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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Ambasadorul Indoneziei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, sîmbătă, pe Mohamad

Isnaeni, ambasadorul Indoneziei la 
București, în vizită de rămas bun, 
cu ocazia încheierii misiunii sale în 
tara noastrăi.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Populare Benin
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, sîm
bătă, pe ambasadorul Republicii

Populare Benin la București, Paul 
Kpoffon, în vizită de rămas bun, cu 
ocazia încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Convorbirea care a avut Ioc cu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o at
mosferă Cordială.

ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR FORMULATE LA ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Mobilizare exemplară pentru realizarea sarcinilor economice
Planul pe acest an - îndeplinit integral ! RECOLTĂ - grabnic la adăpost!
Producția din 1986 - temeinic pregătită! INSĂIINTURILE încheiate la termen!

Am Intrat, de cîteva zile, tn trimestrul 
IV al acestui an — perioadă care tre
buie să se caracterizeze printr-o activi
tate intensă, bine organizată, astfel ca în 
fiecare întreprindere, în fiecare ramură 
a economiei naționale să se asigure în
deplinirea integrală, la toți indicatorii, a 
planului pe 198S și, totodată, să se pre
gătească temeinic producția din anul vii
tor, primul an al noului cincinal.

După cum s-a subliniat la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., este pozitiv faptul că nu
meroase unități industriale din toate sec
toarele economiei, precum și o serie de 
județe au încheiat cu bune rezultate pla
nul pe cele nouă luni care au trecut din 
acest an, că la un șir de produse indus
triale s-au obținut depășiri de plan și, 
totodată, au fost recuperate unele ră- 
mîneri în urmă. Totuși, așa cum s-a 
arătat >în cadrul ședinței Comitetului Po
litic Executiv, realizările nu se situează 
la nivelul prevederilor de plan, în anu
mite ramuri importante ale economiei 
naționale înregistrîndu-se în continuare 
restanțe.

Tocmai de aceea, în spiritul exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ședința Comitetu
lui Politic Executiv, este absolut necesar 
ca in fiecare întreprindere, centrală și 
ramură a industriei, sub conducerea ne
mijlocită a organelor și organizațiilor de 
partid, să se acționeze cu întreaga răs
pundere, să se aplice cu fermitate mă
surile menite să asigure toate condițiile 
tehnice, materiale și organizatorice pen
tru înfăptuirea integrală, Ia toți indica
torii, a planului pe trimestrul IV și pe 
întregul an.

Esențial este ea în , această perioadă 
eforturile' șl capacitățile creatoare ale co
lectivelor de'oantfeni ai mUricil din între
prinderi să fie concentrate spre reali
zarea în întregime, In cantitățile și în 
structura sortimentală stabilită, a planu

lui la producția fizică, recuperîndu-se 
grabnic toate restanțele existente la a- 
numite produse. Cu prioritate și cu ma
ximă răspundere este nevoie șă se ac
ționeze pentru realizarea în cele mai 
bune condiții- a producției destinate ex
portului. In acest scop, în cel mai scurt 
timp, întreaga producție ce mai este de 
realizat în acest an, potrivit contractelor 
încheiate cu partenerii externi, trebuie 
să fie lansată în fabricație, spre a fi 
realizată pînă Ia sfîrșitul lunii noiem
brie sau, cel tîrziu, pînă în primele zile 
din luna decembrie, astfel ca în răstim
pul ce mai rămîne pînă la încheierea 
anului să se lucreze efectiv la comenzi 
din anul 1986.

Este cît se poate de evident că înde
plinirea exemplară a planului la produc
ția fizică și la export este indisolubil le
gată de buna aprovizionare tehnico-ma- 
terială. De aceea, așa cum s-a Indicat la 
ședința Comitetului Politic Executiv, este 
necesar ca forurile de resort din minis
tere și centrale să clarifice șl să rezolve 
imediat toate problemele legate de asi
gurarea Întreprinderilor cu energie, cu 
materiile prime și materialele necesare 
bunei desfășurări a producției. Tot atît 
de important, in acest scop, este să se 
intensifice in întreprinderi acțiunile de 
bună gospodărire, de recuperare și re- 
folosire a materialelor și energiei.

Totodată, așa cum s-a subliniat în șe
dința Comitetului Politic Executiv, tre
buie să se dovedească o maximă răspun
dere pentru calitatea produselor, luîn- 
du-se măsuri hotărite pentru respecta
rea strictă a disciplinei tehnologice, pen
tru Întărirea și perfecționarea controlu
lui tehnic de calitate pe întregul flux de 
fabricație, astfel ca toate produsele ce 
ies pe poarta Întreprinderilor șă- fie ire
proșabile din p'uiict de vedere călffăttv, 
să corespundă condițiilor prevăzute în 
contractele Încheiate cu beneficiarii in
terni și partenerii externi.

