
roase a transportului, consum ri
dicat de combustibil, staționarea 
în cîmp, sub cerul liber, timp 
de mai multe zile, a producției 
și, de aici, pierderi și risipă.

recoltei, de strîngerea 
cîmp la timp și fără

cooperativa agricolă

Recoltîndu-și fiecare familie 
lotul după bunul plac, era firesc 
ca în parcela mare să se creeze 
fișii de pe care producția fusese 
strînsă, intercalate cu fișii de 
pe care culesul nu se efectuase. 
De aici o serie de incoveniente 
și întârzieri în eliberarea tere
nului și pregătirea lui pentru 
recolta viitoare.

Puse din acest unghi în dez
baterea activului de partid, a 
adunării generale a cooperato
rilor, deficiențele existente au 
fost analizate cu răspundere, fa
cilitând înțelegerea măsurilor a- 
doptate, deschizînd drumul

EXPERIENȚA 

COOPERATORILOR

DIN MOARA VLAHEI 

DUPĂ APLICAREA

ACORDULUI GLOBAL PE

ECHIPE, BRIGĂZI Șl FERME

aplicării în practică cu fermita
te și consecvență a noilor prin
cipii de aplicare a acordului 
global, de întărire a spiritului 
colectiv, de echipă, pentru soarta 
recoltei. La baza acestor măsuri 
complexe a fost pus principiul 
răspunderii fiecărui cooperator 
în parte și a întregii subunități 
de executarea la timp și de bu
nă calitate a tuturor lucrărilor. 
Dacă într-o zi sau la o anumi
tă lucrare 2—3 cooperatori lip
sesc, ceilalți execută și ceea ce 
trebuia să facă cei care, dintr-un 
motiv sau altul, au lipsit. în 
același timp șeful de echipă, e- 
chipa însăși, statuată ca un co
lectiv de muncă cu sarcini și 
răspunderi precise, pot hotărî 
sancțiuni împotriva celor ce nu 
vin la muncă. Dealtfel, la 
C.A.P. Moara Vlăsiei șefului de 
echipă i-au fost întărite nu nu
mai răspunderea pentru bunul 
mers al colectivului pe care-1 
conduce, ci și atribuțiile în 
organizarea muncii, în aplicarea 
unor sancțiuni celor ce refuză 
să vină la lucru. Un exemplu în 
acest sens îl constituie faptul 
că planificarea muncii nu mai 
este comunicată în fiecare seară 
pentru a doua zi, ci la 2—3 zile 
o dată, lăsînd șefului de echipă 
posibilitatea să-și repartizeze 
singur forța de muncă și mij
loacele mecanice, să-și organi
zeze activitatea pe următoarele 
2—3 zile, cum crede că e mai 
bine. Sarcinile crescînde ale șe
fului de echipă în organizarea 
muncii, în responsabilitatea pen
tru întreaga recoltă atrag după 
sine o mai susținută muncă de 
pregătire politico-educativă 
profesională, o mai atentă
lecție a celor puși să conducă 
aceste nuclee de bază din C.A.P.

$i
Se

Și pentru că despre toate a- 
ceste calități pe care trebuie' să 
le întrunească șeful de echipă 
am discutat pe exemple concre
te, cu nume și date, este locul, 
cred, să amintim numele cîtor- 
va dintre cei mai buni, reco
mandați de chiar rezultatele 
obținute în acest început de 
toamnă : Anica Slabu, Alexan
dru Năstase, soții Tudora Du
mitru și Ion Dumitru.

Am stăruit mai îndeaproape 
asupra măsurilor adoptate la 
C.A.P. Moara Vlăsiei pentru a- 
plicarea hotărîrilor Plenarei co
mune din iulie 1975, pentru că, 
așa cum spuneam, ele și-au do
vedit eficiența, au dat rezultate 
palpabile — în ritmul desfășu
rării lucrărilor, în producția ob
ținută la sfecla de zahăr, floa
rea-soarelui. porumb etc. — in
tr-o perioadă foarte scurtă, în
tr-o perioadă în care după noul 
sistem nu s-a lucrat decît la 
recoltat. „Experiența dobîndită 
în aceste două luni — sublinia 
interlocutorul nostru — demon
strează că aplicarea noului sis
tem al acordului global pe echi
pă, brigadă și fermă, de-a lun
gul întregului an agricol va duce 
la întărirea răspunderii colec
tive, a tuturor membrilor coo
peratori, față de recoltă, la o 
sporire substanțială a producției 
agricole în ansamblu".

AL. DOBRE

(Urmare din pag. 1)

Invățămintul românesc pe coordonatele modernizării
Foto : O. PLECAN

CARNET CULTURAL
• MUZEUL DE 

ISTORIE al Republi
cii Socialiste Româ
nia dedică Anului 
Internațional al Fe
meii un ciclu de sim
pozioane intitulat 
„Femei reprezenta
tive din epoca luptei 
pentru unitate și in
dependență naționa
lă" în cadrul cărora 
vor fi evocate perso
nalități feminine în
scrise în istoria ro
mânească prin con
tribuția adusă la 
promovarea idealuri
lor înaintate de li
bertate națională, 
prin lupta lor pusă 
în slujba propășirii 
neanțului nostru.

• SECȚIA DE 
ȘTIINȚE filologice, 
literatură și arte a 
Academiei Republi
cii Socialiste Româ
nia a organizat, 
marți, în Capitală, o 
ședință publică de 
comunicări pe tema 
,,Vocabularul funda
mental al limbilor 
romanice". Au fost 
prezentate cu acest 
prilej rezultatele ul
timelor cercetări vi- 
zînd corespondențele 
de vocabular existen
te in familia limbi
lor romanice, influ
ențele resimțite in 
română — problema

a
cuvintelor

împrumuturilor, 
formării 
ș.a.

• DUPĂ RECEN
TA prezență la Tîr- 
gul internațional de 
carte de la Sofia, 
țara noastră își a- 
nunță participarea la 
o manifestare simila
ră la Frankfurt pe 
Main. Cele 24 de e- 
dituri românești vor 
fi reprezentate prin 
volume de literatură 
social-politică. știin
țifică, tehnică, bele
tristică clasică și 
contemporană, litera
tură pentru copii, de 
artă, cărți în limbi 
străine.

ANI SI FAPTE DIN VIATA
IUI VAIER BORCEA

(Urmare din pag. I)

vata. Și eram timid, și eram ru
șinos ca o fată mare. M-au în
drumat cei doi lăcătuși de care 
vă vorbesc și am învățat mai în
tâi să deschid aripile și, mai târ
ziu, să zbor. Țin mijite, ca și as
tăzi, că am participat la un 
concurs „Cel mai bun arcurar" 
— noi producem arcuri spirale, 
prelucrate la rece și arcuri spe
ciale pentru toate întreprinderile 
din țară — și că am ocupat locul 
al doilea. M-ați întrebat ce au 
însemnat pentru mine cei zece 
ani petrecuți în întreprindere. 
Au însemnat muncă, multă mun
că, dar și multe bucurii. Au 
fost 10 ani de zbor neîntrerupt 
spre mai bine în care mi-am 
împlinit personalitatea și mi-am 
cucerit respectul tovarășilor mei. 
Cum se traduc afirmațiile mele 
în fapte ? Păi, mai întâi vă spun 
că. în 10 ani, n-am lipsit și n-am 
întârziat niciodată de la lucru. 
Am avut, o singură dată, un con
cediu medical pentru operația 
de apendicită. Apoi, tot în a- 
cești ani. mi-am realizat un vis 
pentru care n-am drămuit nici 
eforturile, nici timpul : să lucrez 
absolut pe toate mașinile din 
secție. Mi-aduc aminte că, odată, 
colegul meu Mirea Valeriu 
lucra la strung arcuri și 
mî-a zis : „Hai încoace să 
te învăț că, cine știe, pes- 

cîțiva ani poate arete
să-ți folosească. De aici a în
ceput totul. Acum lucrez și la 
strung, și la presa de 6 tone și 
la cele de 16 și 25 tone, oriunde 
este nevoie. Mai lucrez și la ma
șina de rectificat plan. Pot exe
cuta arcuri și manual, la daltă, 
ciocan și menghină...".

MARTIE 1974 - IULIE 1974 : 
„Eu am îndrăznit să incerc sâ 
caut drumul spre mai bine I Și 
l-am găsit cu ajutorul tovarășilor 

mei I"

I

I
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I
I
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nim ș.a.m.d., cuvintele di
vulgă însă' și calitatea noas
tră morală. Spune-mi cum 
vorbești ca să-ți spun cine 
ești — iată un proverb care, 
prin adevărul lui mereu veri
ficabil, și-ar merita locul 
printre celelalte proverbe.

Am asistat, de pildă, odată la 
despărțirea dintre două stu
dente. Una îi spunea celei
lalte: „A fost mișto, tu! Baf
tă Ia examen !“ Contrariat, 
am privit-o pe cea care vor
bise astfel. Era, în mod evi
dent, o fată simplă, de la 
țară și nu mi-a fost greu 
să-mi imaginez că părinții ei 
munciseră o viață întreagă, 
cu brațele, că se mîndresc cu 
fiica lor, Care învață Ia „școli ! 
înalte", că așteaptă ca ea să 
devină om, un om luminat, 
pe potriva vremurilor în care 
trăim. Cuvintele fetei însă, 
la rindul lor, povesteau alt
ceva. De cînd s-a văzut stu
dentă, Ana sau Maria, sau 
Ioana — care, în mod sigur, 
se recomandă Any sau Mary 
sau Jeny — îi privește de sus 
pe cei din rindul cărora a 
plecat cu ani în urmă. Facul
tatea reprezintă pentru ea 
nu o treaptă a cunoașterii, 
ci o treaptă de „distincție", 
iar această distincție presu
pune. în afară de folosirea

argoului, vopsirea cu albastru 
a pleoapelor, întâlnirea cu 
prieteni „haioși", petrecerea 
serilor în „bombe de groază", 
în’ fața unor pahare din care 
băutura se soarbe, printr-un 
pai lung, cu buzele țuguiate. 
Nu va trece mult și studenta 
va deveni profesoară sau 
medic, va primi, strîmbînd 
din nas, o repartiție la țară, 
va alerga să obțină o negație, 
iar apoi, în sfîrșit, își va îmbo-

rost, se derulează răsunător, 
ca o muzică de fanfară, sînt 
tentat să cred că el nu parti
cipă deloc la ceea ce spune. 
Mult mai mult îmi plac cei 
care se exprimă greu, cei 
care, refuzînd propozițiile 
prefabricate, caută îndelung 
cuvîntul ce exprimă adevă
rul".

Ii privesc, de asemenea, cu 
neîncredere, pe iubitorii de 
superlative. Cînd totul e

Ceea ce spun despre

găți vocabularul cu cîteva 
neologisme : „confort", „au
tomobil", „toalete". In modul 
acesta, se va crede îndreptă
țită să înceapă orice conver
sație cu „noi, intelectualii..." 

Prin natura profesiei, am 
privilegiul de a cunoaște 
mulți oameni și de fiecare 
dată sînt atent și la modul 
lor de-a vorbi. Nu-mi îngă
dui să afirm că cei înzestrați 
cu elocvență îmi displac, dar 
există elocvență și elocvență. 
Astfel, cînd vorbitorul nu' 
face nici o greșeală, cînd de
clarațiile lui, pregătite parcă 
dinainte și învățate pe de

foarte extraordinar,
formidabil, poți să fii sigur 
că lucrurile elementare, care 
întotdeauna au o înfățișare 
mai modestă, scapă priviri
lor lor înălțate măreț spre 
cer.

Pe de altă parte, nici stilul 
eufemistic, cu toată delica
tețea lui, nu mi se pare o 
dovadă de puritate sufle
tească. Adevărul are frumu
sețea lui severă și a.-I înfru
museța cu faldul politețuri- 
lor înseamnă, de fapt, a-1 u- 
rîți. Și apoi, cei care spun 
„indulgență" în loc de „fa
voritism" sau „greșeală" în

loc de „încălcare a legii" sînt, 
de obicei, duplicitari ; * ’
caracterizează, de 
asemenea termeni 
propriului lor șef, 
și „sape", dar, 
timp, să-i și rămînă în gra
ții, pentru eventualitatea că 
nu va fi schimbat.

Oamenii adevărați, adică 
marea majoritate a celor pe 
eare mi-e dat să-i cunosc, 
vorbesc simplu și deschis. 
N-am să uit niciodată, cuvin
tele pe care un muncitor fo- 
restier din Vatra Dornei mi 
le-a spus cîndva, în liniștea 
foșnitoare a pădurii : „Apoi, 
de ce să scriți despre noi ? 
n-avem nimic mai deosebit 
a vă povesti..." Acest „de ce 
să scriți despre noi", cu fer
mecătoarea Iui greșeală gra
maticală, nu poate fi imitat 
de nici un expert în retorică. 
Zadarnic se va chinui el în 
fața oglinzii, zadarnic va des
chide manualele de dialecto
logie dacă de cînd era copil 
și învăța primele cuvinte nu 
a cunoscut, printr-o experi
ență directă, bucuria firească 
și adincă a muncii. Și aceasta 
fiindcă oricît ne-am strădui 
să Ie transformăm, cuvintele 
ne divulgă. Dacă vrem să 
vorbim cu adevărat frumos 
trebuie să construim mai în
tâi frumusețea în sufletul 
nostru.

cînd 
pildă, în 
activitatea 
ei vor să-1 
în același

Pe scurt : mergem noi, într-un 
schimb de experiență organizat 
de comitetul U.T.C., la între
prinderea Flamura roșie, tot 
aici în Sibiu. Și văd eu acolo o 
mașină la care se ștanțau pione
ze. Se ștanțau mai multe pioneze 
dintr-o dată. M-a străfulgerat 
o idee : dacă la mașina asta se 
pot ștanța mai multe pioneze, 
nu ar fi oare posibil să facem 
și noi mai multe șaibe elastice 
dintr-o dată ? Cu șaibele astea 
aveam mari necazuri. Aveam 
comenzi pentru executarea a 
sute de mii de șaibe elastice pen
tru toate întreprinderile din țară 
și nu reușeam, deși lucram în 
trei schimburi, să le onorăm. 
Nu reușeam pentru că mașina 
respectivă realiza doar o singură 
șaibă la o singură mînuire și, 
în plus, operațiile se făceau... 
manual ! Ce mi-am zis : ce-ar 
fi să mă gîndesc la o inovație 
prin care să realizez funcționa
rea automată și să obțin trei șai
be, în loc de una ? Am vorbit 
și cu cîțiva colegi. Unii spu
neau : „da, s-ar putea", alții că 
„nu, nu se poate !“ L-am con
sultat pe inginerul Anghel Au
rel, i-am explicat la ce mă gîn- 
disem deja. M-a ajutat la întoc
mirea proiectului, la desene și 
la multe altele. Cei de la scu
lerie au făcut matrița _____
trei șaibe. Am montat-o pe ma
șină — presa de 6 tone —, am 
reglat-o... Făcusem și cele 6 pan- 
soane, strungarii mă ajutaseră, 
cu care puteam realiza mișcarea 
automată. După cîteva probe. 