® Se impune utilizarea la capacitate maximă a mijloace
lor mecanice spre a se asigura încheierea însămînțării griului 
în cîteva zile în zonele colinare și de nord, și pînă la 10 octom
brie în toate județele

© Pretutindeni, intensificarea la maximum a semănatului 
trebuie să se realizeze la un înalt nivel calitativ, în condițiile 
respectării cu strictețe a normelor agrotehnice

® Recoltarea, transportul și depozitare^ roadelor toamnei 
trebuie să se desfășoare în ritm accelerat, prin mobilizarea la 
munca pe cîmp a tuturor locuitorilor de la sate

© Pentru grăbirea transportului și depozitării producției este 
necesar ca toate camioanele, remorcile și, mai ales, toate 
atelajele să fie folosite la întreaga capacitate, pentru ca aces
tea să efectueze cît mai multe curse pe zi

< ’5.

Mijloacele mecanice utilizate Intens la recoltarea porumbului. Aspecte de muncâ surprinse la I.A.S. Săcele - fotografia din Stingă - ?! la I.A.S. Albești din județul
Constanța - fotografia din dreapta Foto : E. Dichiseanu

Comisiile și consiliile pe probleme 
- un important sprijin în activitatea 

organelor de partid
Dinamismul vieții politice și eco- 

nomico-sociale, obiectivele și sarci
nile multiple șl complexe pe care le 
avem de înfăptuit atît în acest an, 
cît șl în cincinalul 1986—1990, în 
lumina hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a indicați
ilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, determină crește
rea tot mai accentuată a rolului con
ducător al partidului, a fermității și 
răspunderii comitetului județean, a 
organelor și organizațiilor de partid, 
pentru a-și îmbogăți mereu expe
riența în conducerea activității eco- 
nomico-sociale, pentru a imprima un 
stil de muncă tot mai eficient între
gii lor activități.

între pîrghiile de lucru folosite în 
acest scop, un loc distinct îl ocupă 
cortiisiile și consiliile pe probleme, 
care constituie un ajutor prețios al 
organelor de partid în activitatea cu
rentă și de perspectivă, participînd 
efectiv la elaborarea hotărîrilor, la 
soluționarea problemelor economico- 
sociale șl politice multiple cu care 
se confruntă acestea zi de zl în 
munca pe care o .desfășoară.

Avînd în vedere acest lucru, biroul 
comitetului județean de partid a 
inițiat și inițiază permanent măsuri 
menite să asigure o bună funcționa
litate a comisiilor și consiliilor pe 
probleme atît la nivelul județului, 
cît și al organelor de partid subordo
nate, continuitate și eficiență în în
treaga lor activitate. în acest fel s-a 
reușit să se planifice și să se pro- 
grameze mai judicios munca acestor 
organisme de lucru, orientarea acti
vității lor spre problemele prioritare, 
stringente, dar și spre cele de per
spectivă. în programele lor de acti
vitate sînt cuprinse acțiuni și studii 
care vizează atît actualitatea, cît și 
perspectiva obiectivelor și sarcinilor 
pe care trebuie să le rezolve comite
tul județean de partid. Imediat după 
plenara Consiliului Național al Agri
culturii și plenara comună a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, din mai și 
iunie a.c., ca și după Plenara C.C. 
al P.C.R. și activului central de par
tid, programele de lucru ale comisi
ilor și consiliilor pe probleme au 
fost revăzute și reîmprospătate cu 
idei, sarcini și obiective de maximă 
importanță rezultate din cuvîntările 
rostite cu aceste prilejuri de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Modul de folosire a comisiilor pe 
probleme îmbracă cele mai diverse 
forme și metode. Biroul comitetului 
județean de partid apreciază activi
tatea acestor comisii nu după numă
rul studiilor sau investigațiilor ori 
al acțiunilor programate, ci după ca
litatea și eficiența soluțiilor noi 
găsite pentru perfecționarea activi
tății de partid, pentru înfăptuirea 
exemplară a planului la producția 
industrială, fizică și 'marfă, a expor
tului, pentru realizarea la timp a 
investițiilor, creșterea producțiilor 
vegetale și animaliere, pentru ridi
carea nivelului politic și profesional

Noi construcții de locuințe la Baia Mare Foto : S. Cristian

al cadrelor, al comuniștilor și' oame
nilor muncii, pentru întărirea răs
punderii lor în realizarea în cît mai 
bune condiții a sarcinilor economico- 
sociale.

în centrul mun<5ii organizatorice șl 
politico-ideologice situăm realizarea 
integrală a sarcinilor din toate sec
toarele. O atenție prioritară acordăm 
însă îndeplinirii exemplare a indica
țiilor secretarului general al parti
dului cu privire la dezvoltarea mai 
puternică a bazei de materii prime 
și valorificarea superioară a produc
ției de minereuri neferoase. Biroul 
comitetului județean de partid a 
alcătuit colective formate din mem
bri ai consiliului de control munci
toresc al activității economice și so
ciale, ai comisiei .pentru problemele 
organizatorice de partid, ai organi
zațiilor de masă și obștești, ai comi
siei pentru problemele de cadre, 
care, împreună cu comitetele de 
partid, cu consiliile oamenilor muncii 
din' unitățile Centralei minereurilor 
din Baia Mare, de la întreprinderea 
de prospecțiuni și explorări geolo
gice Maramureș și Institutul de cer
cetări și proiectări pentru minereuri 
neferoase Baia Mare au efectuat 
studii pentru dezvoltarea mai puter
nică a bazei de materii prime, cores- 
punzător cerințelor economiei națio
nale. Desigur, lucrînd împreună, co
misiile nu s-au limitat doar la aspec
tele pur tehnice sau economice — 
deși acestea sînt esențiale — ci au 
urmărit și gradul de răspundere po
litică și inițiativă al cadrelor de con
ducere, al specialiștilor, al membri
lor unor organe de partid, sindicat 
și de U.T.C. pentru îmbogățirea și 
aplicarea întocmai în viață a progra
melor prioritare existente pentru 
minerit, pentru actualizarea continuă 
a măsurilor, potrivit obiectivelor sta
bilite de conducerea partidului 
vizînd creșterea producției, recupe
rarea integrală a restanțelor înregis
trate în prima parte a anului.

Angajarea membrilor mai multor 
comisii în analizarea unei probleme

s-a dovedit o soluție bună, întrucît, 
o dată cu concentrarea unor forțe 
importante, s-a asigurat și o abor
dare complexă a problemelor ce au 
făcut obiectul studiului, atît prin 
prisma factorilor economici, cît și a 
factorilor politico-organizatorici. Pe 
baza concluziilor desprinse din in
vestigațiile comisiilor amintite, biroul 
comitetului județean de partid a sta
bilit un complex de măsuri pri
vind amplificarea muncii de cer
cetare în ' acest domeniu, de 
creștere a răspunderii cadrelor pen
tru dezvoltarea bazei de materii 
prime, de întărire a ordinii și dis
ciplinei prin înlocuirea unor cadre 
de conducere care nu și-au făcut 
datoria de specialiști și de oameni 
politici, cum a fost cazul la Exploa
tarea minieră Săsar sau la între
prinderea minieră Baia Borșa, de 
întărire a unor exploatări și sectoare 
cu cadre cu experiență, exigente, 
ferme, competente în munca de con
ducere și educație comunistă și 
etico-profesională. Eficiența studiului 
efectuat, a măsurilor întreprinse pe 
baza acestuia de către comitetul ju
dețean de partid se reflectă în faptul 
că unitățile Centralei minereurilor 
din Baia Mare au recuperat integral, 
pînă la sfîrșitul semestrului I, res
tanțele Ia producția-marfă, creîn- 
du-se condiții pentru a se livra su
plimentar, în acest an, economiei 
naționale metale neferoase în valoa
re de peste 30 milioane lei.

Cu bune rezultate a folosit biroul 
comitetului județean de partid co
misiile pe probleme, precum și un 
număr însemnat de cadre din activul 
de partid și în efectuarea unor studii 
în domeniul agriculturii, pe baza că
rora s-au alcătuit 18 programe spe
ciale pentru utilizarea mai bună a

Marius COJOCARU 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R.

(Continuare in pag. a IJ-a)

VALEA JIULUI
altfel decit am cunoscut-o odinioară

Adesea vorbim sau scriem despre mineri cu convin
gerea că-i cunoaștem, că universul muncii și vieții lor 
ne este familiar pentru că am citit mult, ni s-a po
vestit, am văzut la televizor sau la cinematograf... 
Știm și cițiva termeni minerești : abataj, puț, galerie, 
strat, „Noroc bun" !... Avem în minte și portretul-cadru 
al minerului, tăiat în linii ferme, colțuroase, un chip 
de bărbaț inspirînd voință,' tenacitate, destoinicie.

Totuși, adevărul întreg despre mină, despre mineri, 
despre munca și viața lor nu poate fi cunoscut decit 
trăind un timp în intimitatea unei mine și cunoscînd, 
din interior, viața care pulsează în arterele ei, munca, 
preocupările, universul de ginduri și sentimente ale 
minerilor. De aceea, autorul acestor rinduri, mergind 
in bazinul carbonifer al Văii Jiului, s-a instalat, pen
tru șase zile, la exploatarea minieră Lupeni, „lipit" 
de o brigadă (brigada lui Costică Ene din sectorul 3, 
abatajul din panoul 5—6), i-a însoțit pe mineri la mun
ca lor, din sala de apel și pînă la predarea schimbului,

apoi acasă, ori la o bere, intr-o excursie, a participat 
la raportul zilnic de la conducerea minei, a discutat și 
cu' alți șefi de brigadă, cu mineri, cu ingineri, cu șefi 
de sectoare, cu directorul mine) și a urmărit ore și ore 
in șir pulsul minei reflectat pe panoul electronizat al 
dispeceratului, pe ecranele camerelor de luat ve
deri, pe videoterminalul calculatorului și prin dia
logul pe care-l poartă dispecerii cu toate com
partimentele și centrele vitale ale minei. Și a în
țeles, cît de cit, ce se petrece cu adevărat intr-o mină 
ca aceea de la Lupeni — care trimite zilnic 7 000—8 000 
de tone de cărbune cocsificabil combinatului de la 
Hunedoara și altor centre siderurgice. „Cit de cit" 
pentru că o mină este — m-am convins in cele șase 
zile — ceva cu mult mai complex decit ne imaginăm. 
Reportajele ce urmează vor fi deci reflectarea, siste
matizată sau nu, a acelor zile. Șase zile din ampla, 
eroica bătălie pentru cărbune.