‘ mașina a produs trei șaibe și, 
privindu-le, m-am gîndit că eu, 
un simplu muncitor lăcătuș, am 
îndrăznit să caut drumul spre mai 
bine ! Și... l-am găsit cu ajuto
rul tovarășilor mei ! M-am mai 
gîndit că obțineam și economii 
de materiale. înainte, dintr-un 
material cu o lățime de 12 mm 
obțineam o singură șaibă, acum 
dintr-un material cu o lățime de 
22 mm obțineam trei șaibe. Pe 
urmă, mai aveam și economii 
de curent electric și, mai ales, 

mașina 
au mai 

tot
cu

re. Acum este și la liceu, în anul 
I. Fratele ăsta al meu, pe care-1 
iubesc nespus, mi-a produs și el 
o mare bucurie. Trebuia să se 
întoarcă din. concediu. Țin min
te că lucram după-amiază. înce
puse blestemul inundațiilor. Vă
zusem la televizor cam ce neca
zuri aduseseră furia apelor. Mai 
auzisem că și satul meu su
ferea. M-așteptam ca fratele 
meu să nu reușească să vină la 
lucru. Dar... la ora 2 punct era 
în întreprindere. Mersese pe jos, 
cu o mașină de ocazie, cu ce a- 
pucase. La trei, cînd a început 
schimbul, muncea alături de cei
lalți. Și munceam toți parcă 
cu mai multă dirzenie. Am ho- 
tărit, dealtfel, ca echipa noastră 
să lucreze 14 zile cite două ore 
peste program. Ne gîndeam toți 
la pagubele provocate de inun
dații. Trebuia să recuperăm din 
ele ! Avem o echipă minunată. 
Toți tineri, sub 28 de ani. 18 
muncitori care au cîștigat an de 
an întrecerea socialistă cu cele
lalte trei echipe din secție. Ne 
conduce un om deosebit : Iri- 
mia Bota. Și am muncit două 
săptămîni uitînd de oboseală, de 
cele personale. în aceste săptă
mîni am înțeles ce înseamnă un 
colectiv de muncitori, cîtă forță 
există într-un asemenea colec
tiv, far eu, ca om, parcă deve
nisem mai puternic și-mi ziceam 
mereu și-mi zic și acum : „Ni
mic și nimeni nu ne poate în
vinge !"

pentru
O NOAPTE DIN APRILIE SAU
MAI 1975 : „Sîntem o mare fa

milie noi, toți muncitorii I”

ne ușurasem munca : 
funcționa automat. Și 
venit si alte bucurii :
în 1974 am participat, 
inovația mea. la sesiunea
cercurilor tehnico-științifice unde 
mi s-a înmînat diploma de o- 
noare..."

Este locul să intervină și re
porterul. L-am întrebat pe Va
ier Borcea ce rezultate econo
mice a adus inovația sa. Mi-a 
răspuns că nu-mi poate da o ci
fră precisă. Am aflat-o de la 
conducerea uzinei : pînă în pre
zent s-au obținut beneficii în 
valoare de 131 956 lei.

14 ZILE DIN IULIE 1975 : „Am 
muncit cu gindul la toți oamenii 

țârii I"

„Aș vrea să vă vorbesc și de 
fratele meu. și de echipa în care 
lucrez. Mai întii, despre fratele 
meu. Printre faptele meritorii 
care cred că le-am făcut pînă a- 
cum se numără și veghea mea 
continuă asupra fratelui. Am 
vrut și am reușit să-1 educ, să-1 
fac să muncească foarte bine. 
Lucrează aici în întreprindere, 
la secția sculerie. Este rectifica
tor. îl cheamă Maftei Borcea. Eu 
l-am înscris la școala profesiona
lă, eu l-am adus în întreprinde

Spunea, frumos. Vaier că în 
clipele grele a înțeles ce în
seamnă forța colectivului de 
muncitori. Am aflat, însă, o altă 
faptă a lăcătușului Borcea, o 
faptă din care am înțeles, eu, re
porterul, ce calități morale de 
mare frumusețe a sădit în oa
meni socialismul. Voi povesti pe 
scurt această faptă: într-o noap
te, din luna mai sau aprilie, ni
meni nu-și mai aduce aminte 
precis. Vaier Borcea lucra în 
schimbul doi.' Era aproape ora 
22.30 și se apropia sfîrșitul 
schimbului. Și la Borcea au ven 
nit maistrul Turcu Anton și 
maistru-prim Vasile Munteanu, 
și l-au luat deoparte, și l-au în
trebat dacă nu se simte obosit, 
și el a zis că este obosit dar ca- 
re-i baiul. A aflat: la Craiova, 
la „Electroputere", acolo unde 
știa el că se fac lpcomotivele 
„Diesel electrice", era absolută 
nevoie de niște piese. Delegatul 
întreprinderii craiovene insista 
să le aibă pînă dimineața. Și Va
ier Borcea a rămas ! A rămas 
noaptea și le-a făcut. 800 de 
piese. La ora 3 a terminat și a 
plecat spre casă. Cînd i-am a- 
mintit de această întâmplare Va
ier Boroea a zîmbit și mi-a re
plicat : „Era normal să proce
dez așa ! M-am gîndit că acolo, 
la Craiova, aiți oameni, tot mun
citori ca și noi, așteaptă pie> 
sele astea și le-am lucrat cu gîn- 
dul la ei și Ia locomotivele lor 
„Diesel electrice". La noi ase
menea fapte sint obișnuite. Și 
alți tovarăși ai mei au procedat 
astfel ori de cîte ori a apărut o 
„urgență". Sîntem o mare fami
lie noi, toți muncitorii țării, și a- 
veni datoria de onoare de a ne 
comporta ca într-o familie. Cred 
că in asta stă tăria și forța fap
telor noastre, ale muncitorilor 1"

Am primit din partea poetului Paul Tutungiu un răspuns la critica publi
cată în ziar (Fumul din,,Cățuid dacilor" provoacă delirul verbal ?) pe margi
nea volumului „Colindele din Țara lui Orfeu". între altele, în răspuns se arată :
„într-un articol intitulat Fu

mul din „Cățuia dacilor" pro
voacă delirul verbal ?, prefăcin- 
du-se că dorește să vorbească 
despre ultima mea carte, „Co
lindele din Țara lui Orfeu", a- 
părută în toamna anului trecut 
la Editura „Cartea românească", 
Victor Atanasiu reia, fără nici 
o strădanie de originalitate, in
vectivele unui inteligent pam
flet semnat de Dana Dumitriu 
în „România literară", nr. 23 din 
5 iunie 1975. Calificativele „ne
guros", „teatral", „pastișă", „ca
ricatură" etc. sînt colportate fi
del de Victor Atanasiu, inclusiv 
o parte din citatele alese de Da
na Dumitriu. Sigur, modalitatea 
aceasta de critică este improprie 
unui profesionist. Dar Victor A- 
tanasiu dorește să pună la punct 
pe cei care „cultivă un stil a- 
păsat folclorizant, în ale căror 
opuscule se glorifică neguros o 
tradiție imemorială", care, „po- 
tențînd pînă la monstruos ten
dințe deja existente în voluj 
mele anterioare", dă la iveală 
„tot felul de degradări dezolan
te ale creației populare", și la 
care folclorul autentic „devine 
reprezentare hilară" (s.n.).

Sâ vedem unde găsește Victor 
Atanasiu asemenea procedee 
dizgrațioase. Întrucît constatăm 
cu stupoare că Victor Atanasiu 
procedează nu numai la trun
chierea nefirească a citatului, nu 
numai la enunțuri nesusținute 
cu texte, ci și la modificarea 
versurilor, introducînd cuvinte 
din propriul său bagaj poetic, 
reproducem întâi textul pu
blicat în volum, și apoi 
textul construit de Victor Ata
nasiu :

Ialomiță, Ialomița 
Pe cîmpie cobiliță 
De care atîrnă-n zare 
Soarele ca o căldare, 
Unde-ți duci tu umbletul 
Să-mi rămînă sufletul 
Unde cîntă coasele 
Apele tu lasă-le 
Să-mi păstreze oasele.

Valurile să le spele 
Tulbure să cînte-n ele 
Peștii sa le locuiască 
De dor să se molipsească.

„Ialomiță, Ialomița 
Pe cîmpia cobiliță 
De care atîrnă-n zare 
Soarele ca o căldare 
Unde-ți duci tu umbletul 
Să-mi păstreze oasele 

Valurile să le spele 
Tulbure să cînte-n ele 
Peștii să le locuiască, 
De dor să se molipsească" ; 
„Unde-n adîncimea șaptea 
Doarme soare toată noaptea 
Aleargă țigan zălud 
Să prindă soarele ud".

Constatăm mai întîi că Vic
tor Atanasiu elimină trei ver
suri („Să-mi rămînă sufletul / 
Unde cîntă coasele / Apele tu 
lasă-le“) pentru ca prin aceasta 
să realizeze nonsensul „Unde-ți 
duci tu umbletul / Să-mi păs
treze oasele".

Mai constatăm că Victor Ata
nasiu adaugă alte patru versuri 
la strofa noastră, tot de factură 
folclorică, în care apare, de a- 
semenea, Soarele, dar care apar
țin unui alt poem (V. Colind 
ialomițean). Deși sporul de 
nonsens creat este mare și așa, 
totuși, pentru a prezenta o ima
gine ilizibilă. Victor Atanasiu o 
transcrie în același stil propriu. 
Iată strofa în volum : „Unde-n 
adîncimea șaptea / doarme Soa
re toată. noaptea / Aleargă ți
gan zălud / Să prindă Soarele 
ud". (Imaginea Soarelui ca per
sonaj care intră in Dunăre este 
imediat anulată de transcrie
rea cu inițială de rînd).

Unde este acea vorbire stîlci- 
tă a adulților care imită copiii? 
Ne dăm seama imediat că Vic
tor Atanasiu se referă la pri
mele două versuri (Ialomiță, 
Ialomița / Pe cîmpie cobiliță) 
care au o aparență diminuti
vală. Victor Atanasiu nu cu
noaște cuvîntul „cobiliță", pe 
care îl simte ca pe un adjectiv 
diminutival și-l transcrie ca 
epitet mîngîios: „Pe cimpia co- 
bilită". Nu este vorba aici de 
hazardul tipografic, pentru că 
este modificat și cuvîntul „cim- 
pie". Prin construcția „Pe cîm
pia cobiliță" Victor Atanasiu 
realizează realmente o hibri
dare ininteligibilă de vorbe ciu
date și anulează astfel o ima
gine a rîului care hodinește pe 
umerii cîmpiei ca o cobiliță de 
care atârnă, ca o căldare, Soa
rele.

Dar „colaborarea" lui Victor 
Atanasiu la poezia subsemnatu
lui continuă în toate citatele. 
Regretăm că spațiul ce ni se a-, 
cordă nu ne permite să alătu
răm contextul real de cel con
struit de Victor Atanasiu, pen
tru a evidenția cit de violent 
este modificat sensul unei, fra

ze prin simpla schimbare a unei 
litere din cuvînt. Dar Victor 
Atanasiu nu schimbă numai li
tere, el schimbă sintaxa, cu
vintele — și nici măcar. cu sino
nimele lor. In volum găsim 
„lutul cu semințe de dragoste". 
V. Atanasiu corectează fraza și 
citează „lutul cu semințe de 
aur", iin volum găsim „Hogaș 
se numea altfel", Victor Atana
siu citează „Hogaș se numea 
astfel", în volum citim „erau 
păzite de slujitori", V. Atana
siu citează „erau văzute de slu
jitori"... Chiar și în titlul atil 
de violent al articolului. Atana
siu citează lejer „Cățuia daci
lor", altfel decît în volum, unde 
apare „a dacilor cățuie". Aces
tor „erori" semantice și sintac
tice li se adaugă o culme : Vic
tor Atanasiu citează un „ghiul 
de aur" inexistent în toate fi
lele cărții... Farse ?“

NOTA REDACȚIEI
Trebuie spus răspicat că ni

mic nu poate scuza actul critic 
de a'fi contribuit cu ceva la de
naturarea, de orice fel și în orice 
proporții, a textului analizat. In 
această privință, redacția nu 
poate decît să fie de acord cu 
nemulțumirea poetului Paul Tu
tungiu : tratamentul critic, oricît 
de sever, trebuie să se întemeie
ze pe corectitudine și scrupul în 
procedee.

In același timp, nu putem re
nunța la opinia noastră asupra 
volumului „Colindele din Țara 
lui Orfeu" și, în special, asupra 
unora dintre ele.

Ce sint și ce conțin „Colinde
le..." lui Paul Tutungiu ? Să ci
tim mai întii cîteva.