Noaptea, în acceleratul 
care mă va depune, în zori, 
în gara Petroșani,. pe care 
o știu de mult, îmi vin în 
minte, fără să le chem, 
imagini ale Văii Jiului așa 
cum mi s-au întipărit în 
minte de-a lungul a 33 de 
ani. din clipa în care veni
sem aici ca să-mi încep ac
tivitatea de reporter la un 
ziar pentru tinerii mineri 
ai acestui bazin și pînă în 
urmă cu cițiva ani, cînd 
am venit aici ultima oară. 
Imaginile primei cunoștin
țe cu o mină de cărbuni, în 
decembrie 1952, la Lonea, 
în abatajul unui vestit șef 
de brigadă de pe atunci... 
Primul drum prin noroaie
le și printre instalațiile de 
la suprafață, vechi, negre 
și mohorîte, primul echi
pament de coborîre în 
mină, lămpasul cu benzină, 
instrucțiunile date de
maistru bătrîn, semnătu

ra pe declarația că pentru 
orice mi s-ar întîmpla în 
mină sînt singurul răspun
zător... Apoi percheziția 
corporală de la gura puțu
lui (nu cumva să fi luat cu 
mine chibrituri și țigări),

verse rare sau rupte, apa 
care șiroia necontenit de 
peste tot, aerul greu de la 
intrarea într-un abataj-ca- 
meră... Minerii din abataj, 
goi pînă la brîu, cu pielea 
lucind de transpirație a-

ȘASE ZILE REPORTER IN MINA

intrarea în colivie (așa se 
numește „cabina" ascenso
rului de mină), coborîrea 
vertiginoasă în hăurile u- 
nei găuri negre, apoi, la 
sute de metri sub pămînt, 
mersul anevoios prin ga
lerii. printre șiruri de va- 
goneți trase de cai. prin 
apă și noroi alunecos, prin
tre grămezi de grinzi de 
brad mirosind a rășină, a- 

suitor
abrupt cu o scară din tra

un poi urcușul pe un

mestecată cu praf de căr
bune. pe fetele negre doar 
ochii luceau, fosforescenți, 
ochii și dinții.

în cîteva luni am ajuns 
să cunosc minele Văii Jiu
lui, In unele puteam intra 
fără însoțitor. Am cunos
cut și după aceea minele 
Văii Jiului. Vizitîndu-le 
din timp în timp, am ur
mărit extraordinara lor e- 
voluție... Da — îmi spun in 
trenul de Petroșani — pre

tind că aș cunoaște cît de 
cit Valea Jiului și munca 
minerilor, nu voi avea di
ficultăți intrînd în mină cu 
o brigadă, nici surprize, 
poate chiar o să-mi placă, 
deși nu mai am 18 ani...

în zori, gara Petroșani e 
aceeași. Dar îndată ce trec 
pasarela de peste noianul 
de șine (și ea aceeași), mă 
trezesc într-un oraș parcă 
neștiut. Nimic, absolut ni
mic din ce a fost. Au dis
părut clădirile cunoscute, 
vechi, înnegrite și coșcovite, 
înșirate de-a lungul unei 
străzi cu prăvălioare... Am 
în față un oraș nou, cu a- 
devărat modern, parțial fi
nit, parțial în construcție 
sau in finisări. Deci iată 
prima surpriză ! Pe unde 
s-o fi aflat ghereta-ate-

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a V-a)

Tradiția 
muncii
Senine zile de toamnă au co- 

borit peste întinderea Bărăga
nului, conferindu-i acel mister 
nedefinit, încărcat de culoare, 
belșug și frumusețe. Undeva, pe 
lingă curgerea blajină a Arge
șului, la 40 km de București, co
muna Hotarele, județul Giur
giu, oferă privirii vizitatorului 
una din acele complexe imagini 
ale realității noastre socialiste. 
Localitatea — ca de altfel toate 
localitățile rurale din țară — a 
cunoscut în această epocă de 
glorie inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului o amplă 
dezvoltare economico-socială. 
Emblemă a muncii depuse aici, 
comuna Hotarele se .prezintă as
tăzi cu rezultate deosebite. in 
toate domeniile de activitate'... și 
nu e greu să constați că ceea 
ce caracterizează viața localnici-

r
TARA AUR

E un cîntec de aur, strălucitor, înălțat 
cade lumina peste chipul omului muncitor 
luminează chip de femeie, chip de bărbat. 
Fiecare zi e aurie și caldă
E un cîntec de muncă și de putere
Ca un arbore, ca un riu
Ca o cîmpie de miere.

Totul se bucură și cintă 
totul intreg, apropiat 
visul meu bun, îndrăgostitul 
iese pe cîmp să te-ntilneascâ

este mai pură, mai candidă., 
și pare chipul de copil 
înconjurat de ploi subțiri.