într-o pustă sahariană se pe
trece un ceremonial straniu în 
cursul căruia Ralad — „spinzu- 
rat-nespînzurat", jertfă pe alta
rul unei cetăți mitice, Dalar 
(„țeastă roită de gînduri"), unde 
stăpinește eminescianul A- 
rald — este ademenit, in timp ce 
se purifică prin supliciu, de că
tre Drală, ,țCea mai urită femeie 
a cetății" și, din această pricină, 
fecioară neprihănită. însoțirea 
nu poate insă avea loc fiindcă 
Ralad nu este ceea ce pare : el 
are singele „purificat de pustă", 
adică și-a înstrăinat condiția de 
cea a muritorilor de rînd. De a

ceea, el o va avertiza pe fata 
urită : „Poți tu să fii o spinzu- 
rat-nespinzurată, / poți tu să* aș
tepți minunea pustiei, / Drală ?". 
Nu-i greu de identificat în deo
camdată prozaicul poem o por
țiune din schema Luceafărului 
eminescian (care, la rindul 
său...) reluată, insă, într-o tona
litate nepotrivită,- prețios-mon- 
struoasă. Trecem imediat prin
tr-o metamorfoză : Drală nu 
este nici ea ceea ce pare și in 
fond îndeplinește condiția com
patibilității cu spectralul Ralad. 
Din fantastica lor împreunare 
urcă „seva melodioasă a unui alt 
popor dintr-o / altă neizvorîtă 
împărăție". Dincolo de simbo
listica la fel de greoaie ce do
mină dealtfel multe poeme, se 
vede imediat „unde bate" auto
rul. deși o asemenea as
cendență, fie ea și „mitică" 
ori simplu poetică, este inac-

ceptabilă. în fine, miracolul 
odată produs, o sugestie din mi
tul lui Manole completează a- 
ceastă lungă alcătuire hibridă : 
„Spre prăbușirea soarelui, cînd 
din / nisipul încins începu să 
dospească albastră / seara (un 
vers realmente frumos) două 
cumpene alăturate legau nadi
rul / cu zenitul, ca două fintîni 
ce îndrăzneau / să potolească 
veșnica sete a pustiei". Avem în 
numai cîteva strofe o serie de 
sugestii, elemente sau trunchieri 
din mitologia și onomastica emi
nesciană, ceva din mitul Lucea
fărului sustras condiției comune, 
altceva din alegoria sufletului 
frumos într-un trup monstruos 
și, in fine, cele două „fintîni" ce 
aduc cu izvoarele din mitul Meș
terului Manole ! Fenomenul 
semnalat aici este unul de de
gradare a miturilor prin hibri
dare. prin folosirea „nefuncțio
nală" a unor lucruri luate cam 
la întimplare, prin alăturarea 
forțată de elemente împrumutate 
haotic din mari construcții miti
ce. încercarea (desigur, bine in
tenționată) lui Paul Tutungiu, 
bazată pe punerea cap la 
cap a unor fragmente izo
late și manevrate fără o 
viziune integratoare, beneficia
ză, ce-i drept, de un aport „ori

ginal" : nota cultică și atmosfera 
adesea lugubră în care intro* 
duce elementele din altfel lumi
noasele noastre mituri.

Dar să vedem mai departe ce 
se mai poatel naște din această 
încercare de „rescriere" a unui 
mit al originii. „Se topise un 
veac de cînd porțile cetății / 
Dalar nu mai lepădaseră către 
pustie alaiul / îndătinat al pe
trecerii unui osindit" și, din nou, 
suita regelui Arald compusă din 
cei doisprezece oșteni și călăul 
ies în pustie, „către sinuciderea 
soarelui" (in amurg). Ei au a- 
ceastă viziune apocaliptică: 
„Către sinuciderea soarelui, pe 
zarea / exodului lor, apăru o 
negură înaltă și / verde ca un 
popor de arbori / străvechi. Ne
dumerit Arald regele clinti un / 
braț a stavilă dar șovăiala i se / 
istovi in același gest și brațul 
său / deveni îndemn statornic de 

drum / Oprit la țărmul pădurii 
ciudate, Arald, / privi către 
puiul de arbore ce nu / era de- 
cît un copil sub ștreangul unei / 
spinzurători aidoma în frăgezi
me și, / topindu-și încruntarea 
in nedumerire, / cuvîntă stins : /
— Cine ești, ce-i cu tine ? /
— întreabă-l pe tata !... auzi 
limpede / regele...". Osînditul 
din veac a rodit o pădure de 
copii „spînzurați-nespînzurați", 
regele îngrozit se cutremură și 
„cuvintele îi țîșniră din gitlej ' 
ca niște animale însîngerate de 
spaimă și fugă". Această sinistră 
pădure însuflețită (poate o su
gestie venită dinspre pădurea 
din Macbeth !) nu se știe cum 
izbutește să-l pună, de astădată, 
pe rege în poziție de osindit, cei 
doisprezece însoțitori sint ei, a- 
cum, „spînzurați-nespînzurați" 
și așa mai departe.

într-un „Colind cu zimbri al
baștri" dăm de mitul eroului 
salvator care asigură fericirea 
cetății prin sacrificarea unui 
zimbru albastru ce trebuie însă 
păzit : zeii nu văd cu ochi buni 
sacrificiul care-i obligă să rever
se cornul abundenței asupra ce
tății. De aceea ei „aranjează" ca 
animalul destinat sacrificării să 
fie furat și asta se întimplă 
„șapte veacuri de-a rindul". Du

rai, eroul salvator, spiritul bun 
al cetății, un fel de Hercule de 
uz autohton, este „frate de singe 
cu toate turmele albastre din 
lumile subpămintene" șl el su
feră de fiecare dată cînd dispare 
zimbrul albastru, animalul sacru 
(Sadoveanu în „Frații Jderi"). 
Făcîndu-i biografia mitologică, 
poetul ne spune fără să clipeas
că : „Mama sa bună era o vacă" 
pe care un slujitor al regelui, de 
fapt al turmelor regelui, ar fi 
suduit-o in timp ce o fugărea și 
din acest blestem s-ar fi născut, 
înainte de vreme, la șapte luni, 
Daral. Iată mitologicul fapt trans
pus în versurile lui Paul Tutun
giu : „Mama sa / bună era o 
vacă veștedă pe timpuri / pe 
care un vechi slujitor al / re
gelui căutând în tulburele grote 
urmele / copitelor fugite, a înju
rat-o inundat de mînie / Cuvîn
tul s-a rostologit greu in trupul / 
albastru și tremurat al femelei, 
oprindu-se în / pintecele ei ca 
un astru in devenire. La / al 
șaptelea răsărit de / lună plină, 
vaca l-a lepădat viu pe / Da
ral" ! ! Acest fel de versificație 
ni se dă drept „inspirație din 
mitologia națională" ! ? Pină la 
mitologie : credem că versurile 
suferă de ridicolul cu care le-a 
înzestrat autorul. în general cam 
așa se înfățișează o parte din 
„colindele" lUi Paul Tutungiu și 
în aceste condiții n-am prea în
țeles de ce i-a supărat pe unii 
— de exemplu pe colegii noștri 
de la Săptămîna — că ne-am 
permis să publicăm o notă in 
care atragem atenția (fie și pe 
un ton mai aprins !) asupra a- 
cestui lucru : degradarea prin 
lipsă de imaginație, de coerență 
și de stil poetic a „mitului" sau 
legendelor, indiferent de prove
niența lor. Sau poate ar trebui 
să ne placă versuri și „scenarii" 
cum sint cele de mai sus ? în 
„Colindul medalionului cu cap 
de lup" este din nou o vagă re
miniscență, din Creanga de aur 
de Sadoveanu : bătrînul preot îl 
trimite in misiune pe Ar dai, 
„adeptul liberat al templului 
galben", într-o lume nouă, în 
orice caz străină : „Va trebui să 
vezi, Ardal. Ei sint / oameni. 
Poate fi harul și al lor ?" Ardal 
pleacă în chip de „bărbat de 
bronz", bătrînul tribului ii dă să 
mănince un pește crud, îl loveș
te cu palma de trei ori peste 
glezne, ii mai dă o „bășică plină 
cu apă" unde plutește un „pește 
roșu" al cărui ochi îl privește 
„magnetic", aidoma „șarpelui". 
Peripețiile sint nesfirșite, sem
nele misterioase mișună, „poe
mul" se desfășoară intr-o obscu
ritate totală, de nepătruns, stră
fulgerată, ce-i drept, de „strigă

te revelate" și alte bizarerii, pe 
care nu le mai descriem. Ne 
dăm seama că autorul vrea să 
descrie aici o călătorie de iniție
re și de cunoaștere așa cum, în 
Creanga de aur, se întimplă cu 
Kesarion Breb trimis de marele 
Deceneu să ispitească lumea 
nouă și harul noii credințe. Ca 
și acolo, călătoria, odată săvâr
șită, concluzia pare negativă : 
„Ardal, ai văzut ? / El îmbrăți
șează gleznele zeului și pasăre 
înaltă i devenind limpezi in su
nete clare : / Nu, n-am văzut. 
Harul nu există / acolo. Ei sint 
numai oameni".

în fiecare poem templele și 
preoții lor se repetă la fel de 
neguros și se întreprind mereu 
călătorii de inițiere. „Scenariile" 
sint toate de același nivel, rod 
al unei imaginații insuficiente, 
lipsite de suplețe și mai cu sea
mă cufundînd rudimentele miti
ce — cîte există — intr-o beznă 
de nepătruns, mizind mai ales 
pe senzaționalul de ordin lu
gubru. Adică exact așa cum este 
normal să se intîmple cînd, în 
ciuda frumoaselor intenții — pe 
care, dacă mai e nevoie să o 
spunem, le prețuim ca atare — 
imaginația mitologică este o pură 
iluzie. Paul Tutungiu nu ne pare 
un poet înzestrat pentru această 
direcție cum ar fi, de exemplu, 
Ion Gheorghe. în schimb, sint 
lucruri citabile, poeme frumoa
se, în ciclul „Colindele lui Făt- 
Frumos, cel născut, din lacrimă" 
sau mai ales în „Colindul cu 
trup de zburător" unde un lirism 
mai pur și de ordin mai mult 
decorativ, cu suavități și frăge
zimi autentice pare să indice o 
evoluție jnai sigură.

Altfel, încăpute pe mîini 
nepricepute, miturile se fă- 
rimițează. Să ni le res
pectăm sporindu-le valoarea, 
aducindu-le la lumină, dar nu 
cufundindu-le in întuneric. Pro
blema inspirației din mitologia 
națională, din trecutul poporu
lui, din viața și aspirațiile stră
moșilor noștri făuritori pe aceste 
meleaguri ai unei civilizații mi
lenare, af lăți în contacte rodnice 
cu străvechi civilizații ridică în 
fața creatorului de azi exigente 
de ordin ideologic și estetic de 
neignorat. Cultura noastră are 
adinei rădăcini în trecut, iar'mi
turile naționale conservă pentru 
eternitate un mod de a fi in 
lume propriu, original. A ne cu
noaște acest trecut este o datorie 
a tuturor. A ne inspira, in lu
crările contemporane, din acest 
tezaur de o mare vitalitate, pe 
care îl constituie miturile înte
meierii și dăinuirii noastre aici, 
pe aceste locuri, constituie un 
mod de a prelungi in prezent și 
viitor conștiința unei apartenen

țe inalterabile. Marii noștri cre
atori tocmai de aceea se nu
mesc așa, creatori, pentru că au 
construit, din ceea ce oferă mai 
bun trecutul, opere cu fața larg 
deschisă spre viitor, luminoase 
in spirit, ele insele expresii ale 
unei gindiri pătrunzătoare, dia
lectice adesea, ale unor talente 
robuste, integratoare. Fiindcă 
nici o creație nu poate fi in sine 
valabilă decit cu condiția unui 
minim discernămint și spirit se
lectiv menit să ordoneze intr-o 
viziune organică (fie și rămasă 
in proiecte, grandioase, cum 
este cazul cu opera eminescia
nă) elemente alese din trecutul 
mitologic și istoric, din creația 
populară, folclor etc. Cînd 
vorbim de valorificarea moște
nirii culturale noi nu vedem a- 
ceastă exigență oprindu-se la 
porțile creației in versuri, pro
ză sau dramaturgie : dimpotri
vă, înviind trecutul cu care m 
mindrim, bogat în fapte și reali
tăți înălțătoare, inepuizabil, aș
teptăm de la asemenea opere nu 
„viziuni" ori imagini arbitrare, 
întunecate, tenebroase, ci creații 
cu adevărat vii, inspirate din
tr-un trecut viu. Căci, pe de 
altă parte, „există trecut și tre
cut" și tradiția nu înseamnă tot 
ce vine din orice fel de trecut. 
Sîntem pentru aducerea în pa
ginile literaturii a acelui trecut, 
oricit de îndepărtat, care defi
nește vechimea poporului ro
mân pe aceste meleaguri, atestă 
trăsăturile ființei naționale, as
pirația necontenită spre liberta
te materială și spirituală, încre
derea și dragostea de viață 
care-l fac ostil, în esență, mani
festărilor morbide și obscuran
tiste, tutelate nu de „zeii casei", 
ci de. o divinitate întunecată sub 
stăpinirea căreia nu ne-a plăcut 
să ne simțim. A scoate la iveală 
„scenarii" apăsat întunecate, 
considerind probabil că aceasta 
ar corespunde vreunor necesi
tăți, este o eroare de concepție 
care nu poate fi scuzată nici 
măcar atunci cînd este evident 
că provine din absența talentu
lui de a folosi asemenea vitale 
surse de inspirație. Tocmai, pen
tru că avem un trecut cu cars 
ne putem mindrl, o mitologie 
națională de o mare distincție 
și valoare — asupra căreia s-au 
aplecat marii noștri cărturari, 
istorici, critici și scriitori — noi 
considerăm că datoria oameni
lor de artă de a ține treaz 
suflul inspirației patriotice, na
ționale, din realitățile materiale 
și spirituale ale trecutului nos
tru se cuvine să-și găsească 
întruchiparea în opere viabile, 
durabile, profund raționale și 
umaniste.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul NICOLAE GIOSAN, președin
tele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, au 
primit din partea tovarășilor TON DUC THANG, președintele 
Republicii Democrate Vietnam, tovarășului LE DUAN, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, tovarășului TRUONG CHINH, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam, și 
a tovarășului FAM VAN DONG, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

In numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și al nostru personal dorim să vă adresăm dumnea
voastră, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului român sincere 
mulțumiri pentru urările cordiale cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.

în ultimii ani, solidaritatea militantă și colaborarea frățească 
între țările noastre, bazate pe internaționalismul proletar, au cunos
cut o dezvoltare fructuoasă. Sîntem convinși că azi, cind țara noas
tră este total eliberată, poporul vietnamez va continua să se bucure 
de sprijinul viguros și ajutorul prețios al Partidului Comunist 
Român, al Marii Adunări Naționale, al guvernului și al poporului 
român frate în construcția socialistă a țării sale.

Urăm poporului român mari realizări în construcția socialistă și 
vă rugăm, tovarăși, să primiți cele mai bune urări de sănătate.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis generalului MURTALA RAMAT MURAM- 
MED, șeful guvernului militar federal și comandantul suprem al 
forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a independențe. Republicii 
Federale Nigeria, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dum
neavoastră, guvernului și poporului nigerian, cele mai calde feli
citări și urări de fericire, progres și prosperitate, in numele guver
nului și poporului român, cit și al meu personal

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea fermă că 
raporturile de prietenie și conlucrare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Nigeria se vor dezvolta tot mai mult, 
spre binele popoarelor noastre, in interesul cauzei păci, prieteniei 
și înțelegerii internaționale, a instaurării unei noi ordini econo
mice și politice în lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis arhiepiscopului MAKARIOS, președintele Re
publicii Cipru, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Cipru, a XV-a aniversare a 
proclamării independenței de stat, am deosebita plăcere să vă a- 
dreșez, în numele poporului român, al Guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal, calde felicitări și urări de să
nătate și fericire personală, iar poporului prieten din Cipru urări 
de pace și prosperitate, de succese în apărarea și consolidarea in
dependenței, suveranității și integrității teritoriale a statului cipriot.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre România și Cipru se vor dezvolta in 
continuare, în interesul celor două țări, al păcii și înțelegerii in 
regiune și în lume.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adresat 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Federale Nigeria. 
Joseph Garba, o telegramă de 
felicitare cu ocazia celei de-a 
XV-a aniversări a proclamării 
independenței acestei țări.

AGENDA
CONVORBIRI

La Palatul Victoriei din Ca
pitală au început, în cursul di
mineții de marți, convorbirile 
între delegația română, condibă 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, și delegația Provinciei So
cialiste Autonome Kosovo din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
Bogoliub Nedelkovici, președin
tele Consiliului Executiv al a- 
cestei provincii.

A fost exprimată, cu acest 
prilej, satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor economice 
și de cooperare in producție 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, și — în 
cadrul lor — cu Provincia Socia
listă Autonomă Kosovo.

în spiritul celor convenite de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, cele două de
legații examinează posibilitățile 
existente pentru extinderea și 
diversificarea în continuare a 
raporturilor de colaborare și co
operare economică, in domenii 
de interes comun. îndeosebi în 
sectorul construcțiilor de mașini, 
industriei extractive etc.

La convorbiri participă Rajko 
Knezevici. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Iugoslaviei la 
București.

★
Cu prilejul vizitei delegației 

Provinciei Socialiste Autonome 
Kosovo, condusă de Bogoliub 
Nedelkovici, tovarășul Gheorghe 
Oprea a oferit un dejun. In 
timpul dejunului, șefii celor 
două delegații au toastat în să
nătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
pentru continua dezvoltare a re
giilor de prietenie și colaborare 
•o mâno-iugoslavă.

PRIMIRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernului, 
a primit, marți după-amiază, pe 
A. M. Aikin, vicepreședinte al 
Comisiei canadiene pentru ener
gie nucleară, care, la invitația 
Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, face o vizită 
in țara noastră.

în timpul întrevederii, desfă
șurate intr-o atmosferă cordială, 
s-au abordat probleme privind 
acțiunile de colaborare tehnico- 
științifică dintre România și 
Canada. S-au analizat, de ase
menea, posibilitățile noi care se 
deschid pentru colaborarea și 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică în folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice din
tre cele două țări.

La primire a luat parte Ion 
Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară.

★
Marți dimineață, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegația Federației In
doneziene a Muncii, condusă de 
Sukarno, secretar general, care, 
la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., efectuează o vizită 
de documentare în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

ÎNTÎLNIRE
Marți după-amiază, tovarășul 

Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul Jose Solis 
Castro, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C. 
din Ecuador, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a petrecut conce
diul de odihnă în țara noastră.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui de externe al Republicii Ci
pru, Ioannis Cristophides. cu 
ocazia Zilei naționale a Ciprului.

PLECARE
Marți dimineață, a părăsit Ca

pitala Gheorghios Mavros, pre
ședintele Partidului Uniune^ de 
Centru — Noile Forțe din Gre
cia, care a făcut o vizită in 
țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist' Român. Oaspetele a 
fost însoțit de Lascaris Las- 
caridis, deputat în Parlamentul 
elen.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.? Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent, de asemenea. 
Dimitri Papadakis. ambasadorul 
Republicii Elene la București.

SOSIRE
Marți după-amiază. s-a înapo

iat in Capitală, venind de la 
New York, tovarășul George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației 
țării noastre, care a participat la 
lucrările celei de-a 30-a sesiuni 
a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni erau prezenți Vasile Gliga. 
Constantin Oancea și Cornel 
Pacoste, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, și funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Harry G. Bar
nes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București, precum și Sayed 
Abbas Chedid, directorul Cen
trului de Informare al O.N.U. în 
România, și B. R. Devarajan, 
reprezentantul P.N.U.D. în țara 
noastră.

SESIUNE
La București au început, marți 

dimineața, lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei econo
mice mixte româno-canadiene.

Sînt examinate, cu acest prilej, 
stadiul relațiilor economice din
tre cele două țări, căile și mo
dalitățile pentru lărgirea și di
versificarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice 
româno-canadiene.

Delegația română la lucrări 
este condusă de Constantin 
Stanciu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar de
legația canadiană de Claude 
Charland, ministru adjunct în 
departamentul comerțului și in
dustriei.

A fost de față Robert Came
ron, ambasadorul Canadei la 
București.

SPECTACOL
Baletul „Rambert" din Anglia, 

aflat intr-un turneu în țara 
noastră, a prezentat, marți sea
ra, in Sala Palatului Republicii, 
un spectacol de gală, sub egida 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

CONCERT
Noua stagiune a Filarmonicii 

..Oltenia" din Craiova a debutat 
marți seara cu un concert diri
jat de Teodor Costin. în al cărui 
program au fost înscrise cantata 
vocal-simfonică „Sub steaua 
partidului" de Cornel Tăranu în 
primă audiție, triplul concert 
pentru pian, vioară și violoncel 
de Beethoven și Simfonia I de 
Brahms.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXVI-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, amba
sadorul acestei tari la București, 
Li Tin-ciuan. a oferit, marți 
seara, o recepție in saloanele 
ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Tra
ian Dudaș. ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, Ion 
Popescu Puțuri. președintele 
Asociației de prietenie româno- 
chineză. Au fost prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R.. adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai vieții cultural- 
artistice și științifice, ifiariști.

Au pari: ci pat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

EXPOZIȚIE
.In preajma celei de-a 26-a ani
versări a proclamări: R. P. Chi
neze. o amplă expoziție de arti
zanat din această țară s-a des
chis. marți la amiază, la Muzeul 
de Istorie al Republicii Socia
liste România, sub auspiciile 
Consiliului Culturii fi Educației 
Socialiste. După ce cu aproape 
coi ani in urmă publicul româ
nesc a putut admira tezaure de 
mare valoare scoase la lumină 
de arheologii fi oamenii muncii 
din R. P. Chineză, mărturii stră
lucite ale unei străvechi civili
zații. această nouă expoziție o- 
feră o imagine convingătoare a 
marii înfloriri a artelor și meș
teșugurilor in China de astăzi. 
Printre sutele de piese expuse 
se intilnesc exemplare de scuIpț 
tură in jad fi fildeș, in piatră și 
lemn, de o inimaginabilă migală 
f> virtuozitate, obiecte din cera
mică și porțelan care rețin aten
ția prin eleganța formei, finețea 
pastei, delicatețea ornamentelor. 
Sint expuse textile fi broderii de 
mare rafinament, piese realizate 
In tehnicile filigranului fi doi- 
sonneului. Efecte pline de grație 
și pitoresc, purtind amprenta u- 
nui stil autentic, scot artizanii 
chinezi din materialele cele mai 
simple — nuiele de trestie, paie 
și pene. Obiecte de tradiție 
populară sporesc specificul aces
tei expoziții pline de culoare, 
farmec și diversitate.

La vernisaj au participat Du
mitru Ghișe. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de priete
nie româno-chineze. loan Botar, 
secretar general al I.R.R.C.S.. 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții noastre cultu
rale. un numeros public.

Au fost de față Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului di
plomatic.

în cuvîntările rostite. Mircea 
Popescu, director adjunct in 
C.C.E.S., și ambasadorul R. P. 
Chineze au relevat importanța 
acestei noi solii de cultură a po
porului chinez în România, va
loarea expoziției — mărturie a 
unei activități artistice vii. efer
vescente, contribuția prețioasă 
pe care această manifestare o a- 
duce la adincirea cunoașterii re
ciproce. la dezvoltarea schimbu
rilor culturale, la întărirea prie
teniei frățești româno-chineze.

SEMINAR
Marți s-au încheiat, la Pitești, 

lucrările Seminarului european 
cu tema „Industrializarea în zo
nele rurale — incidența sa a- 
supra individului și a colectivi
tății". desfășurat, in perioada 
22—30 septembrie, sub egida Di
viziei pentru problemele socia
le a Oficiului Națiunilor Unite 
de la Geneva, in colaborare cu 
Academia de Științe Sociale și 
Politice, Ministerul Educației și 
învățămîntului. Ministerul Mun
cii și Consiliul popular jude
țean Argeș.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Institutului pen
tru tineret din Miinchen 
(R. F. Germania) care, Ia in
vitația Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui, va efectua o vizită în 
țara noastră.

CONTINUĂRI •CONTINUĂRI«CONTINUĂRI

în miraculoasa lume a micronilor
— In iunie '74 am fost numit 

șeful atelierului montaj. Teo
retic, cunoșteam lucrurile, prac
tic — bijbiiam. Și, colac peste 
pupăză, nimeni, in afară de 
maistrul Mircea Fegher. nu mai 
lucrase in acest domeniu. Citi
sem tomuri de literatură de spe
cialitate. răscolisem cu de-amă- 
nuntul toate proiectele și schi
țele de montaj. Pină aici toate 
bune. Numai că, tinărul baca
laureat din Bîrlad, sau nave
tistul din Ghidigeni, Tutova 
sau Banca, neam de neamul lui 
nu montase subansamble de 
Flerair. Cam asta era situația. 
Mi-am zis atunci : dacă trebuie 
să producem elemente pneuma
tice de inalt nivel tehnic, o ^să 
le producem.

Termometrele arată 20 grade 
Celsius, presiunea aerului — 
760 atmosfere. Sistemele de 
ventilație nu permit nici un 
gram de acid in peisajul mo
dernei hale. Oamenii — 100 de 
fete în halate de culoarea ce
rului senin și 50 de băieți in 
halate albastre — stau aplecați 
peste bancurile de montaj. Totul 
aduce a laborator în care se 
înnoadă taine savantei O li
niște ireală, care țiuie în u- 
rechi. Se lucrează cu penseta și 
lupa. Piesele de 10 milimetri 
sint deja piese-gigant. In pauza

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R. 
adresat Conferinței Naționale a Partidului 

Laburist din Marea Britanie
In numele Partidului Comunist Român, al se

cretarului său general, Nicolae Ceaușescu. al tu
turor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România, adresăm participanților la Conferința 
Națională a Partidului Laburist din Marea Bri
tanie, clasei muncitoare britanice un cald și 
prietenesc mesaj de salut.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima sa
tisfacția față de evoluția pozitiva a relațiilor 
prietenești dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist, relații la dezvoltarea cărora 
o contribuție dfeosebit de importantă au adus-o 
intilnirile și convorbirile rodnice dintre conducă
torii celor două partide, Nicolae Ceaușescu și 
Harold Wilson. Prezența reprezentantului P.C.R. 
la lucrările conferinței dumneavoastră, ca și 
participarea reprezentantului Partidului Labu
rist la Congresul al XI-lea al P.C.R. constituie 
o expresie a bunelor relații reciproce și. tot
odată. a voinței de a dezvolta în continuare ra
porturile dintre partidele noastre.

Contactele și legăturile dintre cele două par
tide au un rol de seamă in întărirea și diversi
ficarea raporturilor româno-britanice. a priete
niei tradiționale dintre popoarele României și Ma
rii Britanii. Declarația comună semnată recent 
de președintele României și primul ministru al 
Marii Britanii, precum și celelalte documente 
convenite, menire să întărească bazele și să 
deschidă noi și largi perspective dezvoltării co
laborării dintre cele două țări, constituie o ex
presie elocventă a stadiului inalt al acestor re
lații și, totodată, o afirmare a principiilor rapor
turilor noi dintre state, consemnate in Actul fi
nal al Conferinței pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Poporul român, care in cele trei decenii de 
viață liberă a înfăptuit realizări remarcabile in 
dezvoltarea economică și socială, in ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a celor ce 
muncesc, este angajat in prezent, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. într-o vastă 
activitate de îndeplinire a hotâririlor Congresu
lui al XI-lea al partidului, a Programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

Pentru a-și putea îndeplini aceste^ mărețe o- 
biective — se arată in mesaj —. România depune 
ample eforturi de mobilizare a tuturor resurse- 
lo* proprii umane și materiale și. totodată, pro
movează o politică de pace. înțelegere și cola
borare pe bază de egalitate in drepturi cu toate 
popoarele lumii.

Ca țara socialistă in curs de dezvoltare. Româ
nia extinde larg legăturile de colaborare si prie
tenie cu toate statele socialiste, acționează pen
tru dezvoltarea relațiilor de cooperare cu țările 
in curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii, 
cu țările nealiniate, extinde raporturile cu țările 
avansate din punct de vedere economic, in 
spiritul principiilor coexistenței pașnice.