Acolo unde se-nfioară 
inima mea de-atîta cîntec 
de-atîtea vise și speranțe 
ca-n fotografiile cu miri.

Acolo unde cintă glia 
sub miini febrile de țărani 
acolo unde dimineața

Patrie de aur 
oamenii tăi, culegători ai cintecului auriu, 
înfloresc iii raza speranței
O, știu prea bine, știu, știu...

Cleopatra LORINȚIU
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lor este tradiția muncii. Con
vingătoare in acest sens sînt 
spusele țăranului cooperator 
Eftene Ion : „Așa cum apre
cia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și pentru noi este un titlu de 
mîndrie și încredere faptul că 
prin muncă, și numai prin 
muncă, putem obține rezultate 
remarcabile și putem deveni a- 
devărați constructori ai socia
lismului și comunismului in pa
tria noastră". Iată o mărturie 
elocventă a demnității poporu
lui nostru prin tot ceea ce gin- 
dește, înfăptuiește și creează.

Intr-una din aceste dimineți 
ne aflam la sediul cooperativei 
agricole de producție și, spre 
surprinderea noastră, nu am 
intilnit pe nimeni. Așteptăm și 
iată că dinspre cimpul cu po
rumb se apropie, cu mișcări 
repezi, un om. Facem prezentă
rile. Este Cațaonu Matei, conta- 
bil-șef la C.A.P. Hotarele. La 
nedumerirea noastră răspunde 
cu -un zîmbet discret : „Păi, nu 
găsiți pe nimeni la ora asta. 
Toată lumea este pe cimp, la 
cules. Eu am venit întimplător, 
deoarece am cîteva probleme de 
rezolvat și mă întorc înapoi, 
alături de tovarășii de muncă".

L-am rugat să ne acorde 
cîteva minute și am pornit spre 
fronturile de lucru. Toate utila
jele și forțele umane erau con
centrate la recoltatul porumbu
lui, la culesul legumelor, la pre
gătirea terenului pentru însă- 
mințări. Activitate febrilă, ca
racteristică acestei campanii 
agricole de toamnă. Sub soarele 
fierbinte de toamnă, cot la cot.

Alexandru CALMACU
(Continuare în pag. a IV-a)
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înflorirea localității
opera colectivă a locuitorilor ei

In continuarea ciclului nostru, azi răspunde MARIN SMARAMDACHE, 
primarul orașului Balș, căruia i-am adresat următoarele intrebări :

1. Ce măsuri imediate întreprindeți în lumina sarcinilor trasate de 
Congresul consiliilor populare ?

2. La ce măsuri de perspectivă vă gîndiți pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii activități desfășurate de consiliul popular ?

3. Ce forme și mijloace vă propuneți pentru atragerea cetățenilor in 
aplicarea acestor măsuri ?

SPRIJIN CONCRET PENTRU 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI.

PENTRU STRÎNGEREA IMEDIATĂ 
A RECOLTEI

— Nu „numai deputății, ci si cei
lalți cetățeni, în general, oamenii 
muncii din orașul Balș au înțeles că 
cea mai actuală sarcină, reieșită 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din documentele 
Congresului consiliilor populare, 
constă in a urmări îndeplinirea in
dicatorilor planului pe anul acesta, 
concomitent cu pregătirea exemplară 
a producției cincinalului viitor. Pe an
samblu, planul pe 8 luni la produc
ția-marfă a fost realizat. însă avem în 
vedere ca fiecare unitate, fiecare sec
ție să-și îndeplinească indicatorii can
titativi și calitativi, să asigure ritmic 
comenzile la export : în consecință, 
consiliul popular a luat măsura de 
a se stabili programe concrete de 
sprijinire a acelor întreprinderi unde 
se înregistrează probleme.- ca de 
pildă Ia întreprinderea de osii și 
boghiuri, unde capacitatea de prelu
crare a roților nu a ajuns încă 
la parametrii proiectați. în agricul
tură, circa șapte mii de cetățeni din 
oraș, mobilizați de deputați. partici
pă zilnic Ia recoltarea porumbului, 
a legumelor, a celorlalte culturi de 
sezon, pentru a nu se pierde nimic 
din roadele toamnei.

Alti cetățeni, împreună cu depu
tății. contribuie prin muncă patrio
tică la finisarea a 76 de aparta
mente si a unui cămin de nefamiliști 
care vor fi date în folosință in ur
mătoarele zile. Este, de fapt, o acti
vitate cuprinsă intr-un program am
plu de mai bună gospodărire a ora
șului. program inițiat in aceste zile. 
Avind în vedere că anotimpul rece 
nu este departe, în acest program 
sint prevăzute măsuri privind apro
vizionarea de toamnă a populației, 
intensificarea lucrărilor de reparații 
la imobile și altele.

O altă direcție a conlucrării edi
lilor cu cetățenii o reprezintă siste
matizarea orașului. Urgentă în acest 
domeniu este revederea actualei 
schite de sistematizare — si trebuie 
spus că, pe baza propunerilor cetă
țenești, comisia de resort a consi
liului popular a identificat deja po
sibilitatea reducerii perimetrului 
construibil cu circa 10 la sută. 'Tre
buie însă să găsim soluții prin care 
să se poată reda în circuitul agri
col o suprafață mult mail mare.