România — se subliniază in mesaj — consi
deră că este necesar să se acționeze ferm pen
tru soluționarea problemelor majore internațio
nale Intr-un spirit nou. cu participarea pe bază 
de egalitate a tuturor statelor, pentru excluderea 
vechii politici imperialiste de forță și dictat, a 
oricărei forme de" dominație politică sau econo
mică. pentru statornicirea unor relații internațio
nale bazate pe egalitate și echitate, pe respectul 
dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, 
corespunzător propriei voințe, pe o conlucrare 
democratică între națiuni.

Acționind cu fermitate și consecvență în di
recția înfăptuirii unui climat durabil de pace 
și securitate în Europa, România a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare și consideră că,

în prezent, se impune ca toate statele să depună 
eforturi susținute pentru respectarea neabătută 
și transpunerea în viață a angajamentelor asu
mate la Helsinki.

Totodată, ținînd seama că în Europa există o 
mare concentrare de forțe militare și armament, 
că aici se află față în față forțele N.A.T.O. și 
ale Tratatului de la Varșovia, ceea ce menține 
pericolul unei confruntări militare, este necesar 
să se acționeze cu hotărîre pentru realizarea de 
măsuri concrete pentru retragerea trupelor și 
desființarea bazelor militare străine, înființarea 
de zone denuclearizate, să se creeze condiții 
pentru desființarea blocurilor militare.

România se pronunță consecvent și acționează 
pentru soluționarea politică cit mai rapidă a 
conflictului din Orientul Mijlociu, prin retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile arabe o- 
cupate in urma războiului din 1967. rezolvarea 
problemei poporului palestinian, inclusiv cre
area unui stat palestinian independent, asigu
rarea suveranității și independenței tuturor sta
telor din această regiune.1

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru rezolvarea 
p-oblemei Ciprului pe cale pașnică, pentru res
pectarea suveranității și integrității acestei țări, 
pentru crearea condițiilor de conviețuire a celor 
două comunități in cadrul unui stat independent.

Partidul Comunist Român consideră că o ce
rință imperioasă a destinderii și păcii în lume 
o constituie dezarmarea generală. în primul rînd 
dezarmarea nucleară, concomitent cu asigurarea 
accesului nestingherit al tuturor statelor la fo
losirea energiei nucleare în scopuri pașnice.

România consideră că pentru realizarea unei 
păci trainice este necesar să se asigure rezol
varea problemelor economice internaționale, li
chidarea subdezvoltării, a împărțirii anacronice 
a lumii in țări sărace și țări bogate, crearea unei 
noi ordini economice internaționale. In acest 
sens. România a prezentat recent la O.N.U. un 
document oficial privind poziția și propunerile 
sale pentru edificarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Partidul Compnist Român consideră că rezol
varea democratica. în interesul popoarelor, a 
problemelor mari și complexe cu care este con
fruntată omenirea impune, pe lîngă eforturile 
constructive ale statelor, o mobilizare largă a 
maselor populare, conlucrarea intr-un spirit de 
respect și încredere reciprocă a partidelor cla
sei muncitoare, a forțelor de stînga, a tuturor 
organizațiilor democratice și progresiste. Unirea 
lor pe plan național și internațional, indiferent 
de convingerile ideologice, religioase, filozofice, 
pentru înfăptuirea țelurilor comune de asigu
rare a păcii și securității, a independenței și 
progresului tuturor națiunilor.

In acest spirit, partidul nostru dezvoltă ra
porturile de colaborare și prietenie cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu partidele pro
gresiste de guvernămint din noile state indepen
dente. cu toate forțele progresiste și de
mocratice de pretutindeni. In același spi
rit. dorim să dezvoltăm o colaborare cît 
mai fructuoasă cu Partidul Laburist al 
Marii Britanii, în interesul popoarelor ță
rilor noastre, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale, al progresului tuturor popoa
relor.

Mulțumind pentru amabila invitație adresată 
Partidului Comunist Român de a fi reprezentat 
la lucrările actualei Conferințe a partidului dum
neavoastră. adresăm cele mai sincere urări de 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor acesteia.

SPOUT •SPORThandbal : înaintea derbiului
STEAUA — DINAMO

• La Palatul sporturilor și culturii din Capitala evoluează cele 
12 formații masculine din prima divizie. • Alcătuirea iotului republi
can pentru apropiatele confruntări internaționale.

Sâptămir.a aceasta, iubitorii de 
handbal din Capitală vor avea 
prilejul să urmărească toate for
mațiile masculine din primul e- 
șalon. care vor susține un nu
măr de 18 jocuri oficiale în de
curs de trei zile. Respectiv, in- 
cepind de vineri, la Palatul 
sporturilor și culturii se va des
fășura al 4-lea turneu — și ul
timul din acest sezon — al cam
pionatului masculin. Din pro
gramul primei zile reține aten
ția tradiționalul derbi dintre 
formațiile fruntașe ale handba
lului nostru. Steaua și Dinamo, 
in care evoluează majoijitatea 
componenților lotului republi
can. Partida va începe la ora 
20.15. In aceeași zi mai sînt pro
gramate meciurile : „U“ Cluj- 
Napoca — C.S.M. Borzești, Poli. 
Timișoara — Rafinăria Telea- 
jen, Știința Bacău — C.S.U. Ga
lați, A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea București șl Minaur 
Baia Mare — Dinamo Brașov. 
Amintim că după zece etape, 
Steaua și Dinamo sint neînvin
se și ocupă primele două locuri 
în clasament, la egalitate de 
puncte, 19.

După turneul din Capitală, 
cele 12 divizionare vor avea o 
pauză de aproape trei luni, pe

de la ora 11. masa se servește la 
bufetul întreprinderii. Mega- 
foanele stației locale comunică 
ultimele rezultate de producție. 
Urmează topul muzical... Apoi, 
din nou, atmosfera aceea de 
calm, de calm încordat în care 
bisturiul imaginației pătrunde 
in lumea micronilor.

DE LA IMPERFECT LA 
PERFECTIBIL

Rețin cuvintele inginerului E- 
mil Uncheșel, directorul între
prinderii : ,,Asimilarea unor
piese noi este o chestiune de 
timp. „Asimilarea" unor oameni 
de treabă, mult mai complicată. 
Ține, atit de noi, cei cu un an 
sau doi vechime in întreprinde
rea asta, cit și de ei, cei care 
abia au intrat pe poartă". Să fie 
afirmația directorului un simp
tom al unei structurale neîn
crederi. in oameni ? Cu sigu
ranță, nu. Altfel ar sta liniștit 
duminicile acasă, iar zilele de 
lucru „mai dificile" nu și le-ar 
petrece pină la miezul nopții 
in întreprindere.

Se aude zbirnîitul unui te
lefon. Apoi, vocea directoru
lui : „Vedeți că joi. e avizarea 
STE-ului pentru centrul de 
calcul. Trebuie să fie și cineva 
de la noi neapărat acolo". Din 

rioadă in care lotul republican 
va susține mai multe jocuri in
ternaționale in R. F. Germania, 
Polonia, Bulgaria. R. D. Ger
mană și U.R.S.S. In vederea a- 
cestor intilniri. Federația de 
handbal a alcătuit următorul lot 
de jucători : Cornel Penu. Ște
fan Orban și Nicolae Munteanu 
(portari), Cristian Gațu, Ștefan 
Birtalan, .Werner Stockl, Gavril 
Chicsid. Radu Voina, Cezar 
Drâgăniță, Constantin Tudosie, 
loan Tase. Adrian Cosma. Ghi- 
ță Lieu. Mircea Grabovschi, Mir
cea Ștef, Ronald Gunesch. Alex. 
Folker, Li viu Bota și Mihai Mi- 
roniuc.

M. LERESCU

MARELE PREMIUL AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA 

AUTOMOBILISM VITEZA
Duminică, 5 octombrie, se va 

desfășura cea de-a doua ediție 
a „Marelui premiu al municipiu
lui București", ultima etapă a 
campionatului național de auto- 
mobilism-viteză pe circuit.

La start vor fi prezenți cei 
mai buni piloți din țară, care se 
vor întrece pe traseul din ..Par
cul Tineretului". Concursul va 
începe la ora 9,00.

nou o liniște de citeva clipe.
— Puteți nota că programul 

de asimilări merge bine. Sintem 
cu trei luni in avans față de 
el. Necazuri avem in ceea ce 
privește aprovizionarea tehni- 
co-materială. Noi cerem, să 
spunem. 5 kilograme dintr-un 
material și specificăm acolo că 
ăsta-i consumul nostru pe un 
an de zile. Deseori insă pri
mim următorul răspuns : „Ce 
vă tot plingeți, întreprinderea 
cutare are nevoie de cinci va
goane de oțel, nu de cinci ki
lograme". Să explicăm că noi 
din cantitatea asta infimă scoa
tem 50 000—60 000 de piese. Su
mele impresionează de obicei 
și primim promisiuni că totul 
va fi în regulă.

Inginerul Uncheșel are o fire 
deschisă, chiar debordantă in 
sinceritatea sa. Toate greutățile 
de pină acum le privește cu 
aceeași răbdare cu care a par
ticipat la construirea unui nou 
mod de viață in vechiul tirg 
al Birladului.

— Vorbeam adineauri de ne
cazuri. Dacă am voința, puterea 
și răbdarea să le înving, de
monstrez intr-adevăr că sint un 
om necesar celorlalți. Și toți 
oamenii I.E.P.A.M.-ului au con
știința că sint necesari. Fac to
tul pentru a demonstra acest 
adevăr. Motorașul pneumatic, 
pe care ni l-a solicitat „Auto
matica" București, trebuia să-l 
asimilăm in anul 1977. Ei ni 
l-au cerut acum. Am explicat

Mîine pe Stadionul Republicii din Capitală

ÎNTÎLNIREA DE FOTBAL
Sportul studențesc-Flamengo

Echipa Flamengo din Rio de 
Janeiro, una dintre cele mai 
valoroase formații braziliene, va 
întreprinde un turneu de 5 me
ciuri in Europa și Africa. Fotba
liștii brazilieni iși vor începe 
turneul la București, joi, 2 oc
tombrie. cind vor intilni forma
ția Sportul studențesc. La 4 oc
tombrie, Flamengo va evolua la 
Alger, apoi va susține trei me
ciuri în Franța : la Paris, 
Toulouse și Marsilia. Din echipa 

oamenilor că e o chestiune ex
trem de grea dar că trebuie 
dusă la capăt. N-aveam expe
riență, n-aveam toate sculele ne
cesare. Băieții și fetele, abia ie- 
șiți din liceu, încadrați la I 
bază, trebuiau să realizeze piese 
de înaltă tehnicitate. După luni 
de muncă au demonstrat că au 
voința, puterea și răbdarea să 
treacă și acest prag.

„NOI, CEI DIN GRUPA MICA”

Tineri care abia au ieșit de pe 
băncile școlii îmi vorbesc de 
revoluția pe care o creează în 
tehnică elementele pneumatice. 
E pauză. In imensitatea halei, 
vorbele par șoapte. Și totuși, 
din marea de sunete, rețin din 
nou fraza : „Noi, cei din grupa 
mică". A rostit-o un băiat de 
lingă mine. Ceilalți 15 (zece fe
te și cinci băieți) au aprobat-o 
printr-o tăcere bruscă. Pe ei 
îi căutam și. iată. îi găsisem. 
Grijuliu, chiar strident de co
rect imbrăcați în halate imacu
late. cu chipurile abia intrate 
in adolescență. Lucrează la ce
le mai mici strunguri, speciali
zate in prelucrarea unor piese 
liliput. Ei sint grupa mică a 
strungarilor. Șase băieți și ze
ce fete, de 16—17 ani, veniți aici 
în octombrie anul trecut după 
ce. în prealabil, au terminat un 
curs de calificare de opt luni.

Ii privesc cum stăpinese ma
șinile. strungurile. Gesturi 
precise, adolescentine totuși, o 
trecere dezinvoltă către lucruri
le mari, către „grupa mare" a 
strungarilor de la I.E.P.A.M. 
Mii de piese minuscule, cit bo
bul de mazăre, cît bobul de

TÎRGU MUREȘ

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA UNUI MODERN

SPITAL CLINIC UNIVERSITAR
In frumosul ansamblu al 

clinicilor din Centrul univer
sitar Tg. Mureș a început 
construcția unui mare și mo
dern spital clinic universitar. 
Avînd 12 nivele, noul edifi
ciu de sănătate va dispune 
de 1 200 paturi, precum și de o 
policlinică cuprinzînd peste 
20 de secții de specialitate. 
Este prevăzută amenajarea a 
5 mari blocuri operatorii cu

ÎNTRECEREA „FIECARE ASOCIAȚIE 
A STUDENȚILOR COMUNIȘTI-

COLECTIV DE EDUCARE PRIN MUNCĂ 
ȘI PENTRU MUNCĂ A STUDENȚILOR *

(Urmare din pag. I)

nelor și cantinelor studențești ; 
numărul studenților sancționați 
pentru neîndeplinirea obligații
lor în activitatea de gospodări
re și administrare a căminelor 
și cantinelor.

In aprecierea rezultatelor ob
ținute de fiecare colectiv, in
dicatorii numerici se vor ra
porta la numărul membrilor 
organizației de la nivelul res
pectiv. Clasamentul în vederea 
stabilirii colectivelor fruntașe 
la nivelul anilor de studiu și 
facultăților se va face prin lua
rea în calcul a tuturor indica
torilor. întrecerea la nivel na
țional, intre facultățile de ace
lași profil de învățămînt, se des
fășoară pe baza indicatorilor 
de mai sus.

întrecerea va fi urmărită per
manent, la fiecare nivel, de că
tre comisiile profesional-științi- 
fice, de muncă patriotică și pen
tru munca educativă în cămine 
și asistența socială a studenților.