„VOM ÎNDEPLINI MULT MAI 
DEVREME SARCINILE 

PRIVITOARE LA 
INDUSTRIA MICA, 

STABILITE IN PERSPECTIVA 
ANULUI 1990“

— Și orașul nostru, aidoma tuturor 
localităților patriei, va cunoaște o 
dezvoltare deosebită, multilaterală, 
în viitorul cincinal, accentul fiind 
pus. așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul forum 
al consiliilor populare, pe latura in
tensivă. calitativă. Această orientare 
implică ' valorificarea mai bună a 
resurselor locale, reintroducerea ma
sivă a materialelor reutilizabile în 
circuitul economic, ceea ce va da un 
nou impuls industriei mici. în con
formitate cu programul special a- 
doptat de congres. în ce ne privește, 
am identificat deja citeva căi de 
acțiune prin care să ajungem încă 
din primii ani ai cincinalului urmă
tor la o producție în industria mică 
de 8 000 lei pe locuitor. Obiectivul 
este pe deplin realizabil, deoarece 
încă de pe acum acest indicator este 
la noi de circa 5 000 de lei — iar 
discuțiile cu cetățenii continuă pe 
această temă, furnizindu-ne mereu 
idei și sugestii ingenioase.

Propuneri recente s-au formulat, 
do pildă, in legătură cu mărirea spa
tiilor de prelucrare a ceramicii și 
creșterea numărului meșteșugarilor, 
valorificarea nisipului -din riu! Olteț. 
diversificarea articolelor de uz gos
podăresc și a uneltelor agricole, pre
lucrarea eficientă a răchitei din care 

si acum obținem o apreciată produc
ție pentru export. Mai sint. desigur, 
și altele, dar sintem siguri că cele 
mai interesante sugestii, cele mai 
eficiente idei abia de acum înainte 
vor fi formulate, avind in vedere 
rolul tot mai important pe care ur
mează să-l dețină industria mică in 
satisfacerea cerințelor oamenilor 
muncii.

Propunerile cetățenilor, doleanțele 
lor vor constitui criteriul pe baza 
căruia vom amplasa noile unități 
prestatoare de servicii, vom stabili 
volumul de lucrări și profilul lor, 
astfel ca pînă in anul 1990 să ajun
gem șt în acest domeniu la o du-

Preocupâri în orașul Balș

blare a actualelor realizări. Este o 
sarcină stabilită de recentul congres 
ce pune cu putere in centrul aten
ției preocuparea sporită pentru sa
tisfacerea necesităților oamenilor 
muncii. Alte măsuri subsumate ace
luiași scop vizează îmbogățirea zes
trei social-edilitare, pină in 1990 ur- 
mind a fi terminate zona Centrală 
a orașului Balș, centrul său civic, 
extinderea construcțiilor de locuințe. 
CONLUCRAREA MULTILATERALA 

CU CETĂȚENII. ÎN SPIRITUL 
DEMOCRATIC PE CARE-L 
ADÎNCESC PROGRAMELE 
ADOPTATE DE CONGRES

— Pentru transpunerea în viată a 
măsurilor de care am vorbit, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
planului de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial, consiliul 
popular al orașului Balș. biroul 
său executiv își vor intensifica con
lucrarea cu masele de cetățeni, in 
spiritul larg democratic caracteristic 
societății noastre. în scopul întăririi 
controlului maselor asupra organelor 
puterii de stat se va urmări ca fie
care deputat să .prezinte dări de 
seamă trimestriale, să adopte un stil 
de muncă dinamic, bazat pe pre
zenta vie în mijlocul cetățenilor, pe 
mobilizarea'lor la acțiunile de inte
res obștesc. Totodată, vom antrena 
în mai mare măsură cele 27 de co
mitete de cetățeni, asigurînd instrui- Imagine din orașul Balș

COMISIILE Șl CONSILIILE PE PROBLEME
(Urmare din pag. I) 
fondului funciar și asigurarea unor 
recolte sigure și stabile, creșterea 
suprafețelor pentru culturile inten
sive, dezvoltarea zootehniei, a pomi- 
culturii și legumicult.urii, a produc
țiilor in .sectorul gospodăriilor popu
lației și altele. In județul nostru 
există peste 41 000 ha terenuri pe 
care stagnează apele și peste 78 000 
ha supuse eroziunii solului, fenome
ne care dijmuiesc producția agricolă. 
Ca urmare a studiilor și propunerilor 
făcute in acest an de comisia pentru 
problemele muncii de partid in agri
cultură, analizate in consiliul jude
țean al agriculturii, s-a reactualizat 
programul județean de îmbunătățiri 
funciare. Prin aplicarea în practică 
a măsurilor stabilite, pină acum s-au 
efectuat lucrări de desecări pe 33 000 
ha. urmînd ca întregul volum pre
văzut in programul județean să se 
încheie pînă la sfirșitul anului 1987.

Dispunem de o experiență bună și 
în privința folosirii comisiilor pe 
probleme pentru perfecționarea sti
lului .și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid,- 
pentru creșterea răspunderii acestora 
față de îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Membrii comisiei pentru 
problemele organizatorice de partid,' 
ale activității organizațiilor de masă 
și obștești au inițiat studii și analize 
in legătură cu întărirea numerică și, 

rea lor periodică asupra principale
lor probleme pe care le are de re
zolvat consiliul popular.

Prin asemenea modalități. în spi
ritul prevederilor proiectului noii 
Legi privind autoconducerea. auto- 
gestiunea economico-financiară și 
autofinanțarea administrativ-terito
rială, vom asigura autofinanțarea 
integrală a localității, sporindu-ne 
contribuția la dezvoltarea generală a 
tării. Excedentul financiar obținut 
în ultimii ani si virat la bugetul 
județului este o urmare a activității 
eficiente desfășurate in toate sectoa
rele de activitate, dar pune in lu
mină si contribuția prin muncă pa
triotică a cetățenilor, care numai in 
acest an va fi, echivalentă cu peste 
1 700 de lei pe locuitor, deși angaja
mentul inițial era mult mai mic.

Spiritul gospodăresc al cetățenilor 
va dispune de un cimp mai larg de 
manifestare prin participarea și im
plicarea lor mai puternică in pro
blemele autogospodăririi orașului, 
înfrumusețării lui permanente. între 
lucrările de interes obștesc ce se vor 
realiza prin aportul cetățenilor sint 
incluse construirea unei, școli cu 22 
săli de clasă, dublarea' numărului 
spatiilor de joacă pentru copii și a 
bazelor pentru sportul de masă, ex
tinderea parcului orașului.

Credem că din cele spuse se poate 
vedea că toate sarcinile pe care ni 
le propunem — reieșite din progra
mele adoptate de cel de-al III-lea 
Congres al consiliilor populare — 
urmează să fie înfăptuite numai prin 
întărirea conlucrării cu cetățenii, 
prin perfecționarea colaborării cu 
organizațiile de masă și obștești. 
Incit este cu totul îndreptățită afir
mația că înflorirea orașului nostru 
este in tot mai mare măsură opera 
colectivă a propriilor săi locuitori.

Mihai GRIGOROSCUȚA 
Ion MARIN

mai ales,' calitativă a organizațiilor 
de partid, creșterea rolului educativ 
al adunărilor generale, promovarea 
spiritului revoluționar, critic și auto
critic, in munca de zi cu zi a comu
niștilor, a cadrelor de conducere, 
calitatea .și eficiența discuțiilor indi
viduale ale birourilor organizațiilor 
de bază cu membrii de partid etc.

Fără îndoială, aceste acțiuni pe 
care le inițiază comisiile și consiliile, 
intr-o paletă largă de probleme eco
nomice, politice, ale vieții de orga
nizație, nu constituie un scop în 
sine. Concluziile acțiunilor întreprin
se de aceste organisme sint folosite 
de comitetul județean de partid în 
analizele întreprinse în plenare, in 
ședințe de birou sau secretariat, în 
consfătuiri cu activul din diferite do
menii de activitate, în elaborarea 
unor hotărîri sau măsuri, în funda
mentarea unor programe pe baza cu
noașterii cit mai profunde a realită
ților din fiecare ramură, din fiecare 
unitate, din organizațiile de partid.

Comitetul județean de partid a 
analizat cu puțin timp în urmă mo
dul in care se înfăptuiesc hotăririle 
de partid șl de stat, indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, măsu
rile stabilite cu prilejul controlului 
complex efectuat anul trecut de 
brigada C.C. al P.C.R. înfrucît 
aria de probleme era deosebit de 
largă, am folosit în efectuarea con
trolului mai multe colective formate

ÎN STĂȚîOMEĂ TUȘNĂP 

Condiții 
dintre ceie mai bune 

pentru odihnă 
și cură balneară

Renumită pentru tratarea bo
lilor aparatului cardiovascular 
și nevrozelor astenice, stațiunea 
TUȘNAD oferă condiții dintre 
cele mai bune pentru cazare in 
hoteluri moderne și vile amena
jate special pentru sezonul de 
iarnă. Tușnadul redă puterea 
de muncă, reîmprospătează for
țele celor veniți aici pentru 
odihnă, datorită climatului sub- 
alpin, cu efecte terapeutice na
turali, cărora li se adaugă mul
tiplele posibilități de agrement, 
pîrtii de schi, săniuș și un pati
noar natural.

Un concediu la Tușnad !n 
această frumoasă lună de toam
nă rămine o amintire de ne
uitat.