Pentru evidențierea și stimu
larea organizațiilor cîștigătoare 
în întrecerea „Fiecare asocia
ție a studenților comuniști — 
colectiv de educare prin muncă 
și pentru muncă a studenților", 
consiliile U.A.S.C. (A.S.C.) de 
la nivelul centrelor universita
re, institutelor și facultăților și 
birourile organizațiilor de an 
ale A.S.C. vor avea permanent 
în atenție evidențierea și sti
mularea colectivelor și stu
denților fruntași, urmărind 
organizarea de excursii, mani
festări cultural-artistice, atri
buirea de premii în obiecte etc. 
© Consiliul U.A.S.C.R. va orga
niza anual o tabără sau o ex
cursie pentru responsabilii gru

Flamengo fac parte cițiva cu- 
noscuți internaționali : portarul 
Renato. component al echipei 
Braziliei la campionatul mondial 
din 1974. Rodrigues Neto, Narci
so Dorval și Zico, ultimul fiind 
cotat ca unul dintre cei mai buni 
atacanți ai fotbalului brazilian.

Meciul dintre Flamengo și 
Sportul studențesc va avea loc 
joi pe stadionul Republicii, in- 
cepind de la ora 15.30, și va fi 
transmis in întregime la tele
viziune.

piper, iau drumul montajului. In 
urma lor rămine o mică, dar de 
neuitat, legendă : „Noi. cei din 
grupa mică". Noi... adică Vale
ria Mihai. Dorinei Mocanu, 

In atenția tinerilor specialiști
va luni in urmă, va realiza o 
producție suplimentară de a- 
proape 150 milioane lei, ține să 
precizeze că din acestea 100 de 
milioane vor reprezenta contri
buția uteciștilor. Dealtfel, 
această-angajare stimulată de 
apropierea celui de al X-lea 
Congres al U.T.C. se concreti
zează în depășirea indicatorilor 
de plan pc 8 luni cu 1.5 milioane 
lei la producția marfă, cu 
4,7 milioane lei la producția 
globală.

Succesele producătorilor de 
piese de schimb și utilaje fores
tiere se înscriu in același timp 
pe fondul unei responsabile gos
podăriri a materialelor. Cei 1200 
membri ai organizației U.T.C. 
raportează de la începutul anului 
economisirea a 324 tone metal. 
160 MW energie electrică și 110 
tone combustibil convențional. 
Discutind cu Rodica Nistorică, 
Csaba Csiki, loan Halațiu, Ioa
na Bogdan, Dumitru Sava. loan 
Friciu, despre preocupările lor 
actuale, aflăm că în centrul aten
ției colectivelor din care fac 
parte stă descoperirea resurselor 
care să permită materializarea 
angajamentului asumat cu ocazia 
recentei conferințe de dare de 
seamă și alegeri privind iniția

peste 20 de săli. Studenții In
stitutului de medicină din lo
calitate, ca și alți lucrători 
din domeniul medicinei, vor 
avea posibilitatea să urmă
rească prin intermediul a 2 
circuite închise de televiziune 
activitatea chirurgicală și de 
cercetare. Tot pentru studen
ții mureșeni sînt prevăzute 
trei mari amfiteatre însumînd 
360 locuri.

pelor și secretarii birourilor or- . 
ganizațiilor de an ale A.S.C. de
clarate fruntașe după etapa a 
III-a la sfîrșitul anului univer
sitar, desemnați de consiliul - 
U.A.S.C. (A.S.C.) din centrul u- 
niversitar respectiv. • Comitetul. 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. va decerna fanionul 
U.A.S.C.R și diploma de onoare 
a Consiliului U.S.A.C.R, tuturor 
asociațiilor studenților comu
niști din facultățile declarate, 
la nivel național, fruntașe pe 
etape. Totodată, vor fi evi-o 
dențiate centrele universitare. 
care obțin rezultate deosebite în 
organizarea și desfășurarea în
trecerii, oglindite în îmbunătă
țirea activității studenților, în 
domeniul profesional-științific, 
al muncii patrioțice și muncii 
educative în cămine. • Pentru 
organizațiile situate pe locul 
I după etapa a III-a, la sfîrșL 
tul anului universitar Comite
tul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. va acorda un premiu 
în valoare de 10 000 lei, care 
urmează să fie folosit pentru 
activitatea educativă în rîndul 
studenților din facultățile res
pective. © Comitetul Executiv 
al Consiliului U.A.S.C.R. poate 
acorda facultăților și institute
lor, Drapelul U.A.S.C.R. pentru 
rezultate deosebite în întrecere. 
Colectivele care întrunesc con
dițiile pentru acordarea drape
lului în două etape succesive.. 
vor intra definitiv în posesia . 
Drapelului U.A.S.C.R. © In si
tuația de neîndeplinire »în con
diții cprespunzătoare a obiecti
velor întrecerii, Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului U.A.S.C.R. 
poate hotărî neacordarea stimu-. 
lentelor stabilite după o anumi
tă etapă.
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• DUPĂ CUM transmit agen

țiile internaționale de presă, Fe
derația suedeză de tenis va cere 
programarea finalei „Cupei Da
vis" dintre echipele Suediei și 
Cehoslovaciei pentru anul viitor, 
în cursul lunii ianuarie. Această 
amînare este motivată de faptul 
că jucătorul nr. 1 al Suediei, 
Bjorn Borg, va fi prezent în 
cursul ultimelor trei luni ale a- 
cestui an la o serie de impor
tante turnee internaționale. în 
cazul că forul internațional va 
accepta cererea suedeză, finala 
„Cupei Davis" ediția 1975 va 
avea loc în sala acoperita din 
Stockholm.

Pe de altă parte, din Praga se 
anunță că Federația cehoslovacă 
de tenis a propus ca finala 
„Cupei Davis" să se dispute a- 
nul acesta. între 28 și 30 noiem
brie sau 19—21 decembrie.

• MECIUL de tenis dintre e- 
chipele Danemarcei și Finlandei 
contînd pentru „Cupa Davis" — 
ediția 1975 1976 s-a încheiat, la 
Copenhaga cu scorul de 4—1 in- 
favoarea sportivilor danezi.

• LA DELHI a luat sfîrșit. 
meciul de tenis dintre echipele 
Indiei și Tailandei contînd pen
tru primul tur al zonei asiatice 
a „Cupei Davis" — ediția 1975' 
1976. Victoria a revenit cu scorul 
de 5—0 tenismenilor indieni, 
care s-au calificat pentru turul 
următor al competiției.

• LA CĂLI, în cadrul turneu
lui final al campionatului mon
dial feminin de baschet, selec
ționata Cehoslovaciei a întrecut 
cu scorul de 55—45 (30—20) for
mația Italiei. Intr-un alt joc, re
prezentativa Japoniei a dispus 
cu 80—49 (35—18) de echipa
Mexicului.

Gheorghe Baciu, Elena Slicarti, 
Stelița Apușcăroaie... Candidați 
la „grupa mare", semnatarii vi
itoarelor prototipuri cu marca 
I.E.P.A.M.

tiva „Fiecare inginer și teh
nician să aducă îmbunătățiri 
procesului de producție în va
loare cel puțin egală cu retribu
ția anuală a fiecăruia".

Stăm de vorbă cu tinărul 
inginer Bebe Caraiman :

— Lucrez, ne mărturisește 
acesta, la automatizarea instala
ției de sortat și ridicat bușteni. 
E in stadiul final, dar mai fac 
încă unele încercări. Această 
realizare este rodul unei colabo
rări cu colegul meu inginerul 
loan Tirțan și cu tehnicianul 
Dumitru Mihalache de la I.P.I* 
Pitești. Observați deci că pen
tru materializarea unor idei 
colaborăm și cu specialiști din 
alte întreprinderi. Intre proiec
tele mele de viitor aș menționa 
reproiectarea instalației electrice 
la uscătorul cu role și duze cu o 
eficiență de 15 000 lei pe uscăr 
tor ; simplificarea dotării . la, 
mașina de înnădit furnire cu hîr- 
tie, cu o eficiență de 700 lei pe 
bucată. O atenție deosebită acor
dăm în același timp reducerii 
importului de materiale și piese 
de schimb, a unor subansamble 
de mașini. Prin asimilarea pun-, 
ților TAF am realizat o econom.. 
mie în ultimii trei ani, de peste 
37 milioane lei valută.



NAȚIUNILE UNITE

România sprijină ferm 
admiterea in organizație a celor 

doua state vietnameze
Dezbaterile din Consiliul de Securitate al O.N.U.

Consiliul de Securitate al O.N.U. a continuat luni dezbaterile 
asupra raportului președintelui Adunării Generale privind admi
terea în O.N.U. a Republicii Democrate Vietnam și a Republicii 
Vietnamului de Sud.

de peste hotare din țările socialiste

Istoria unei uzine
și a oamenilor ei

Numeroase delegații ale state
lor. membre ale Consiliului și 
reprezentanți ai țărilor invitate 
la dezbateri, intre care și Româ
nia, s-au opus cu fermitate în
cercărilor de a condiționa pri
mirea în organizație a celor 
două state vietnameze de admi
terea în O.N.U. a regimului dic
tatorial de la Seul. Consiliul a 
respins propunerea admiterii Co
reei de sud în O.N.U., întrucît 
Nordul și Sudul Coreei s-au an
gajat. prin Declarația comună 
din 1972, să acționeze pentru re- 
unificarea pașnică a țării, ur- 
mînd ca admiterea Coreei în 
O.N.U. să se facă după realiza
rea reunificării sale pașnice și 
independente.

Luînd cuvîntul la dezbaterile 
din Consiliu, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion 
Datcu, a subliniat că votul inter
venit la 19 septembrie în Aduna
rea Generală a O.N.U. asupra 
rezoluției prin care recomanda 
Consiliului de Securitate să re
examineze favorabil cererile 
R.D.V. și R.V.S. de a fi primite 
în organizație. între coautorii 
căreia se numără și România, 
dovedește în mod convingător că 
statele membre ale O.N.U.. în 
cvasiunanimitate, sprijină ferm 
admiterea în organizație a celor 
două state vietnameze.

Fără îndoială — a continuat 
vorbitorul — că prezența în 
O.N.U. în calitate de membri 
deplini, a celor două state ar fi 
un act conform cu prevederile 
Cartei O.N.U. și ar constitui o 
contribuție importantă la efor
turile organizației, îndreptate 
spre menținerea păcii și securi
tății internaționale și dezvolta
rea cooperării între popoare.

Opunîndu-se argumentelor u- 
nor delegații care încearcă să 
condiționeze admiterea în orga
nizație a statelor vietnameze de 
primirea Coreei de sud, repre
zentantul României a arătat că 
singurele condiții de îndeplinit 
pentru dobîndirea calității de 
membru în organizație sint cele 
prevăzute în Carta O.N.U. Refe- 
rindu-se apoi la vetoul opus de 
delegația Statelor Unite la ad
miterea R.D.V. și R.V.S.. amba
sadorul Ion Datcu a arătat că, 
deși Carta conferă drepturi spe
ciale membrilor permanent ai 
Consiliului de Securitate, nu 
este conform spiritului și princi
piilor Cartei să se abuzeze de 
aceste drepturi pentru comiterea 
unui act de nedreptate față de 
cele două state suverane și iubi
toare de pace.

Reafirmînd, și cu această oca
zie, sprijinul ferm pe care Gu
vernul Republicii Socialiste 
România îl acordă cererilor de 
admitere în O.N.U. prezentate 
de R.D.V. și R.V.S., reprezen
tantul țării noastre a adresat 
un apel Consiliului de Securi
tate pentru ca, ținînd seama de 
opinia exprimată de Adunarea 
Generală — forul suprem al 
O.N.U. — să recomande fără în- 
tirziere admiterea în O.N.U. a 
acestor două state.

•. Luni după-amiază, plenara 
Adunării Generale a O.N.U. a 
hotărît să includă pe agenda 
actualei sesiuni punctul propus 
de Uniunea Sovietică referitor 
la „interzicerea fabricării și 
perfecționării’ de noi tipuri de 
arme de distrugere în masă și 
de noi sisteme de astfel de 
arme".

Lucrările Conferinței pentru sprijinirea 
popoarelor din fostele colonii portugheze 

și din Africa australă

Mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușescu primit 
cu deosebită satisfacție 

și interes
In capitala Mozambicului s-au 

încheiat lucrările Conferinței 
internaționale pentru sprijinirea 
popoarelor din fostele colonii 
portugheze și din Africa aus
trală desfășurată sub auspiciile 
Organizației de Solidaritate a 
Popoarelor afro-asiatice.

Mesajul adresat conferinței de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost primit cu multă satisfacție 
și deosebit interes de partici
pant.

Ca o expresie a prestigiului 
de care se bucură țara noastră, 
reprezentantul Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia

și Africa, a fost ales în prezi
diul conferinței.

în intervenția sa, reprezentan
tul român, Lucian Petrescu, a 
evidențiat politica consecventă 
a P.C.R. și guvernului român 
de sprijinire activă pe toate 
planurile a popoarelor și miș
cărilor de eliberare din fostele 
colonii portugheze, dorința sin
ceră a României de a promova 
cu acestea raporturi noi bazate 
pe deplina egalitate în drepturi, 
respectarea suveranității națio
nale și avantajului reciproc, de 
a dezvolta relații de colaborare 
și cooperare economică.

Vizita delegației 
Comitetului 

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-secretar 
al Comitetului municipal 
Eucurești al P.C.R., a avut 
marți o întîlnire cu Gheor- 
ghi Iordanov, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar.

La întîlnire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, de lucru, a parti
cipat ambasadorul României 
la Sofia, Trofin Simedrea.

în cursul aceleiași zile, 
delegația Comitetului muni
cipal București al P.C.R. a 
depus o coroană de flori la 
Mausoleul lui Gheorghi Di
mitrov și a vizitat casa în 
care a trăit marele fiu al 
poporului bulgar și muzeul 
național „Gheorghi Dimi
trov".

însemnări din Republica Populară Chineză

V
echiul Șanhai, mo
zaic de stiluri, su
gestii posibile pen
tru ceea ce în dez
voltarea Iui a fost 
mai mult decît o 

confruntare între școli de arhi
tectură foarte diferite, păstrea
ză încă — în felul acesta — a- 
mintirea istoriei Iui recente. 
Prin mulțimea în veșnică ebu
liție a străzii chinezești, mașina 
se strecoară pe cheiul Wang- 
poului, de-a lungul Suchowului. 
Apar apoi vilele somptuoase, 
înconjurate de parcuri luxuri-

1960—1961. In 1966 s-a pus pro
blema dacă putem sau nu să 
producem țevi profilate.

Eram încă o întreprindere 
destul de mică, spune tovarășul 
Li. (Vorbește rar, încet, ca pen
tru el, și simți că retrăiești a- 
mintiri, legate intim de cele mai 
personale trăiri ale vieții lui 
simple și aparent fără dimen
siune). Nu aveam ingineri, nu 
aveam tehnicieni. Știam că sta
tul nu poate să ne dea fonduri 
de investiții, care erau necesare 
în alte părți. Ateliere ca al nos
tru sînt în China zeci de mii.

PROTESTE ENERGICE, VIE INDIGNARE 
ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII CELOR CINCI

CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI 
LABURIST DIN MAREA BRITANIE

® Înmînarea mesajului de salut al C.C. al P.C.R.

MILITANȚI ANTIFASCIȘTI SPANIOLI
In Spania și în întreaga lume au loc; în continuare puternice 

reacții de dezaprobare, de condamnare a executării celor cinci 
antifasciști spanioli.

Demonstrațiile de protest și 
grevele declanșate in Spania 
după executarea sentinței de 
condamnare la moarte a tineri
lor militanți au continuat, extin- 
zindu-se, luni, în alte provincii, 

„Junta democratică" — gru
pare cuprinzînd partidele comu
nist, socialist popular, monar- 
hiști liberali, membri ai Parti
dului Socialist Muncitoresc Spa
niol, democrat-creștini și repre
zentanți ai patronatului — a dat 
publicității un comunicat în 
care condamnă executarea celor 
cinci militanți antifasciști. Docu
mentul exprimă, totodată, recu
noștință guvernelor și opiniei 
publice pentru solidaritatea ma
nifestată față de poporul spaniol.

Intr-o declarație dată publici
tății, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, San
tiago Carrillo, condamnă energic 
executarea celor cinci militanți 
antifasciști de către regimul lui 
Franco, „în ciuda opoziției în
tregii societăți spaniole și a opi
niei publice internaționale44. 
„Protestele care se ridică acum 
în întreaga lume, se arată în de
clarație, sînt considerate de so
cietatea spaniolă ca un act în a- 
părarea Spaniei. Pe plan intern, 
actele comise de autorități tre
buie respinse în modul cel mai 
energic prin greve, manifestații 
și alte acțiuni 4.

Menționînd răspunderea gravă 
a generalului Franco, a guver
nului și a altor factori și ex- 
primîndu-și solidaritatea cu vic
timele și cu familiile lor, secre
tarul general al P.C. din Spania 
subliniază că „în aceste condiții, 
acordul unitar — pe care îl e- 
laborează junta democratică și 
Platforma de convergențe — tre
buie să fie larg deschis tuturor 
spaniolilor care nu doresc să 
se repete tragedia ce a avut loc 
și care acceptă necesitatea liber
tăților politice fără excluderi44.

„Lupta împotriva dictaturii în 
Spania — subliniază în declara
ția sa Santiago Carrillo — tre
buie să fie o luptă de masă, 
hotărîtă și energică. Terorismul 
individual, repetăm acest lucru, 
nu reprezintă calea justă. Revo
luționarii trebuie să depună toa
te eforturile pentru a organiza 
și promova acțiuni puternice de 
masă44.

Secretarul general Kurt Wald
heim și-a exprimat regretul 
profund față de faptul că nu
meroasele apeluri pentru salva
rea vieții celor condamnați, a- 
dresate guvernului spaniol, au 
fost ignorate de acesta — a de
clarat purtătorul de cuvînt al 
O.N.U.

Pe plan internațional, noi pro
teste au fost exprimate de gu
vernele Greciei, Elveției și Ci

prului, iar cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, și pri
mul ministru al Israelului, Yitz
hak Rabin, au făcut declarații 
în care au denunțat execuțiile 
comise ca acte inumane.

Secretarul de presă al Casei 
Albe, Ron Nessen, a făcut cu
noscut luni, într-o convorbire 
cu ziariștii, regretul președinte
lui S.U.A.. Gerald Ford, față de 
cele cinci execuții.

Mitinguri de amploare și de
monstrații de protest, precum și 
încetări ale lucrului simbolice, 
pe perioade determinate, au loc 
într-o serie de țări.

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministrd al guvernu
lui, care reprezintă Partidul 
Comunist Român la cea de-a 
74-a Conferință națională a 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, a înmînat prezidiului 
Conferinței mesajul de salut al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv Național 
al Partidului Laburist din Ma
rea Britanie a organizat o în- 
tîlnire cu membrii delegațiilor 
și reprezentanții partidelor so
cialiste, social-democrate și co
muniste invitate la lucrările ce
lei de-a 74-a Conferințe națio
nale a partidului, care se des
fășoară la Blackpool. A fost 
prezent tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, însoțit de ambasadorul 
României în Marea Britanie, 
Pretor Popa.

în cadrul întîlnirii, liderul 
partidului, primul ministru 
Harold Wilson, a salutat pe de-

fișier reale (orz, porumb) precum 
și mei, bumbac, sorg și tutun. 
O ocupație tradițională este 
creșterea vjtelor.

legații și reprezentanții străini 
prezenți, exprimîndu-și satis
facția deosebit^ pentru partici
parea lor la lucrările Conferin
ței naționale a Partidului La
burist. Adresîndu-se reprezen
tantului P.C.R., Harold Wilson 
a subliniat bunele relații stabili
te între Partidul Laburist și 
Partidul Comunist Român, men
ționînd că aceste raporturi sînt 
o urmare directă a contactelor 
și convorbirilor fructuoase care 
le-a avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în ședința de marți a Confe
rinței naționale a Partidului La
burist din Marea. Britanie, care 
se desfășoară la Blackpool, a 
luat cuvîntul primul ministru 
Harold Wilson, liderul partidu
lui, care a prezentat „Raportul 
parlamentar". Vorbitorul a înfă
țișat activitatea depusă de gu
vernul laburist; din luna martie 
anul trecut, cînd a primit înves
titura evocînd acest context în 
legislația adoptată în perioada 
respectivă.

Primul ministru a anunțat 
hotărîrea de a supune aprobării 
Parlamentului proiectul de lege 
privind naționalizarea industriei 
aeronautice și de construcții na
vale.

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al conducerii unităților 
Armatei Populare de Eliberare 
Chineze de pe frontul din 
Fuțien a anunțat că, pentru a 
permite compatrioților, ofițerilor 
și militarilor forțelor gominda- 
niste de pe insulele Quemoys, 
Oatan și Erhtan și de pe alte 
insule să sărbătorească, împreu
nă cu poporul întregii țări, îm
plinirea a 26 de ani de la pro
clamarea Republicii Populare 
Chineze, Armata Populară de 
Eliberare a ordonat suspendarea 
bombardării acestor insule în 
perioada 1—3 octombrie, anunță 
agenția China Nouă.

Delegația 
de activiști 
ai P.C.R. în

R. P. Chineză
Membrii delegației de activiști 

ai P.C.R., condusă’ de tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, care 
face o vizită pentru schimb de 
experiență în R.P. Chineză, au 
fost oaspeții provinciei Ciang-su 
și orașului Sanghai.

Cu acest prilej ei au vizitat 
un mare complex hidrotehnic 
pentru amenajarea fluviului 
Huai, o comună populară, din 
suburbiile Sanghaiului, expozi
ția industrială guvernamentală, 
obiective istorice.

In timpul vizitei la Nanchin și 
Sanghai, delegația a avut întîl- 
niri și convorbiri prietenești cu 
conducerile de partid și de stat 
locale.

ante dinspre care vin grele eflu
vii vegetale, palate în care sînt 
instalate astăzi Casa Pionierilor, 
școli, spitale, creșe, case de 
oaspeți.

Pătrundem pe artere înguste, 
cu femei și copii care trebă- 
luiesc într-o mișcare activă și 
continuă a străzii, prin fata că
suțelor lipite una de alta, curate 
și vesele. Pe o poartă ca oricare 
alta intrăm într-o curte strimtă, 
mărginită de trei clădiri mo
deste. Sîntein Ia fabrica de țevi 
profilate, despre care ni se vor
bise și care ne fusese descrisă 
ca o importantă unitate indus
trială cu o producție foarte mo
dernă. în fața nelipsitelor căni 
cu ceai, care la Șanhai e nea
părat verde, ascultăm povestea 
fabricii depănată de unul din 
cei care a trăit-o, tovarășul Li. 
vechi muncitor aici, membru al 
Comitetului revoluționar.

în aceste barăci, ne spune el, 
a fost un atelier cu 26 de lucră
tori, care prin 1953 executa mici 
reparații la partea mecanică a 
navelor. Totul se făcea cu aju
torul uneltelor celor mai sim
ple : utilaje practic nu existau, 
dacă nu socotim bancurile și 
cele citeva aparate manuale de 
filetat. Am început să produ
cem țevi simple și, cam prin 
1958, am ajuns la țevi cu dia
metrul de 76. A existat o conti
nuă problemă a utilajelor, mai 
ales cînd am trecut la diversifi
carea producției, prin anii

Pe de altă parte, ni se cerea să 
realizăm un produs extrem de 
important pentru industria 
noastră, care ar fi trebuit alt
cum adus din import. Am făcut 
o adunare cu toți muncitorii. 
Atunci unul din vechii munci
tori ai fostului atelier a spus un 
lucru minunat. Va fi foarte greu 
— a spus el — dar dacă trebuie 
le vom face cu dinții (Li se o- 
prește și se uită Ia mine). Apoi 
continuă : Ia primul profil am 
lucrat mult. (Cite zile ?, întreb 
și el zîmbește : același zîmbet). 
Opt luni. Nu pot socoti în zile, 
fiindcă au fost nopți cînd nu 
dormeam, zile care aveau 10, 
sau 12, sau 14 ore de muncă. Am 
izbutit să facem o matriță bună 
și am început să producem. La 
prima țeava, o țeavă de răcire 
rapidă, am lucrat un an și ju
mătate. La cele răsucite, care 
nici nu aveau nume în limba 
chineză, a trebuit să muncim 
și mai mult. Le-am realizat 
prima oară în două variante. 
(In fața noastră pe o masă 
sînt sute de profile de țevi, care 
de care mai ciudate și mai com
plicate, de toate dimensiunile 
imaginabile, unele în formă de 
T, sau S, sau U, altele spirala
te, altele asemănătoare unor 
subțiri și interminabile armo
niei. Li alege una dintre ele și 
mi-o întinde). Iat-o pe prima. 
Pe unele le-am realizat prin 
matrițare. Putem acum concepe 
matrițe pentru orice profil :

obținem profilul prin trefilarc 
în matrițe cu rotire pe rul
menți. Avem acum muncitori 
care pot dintr-o privire să 
imagineze matrița pentru pro
filul dat. Nu sînt oameni cu 
școală, dar au trăit clipă de cli
pă istoria acestei ramuri indus
triale care s-a născut sub ochii 
lor, prin ei, din necesitățile me
reu crescînde ale dezvoltării 
Chinei. Fiecare nou produs a 
fost gindit și creat de ei. Am 
ajuns la uh nivel înalt pentru 
că această metodă, odată stăpi- 
nită, are aplicații la foarte mul
te profile.

Ultimul nostru produs, o țea
vă cu dimensiuni foarte mici, 
de o formă deosebită, spiralată, 
a necesitat totuși 400 de expe
rimentări. Dar în anul 1974 am 
realizat 270 profile printre care 
țevi profilate flexibile, elastice, 
cu căptușeală. între 1966 și 1973 
am creat 3 211 profile diferite, 
(întreb încă o dată cit, și îmi 
notez numărul incredibil. O 
vagă mirare se trădează proba
bil pe fața mea, fiindcă tovară
șul Li reia fraza). Da : 3 211 
profile. Am avut succese, adau
gă el. Perspectivele sînt bune : 
avem acum cadre tehnice, cu 
studii superioare și medii, une
le provenite din foștii noștri 
muncitori. Avem utilaje î 72 la 
sută din ele gîndite și construi
te aici, de către noi. Clădim o 
nouă hală în care vom instala 
mașini mai mari, mai moderne.

N
oua hală, pe care 
Li ne-o arată cu 
mindrie nedisimu
lată schițează con
turul viitor al uzi
nei : realmente o 

hală industrială modernă în 
care postamente de beton, ma
sive. punctează locul viitoarelor 
mașini de mare productivitate, 
rodul experienței cîștigate, trud
nic, cu efort eroic de zi și 
noapte. Silueta zveltă alăturată 
fostelor barăci ale micului ate
lier traduce sugestiv în acest 
alt contrast arhitectonic, din 
nou plin de sugestii, istoria 
prezentă și viitoare a Șanhaiu- 
lui.

întreprinderea de țevi profi
late este una din cele 10 000 de 
unități economice ale marelui 
oraș cu 1 500 000 de muncitori, 
Ia cei 6 000 000 de locuitori ai 
săi. Și nu este nici cea mai mare 
dintre ele și nici cea mai im
portantă. Dintr-un anumit punct 
de vedere ea îmi apare la fel 
de impresionantă ca și marile 
șantiere navale sau ca și uria
șele întreprinderi metalurgice, 
iar intr-un sens, mai plină de 
semnificații. Asemenea acestei 
uzine, alte mii și zeci de mii 
de unități economice au acumu
lat efortul a milioane de entu- 
ziasme și devotamente umane, 
pornite sub impulsul revoluției 
să-și facă un alt destin.

N
u departe, în fosta 
„concesiune" fran
ceză, casa în care 
a fost constituit 
Partidul Comunist 
Chinez este astăzi 

muzeu. E o casă obișnuită ca 
atîtea zeci și sute de mii pe 
întinsul Chinei pe care și as
tăzi abia o deosebești de cele
lalte, pe lingă care, desigur, 
agenții poliției treceau nepăsă
tori.

De acolo a pornit, insă, ma
rea, nestinsa flacără a revolu
ției populare chineze.

ADRIAN RIZA

Tîrgul de carte de la Sofia

Standul românesc 
vizitat 

de Todor Jivkov
La 30 septembrie, în ulti

ma zi a Tîrgului internațio
nal de carte de la Sofia, To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, alți con
ducători de partid și de stat 
bulgari au vizitat standul ro
mânesc, în care 23 de edituri 
din țara noastră au expus 
peste 500 de titluri de cărți 
din toate domeniile creației. 
Oaspeții au fost întîmpinați 
de ambasadorul României la 
Sofia, Trofin Simedrea.

Apreciind bogata partici
pare a României la Tîrg, To
dor Jivkov a adresat felici
tări reprezentanților țării 
noastre și le-a urat succes în 
activitatea lor.

Nigeria
Se împlinesc astăzi 15 ani 

de la proclamarea indepen
denței de stat a Nigeriei, eve
niment major al istoriei po
porului nigerian. în același 
timp, la 1 octombrie, se sărbă
torește cea de a douăspre
zecea aniversare a instituirii 
regimului republican în a- 
ceastă țară.

• Cu aproape 80 de mili
oane de locuitori. Nigeria 
este cel mai populat stat al 
continentului african. Supra
fața sa. de asemenea consi
derabilă (928 000 km. p.) este 
echivalentă cu cea a Franței, 
Italiei, Belgiei și Olandei 
luate la un loc. Capitala țării 
este orașul Lagos, cu o popu
lație de un milion de locui
tori.

• Nigeria dispune de im
portante resurse naturale. La 
loc de frunte se situează pe
trolul, a cărui producție a a- 
juns la 100 milioane tone. In 
prezent, Nigeria ocupă deja 
locul opt în rîndul producă
torilor mondiali de petrol. In 
afară de „aurul negru", sub
solul nigerian conține zăcă
minte de colombit (primul 
producător mondial), cupru, 
aur, cositor, plumb, mangan. 
Dintre bogățiile solului, se 
detașează lemnul de esență 
prețioasă (acaju, abanos) 
precum și plantațiile de pal
mieri, cafea, cacao, și banane. 
Se cultivă, de asemenea, ce-

• în anii care au trecut de 
la proclamarea independen
ței, Nigeria a întreprins e- 
forturi susținute pentru înlă
turarea moștenirii coloniale 
Îi „nigerianizarea44 economiei, 
n această direcție au fost 

luate o serie de măsuri me
nite să sporească controlul 
statului asupra exploatării și 
valorificării resurselor țării. 
S-au realizat sau sînt in curs 
de realizare mari proiecte — 
șosele naționale și poduri, 
centrale electrice, rafinării de 
petrol, instalații portuare etc. 
O atenție deosebită se acordă 
problemei dezvoltării învăță- 
mîntului, creării de cadre na
ționale.

• România și Nigeria în
trețin relații diplomatice și 
dezvoltă raporturi de cola
borare reciproc avantajoase. 
Vizitele reciproce oficiale, 
care au avut loc în ultimii 
ani, au deschis noi perspec
tive acestor relații. A luat fi
ință o societate mixtă ro- 
mâno-nigeriană pentru ex
ploatarea și prelucrarea lem
nului, se cooperează rodnic 
la realizarea complexului de 
preparare a fosfaților de la 
M’Rata, precum și în con
strucția de locuințe etc.

Urmărind cu simpatie efor
turile poporului nigerian pep- 
tru dezvoltarea economică, 
socială și culturală a țării 
sale, cu prilejul sărbătorii 
naționale îi adresăm urări de 
noi succese pe calea consoli
dării independenței, a reali
zării aspirațiilor sale de 
prosperitate și progres.

V. ș.

PE SCURT «PESCURT» PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• PRIMUL ministru al Portu
galiei, Jose Pinheiro de Azevedo, 
a rostit, luni seară, un mesaj 
radiotelevizat, în legătură cu si
tuația internă și hotărîrea 
guvernului de a institui contro
lul militar asupra posturilor de 
radio și televiziune.

• INTRE 24 ȘI 30 SEPTEM
BRIE, o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Moca, secretar al Co
mitetului județean Galați al 
P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în R. P.

Mongolă, la invitația C.C. al 
P.P.R.M.

La 30 septembrie, delegația a 
fost primită de tovarășul D. 
Cimiddorj, secretar al C.C. al 
P.P.R.M.

• SECRETARUL DE STAT al 
S.U.A., Henry Kissinger, a con
ferit marți la New York cu mi
nistrul sirian al afaceriltV ex
terne, Abdel Halim Khaddam. 
După întrevedere, care a durat 
două ore, Khaddam a declarat 
ziariștilor că a transmis secre
tarului de stat american poziția

guvernului sirian în legătură cu 
evoluția situației în Orientul 
Apropiat.

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL ETIOPIEI a emis un decret 
privind naționalizarea, cu unele 
excepții, a școlilor secundare, a 
anunțat postul de radio Addis 
Abeba.

Potrivit unei statistici întoc
mite în 1970, în Etiopia existau 
394 de școli secundare ale căror 
cursuri erau frecventate de 
aproximativ 68 000 elevi.

Critici in Senatul american față de proiectul de 
lege privind extinderea bazei militare de la 

Diego Garcia
Senatul american 

a aprobat în forma 
sa finală un proiect 
de lege privind rea
lizarea unor con
strucții cu caracter 
militar în valoare de 
3.8 miliarde dolari, 
dintre care 13,8 mi
lioane pentru extin
derea bazei militare 
de la Diego Garcia, 
din Oceanul Indian.

Proiectul de lege 
a fost trimis la Casa 
Albă pentru a fi 
contrasemnat de pre
ședintele Gerald 
Ford, după care va 
intra în vigoare.

Dezbaterile din Se
nat au fost marcate 
de o serie de accente 
critice. Astfel, sena
torul Ștuart Syming
ton (democrat, Mis
souri) a criticat fap
tul că populația in
digenă de pe Insula 
Diego Garcia a fost 
strămutată în alte 
locuri pentru a se e- 
libera terenul în ve
derea amplasării ba
zei americane și a 
anunțat că va iniția 
o investigație pe a- 
ceastă temă. La rîn
dul său, senatorul 
John Tower (repu
blican,, Texas), a a-

rătat că populația 
din Diego Garcia a 
fost dislocată în mod 
arbitrar și a cerut 
întreprinderea unei 
anchete de către 
Congres.

După cum se știe, 
hotărîrea S.U.A. de 
a construi baza mili
tară de la Diego 
Garcia a întîmpinat 
critici vehemente din 
partea unor guverne 
și a opiniei publice 
din țările situate în 
sudul Asiei, care se 
pronunță pentru 
transformarea O- 
ceanului Indian în
tr-o zonă a păcii.

Potrivit prevederilor, schim
burile comerciale româno-tu- 
nisiene vor crește substanțial 
anul acesta față de 1974, cînd 
au fost de patru ori mai mari 
decît în 1973. A fost diversi
ficată , continuu și gama de 
mărfuri, o pondere tot mai 
mare avînd mașinile și utila
jele românești pe piața tu
nisiană : tractoare, locomoti
ve Diesel hidraulice., utilaje 
miniere și pentru construcții 
etc. La rîndul său, Tunisia a 
exportat în țara noastră mi
nereuri de fier, plută, piei 
brute și altele.

Se dezvoltă cu succes și 
cooperarea în producție.

• ZIARUL „L’HUMANITE" 
informează că la 29 septembrie 
a avut loc, la Paris, o întîlnire 
între Enrico Berlinguer, secretar 
general al Partidului Comunist 
Italian, și Georges Marchais, se
cretar general al Partidului Co
munist Francez.

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

DE CE ESTE ’UCIS UN MAGIS
TRAT : 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 — TRÎNTORII : 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 vița

Recepție la Pekin

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15), Tomls (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Gră
dina Aurora (ora 19), Grădina 
Tomis (ora 19).

A FOST' O DATA 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; 20,30), 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 COLȚ 
ALB ; Doina (orele 11; 13,15; 15.30; 
17,45; 20 — program pentru copii 
— 9,45), Pacea (orele 15,30; 18; 20).

ALO, TAXI ! : 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 FĂRĂ 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 ; Crîngași 
(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 : Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA î 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 ? J 
Vitan (orele 15,30; 18).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPA !
Lumina (orele 18,15; 20,30).

STRĂZILE AU AMINTIRI î
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16).

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

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Colegi de 
generație. 10,20 Biblioteca pentru 
toți. 11,10 Estrada jestradelor... 
11.25 Drumuri în istorie. 11,45 Al
bum coral. 12,00 Telex. 12,05 în
chiderea programului. 16.00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba rusă. 
17,05 Lecțiile operetei. 17,25 Fotbal«

19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film artistic : „Muntele aza- 
leelor". Premieră pe țară. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.
PROGRAMUL II

20,00 Bijuterii muzicale., 20,15 De
sene animate : „Cine ești dum
neata, Donald Duck ?“ 20,55 Pei
saj editorial. 21,05 Telex. 21,10 Di- 
vertis... studio ’75. 21,40 Roman- 
foileton : „Familia Thibault" — 
episodul II. 22,25 închiderea pro
gramului.

A.R.I.A. (la Sala Palatului) ba
letul ,,RAMBERT" din Anglia — ora 
20 ; Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
HEDDA GABLER — ora 19; (Sala 
Studio) : TITANIC VALS — ora 
19; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : CER CUVÎNTUL LA... DI
VERSE — ora 19,30; Teatrul de 
Stat de Operetă : SPUNE, INI
MIOARA, SPUNE — ora 19,30; 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN VARȘOVIA — ora 19.30; 
Teatrul ..Țăndărică" (Sala Victo
ria) ; ILEANA SÎNZIANA — ora 
17.

Cu prilejul celei de-a XXVI-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, Den 
Siao-pin, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, a oferit în 
numele lui Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat, 
o recepție la care au participat : 
Ie Cîen-in, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, membru al Co
mitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, ministrul apărării naționale, 
Ciu De, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze, 
Cian Ciun-ciao, Cian Cin, mem
bri ai Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, _ alți conducători de 
partid și de stat, cadre din con
ducerea Armatei Populare de

Eliberare, reprezentanți ai insti
tuțiilor și organismelor centrale, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, oameni de știință, artă și 
cultură.

Printre numeroșii oaspeți de 
peste hotare au fost prezenți 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele 
FUNC, Fumi Vongvicit, secre
tar general al C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, vicepremier al 
Guvernului Provizoriu de Uniu
ne Națională al Laosului, Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, conducă
torul delegației de activiști de 
partid care, la invitația C.C. al 
P.C. Chinez, efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență în 
R.P. Chineză, alți invitați.

In cadrul recepției, Den Siao? 
pin a rostit o alocuțiune. 2»

• o descoperire de ULTIMA ORĂ : Germenii „haemophi- 
lus influenzae", care provoacă meningite la copii, au devenit 
rezistenți la antibiotice. Doctorul Heroine Klein, de la Școala 
medicală din Harvard, susține că acești germeni rezistă chiar și 
la ampicilina. Din fericire, însă, ei au rămas sensibili la un me
dicament foarte puternic și periculos : cloramfenicolul a PU
TERNIC FLUX AL MARII LA LENINGRAD. Agenția TASS infor
mează că, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, Leningradul a fost 
supus unui puternic flux al mării, al cincilea ca forță din întrea
ga sa istorie de 272 de ani. Vîntul puternic și valurile din Golful 
Finic au oprit revărsarea Nevei în mare. Noaptea, nivelul apelor 
fluviului a crescut cu 270 cm, inundînd o mare parte din străzile 
situate în apropiere. La semnalul de alarmă dat cu opt ore înain
tea începerii inundației, autoritățile au mobilizat forțe puternice 
pentru prevenirea pagubelor. In unele zone, populația, spitalele, 
instituțiile pentru copii au fost evacuate. Nu au fost semnalate 
pagube. Luni, la amiază, apele s-au retras complet • FERMA 
DE PASĂRI IN COSMOS într-un viitor apropiat, echipajele sta
țiilor cosmice orbitale și ale navelor interplanetare își vor putea 
îmbogăți meniul cu pui la frigare, supă de găină, ouă ochiuri. 
Aceste alimente le va furniza o fermă avicolă cosmică concepută 
de inginerii sovietici. într-un compartiment orbital special vor 
putea sta pînă la 25 de păsări mari și 12 pui. La această fermă 
este prevăzut totul pentru asigurarea condițiilor de viață și creș
terea normală a păsărilor • POPULAȚIA BRAZILIEI. După cum 
anunță Institutul național de geografie și statistică, în prezent, 
populația Braziliei este de 107 200 000 locuitori. In ultimii cinci 
ani, ea a crescut cu aproximativ 15 la sută. In anul 1980, potrivit 
estimărilor, Brazilia va număra 123 milioane locuitori a TUNE
LUL CARE VA TRAVERSA ANZII CORDILIERI. Ministerul Lu
crărilor Publice din Chile a anunțat că, la sfîrșitul acestui an, vor fi 
inaugurate lucrările de construcție la un tunel, în lungime de trei 
kilometri, care va traversa Anzii Cordilieri făcînd legătura între 
Chile și Argentina. Tunelul va uni localitățile Caracoles (Chile) 
și Cuevas (Argentina) • POD MOBIL LA HAMBURG. La lăr
girea portului Hamburg a fost nevoie să se construiască un nou 
pod de cale ferată. Porțiunea sa centrală, lungă de 106 m, poate 
fi ridicată în sus pe rezemătorile laterale cu 46 m pentru a lăsa 
să treacă vapoarele. Operațiunea de ridicare necesită numai 2 
minute. Acest pod mobil este, după declarațiile specialiștilor, cel 
mai mare pod de acest gen din lume • CONSILIUL DE ADMI
NISTRAȚIE AL POȘTELOR DIN R. F. GERMANIA a decis să 
introducă, începînd din anul 1977, o limitare a duratei convorbiri
lor telefonice locale în anumite orașe ale țării pentru a descon
gestiona liniile de telecomunicații. Se preconizează o limită maxi
mă de patru minute. Măsura, studiată în prezent și de autorită
țile franceze, pornește de la constatarea' că, în cursul dimineții 
și după-amiezii, au loc numeroase convorbiri telefonice pe teme 
adesea banale, de regulă între femeile casnice, ceea ce împiedică 
folosirea circuitelor pentru discuții de afaceri sau de importanță 
socială.
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