Biletele, ca și informații su
plimentare se pot. obține, prin 
filialele și agențiile OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM Șl 
I.T.H.R. București, precum și 
direct, la O.J.T. Harghita (str. 
Oltului nr. 102 Tușnad, telefon 
958/11676).

din membri al biroului comitetului 
județean de partid, în care au fost 
incluși șl membri ai comisiilor pe 
probleme. Măsura s-a dovedit deo
sebit de bună. Acest control- 
combinât, ca să mă exprim așa, 
ne-a ajutat nu numai în releva
rea experienței pozitive, a inițiati
velor întreprinse de organele și or
ganizațiile de partid pentru înfăptui
rea cu fermitate a hotărîrilor de 
partid, a sarcinilor economico-socia- 
Ie, ci și în evidențierea neajunsuri
lor în stilul și metodele de muncă 
ale unor organe de partid cu comi
siile pe probleme din municipiile 
Baia Mare, Sighetu Marmațlei, din 
orașele Tirgu Lăpuș, Borșa și Vișeu 
de Sus, din comunele Băfuț, Fărcașa, 
Băița de sub Codru, Cupșeni, Vișeu 
de Jos și Ruscova, Au fost găsite 
comisii care și-au programat studii 
și analize necesare pentru îmbunătă
țirea activității economice sau de 
partid, dar care, din păcate, au 
rămas numai în stadiul de înscriere 
a lor „în program". S-a constatat, 
de asemenea, că nu toți membrii 
comisiilor sint atrași efectiv la acti
vitatea practică ; mai mult — și 
acest aspect este specific și unor 
comisii de la nivelul județului — sint 
folosiți unii și aceiași membri, 
de obicei cei mai activi. în timp ce 
o parte a acestora rămîn în afara 
preocupărilor organelor de partid 
respective. Aceste neajunsuri, ca și

GAZETA DE PERETE
se adresează nu doar ochiului, 

ci, în primul rînd, conștiinței
In zilele însorite ale începutului de octombrie, satele teleormănene 

„fierb" ca stupii de albine. Recoltarea si însămintările au pus in mișcare 
multă suflare omenească. Primăriile sint goale, ca și școlile. Cu mic, 
cu mare au ieșit cu toții la cimp, Acolo, in cimp, se desfășoară acum 
viața satului.

în arsenalul mijloacelor muncii po
litico-educative de masă, gazetele de 
perete se impun drent instrumente 
eficiente pentru intervenții rapide, 
capabile să surprindă viata în des
fășurarea ei alertă, ceea ce le confe
ră caracterul de cronici ale actuali
tății Ia fiecare loc de muncă.

Din această perspectivă am parcurs, 
zilele trecute, un itinerar sătesc in 
județul Teleorman. Intîiul popas 
i-am făcut la cooperativa agricolă de 
producție din Drăgănești-Vlașca. La 
primul ceas al dimineții, conducerea 
cooperativei definitiva planul ..de 
bătaie" al zilei. în cele cîteva minu
te cit se află reunită la aceeași 
masă, reținem din schimbul de. re
plici și informații că lucrările se des
fășoară normal, că însămintările vor 
fi încheiate in timpul optim, la fel 
și recoltarea. Gazeta de perete pla
sată cu cîtiva metri inainte de in
trarea în sediul cooperativei redă 
..temperatura" activității cooperatori
lor. Cele două materiale, realizate cu 
o zi înainte de trecerea noastră prin 
cooperativă, prezintă realizările ..la 
zi“. cit și ceea ce a mai rămas de 
făcut în continuare în diverse dome
nii ale campaniei agricole de toam
nă. Unul dintre materiale se referă 
la recoltare si insâmintări. celălalt 
material — la problemele zootehniei. 
Remarcabilă este si grafica acestor 
materiale : prin alternantă de culori 
— albastru și roșu — sint decupate 
distinct realizările, cît si direcțiile în 
care trebuie acționat cu prioritate în 
zilele următoare. Relevarea cu pre- 

altele — de formalism, rutină, biro
cratism — au fost combătute și la 
recenta plenară cu activul comitetu
lui județean de partid, ca și cu alte 
prilejuri, în timpul controalelor 
complexe efectuate in (organizațiile 
de partid, al analizelor la fața locu
lui. Ceea ce ne îndreptățește să cre
dem că, in viitor, aceste neajunsuri 
vor fi eliminate din activitatea cu
rentă, a organelor de partid.

Ținind seama de faptul că in co
misiile și consiliile pe probleme sint 
cuprinse numeroase cadre cu o bo
gată .experiență in munca de partid 
și de stat, in activitatea economico- 
socială, biroul comitetului jude
țean de partid și-a propus ca în 
viitor să folosească mai judicios in 
întreaga lor activitate aceste forțe 
pentru îndeplinirea hotărîrilor de 
partid și de stat, a propriilor ho- 
tărîri, pentru găsirea și aplicarea 
unor soluții eficiente in vederea per
fecționării continue a muncii de 
partid, a activității economico-socia- 
le, ideologice și politico-educative, 
în acest context, ne vom preocupa 
mai stăruitor de organizarea temei
nică a muncii comisiilor și consili
ilor, de perfecționarea activității lor, 
de stimularea spiritului revoluționar 
al comuniștilor ce activează in aces
te organisme, pentru a-și îndeplini 
mai bine sarcinile încredințate, pen
tru a fi mai combativi în acțiunile la 
care participă. 

cădere a sarcinilor a conferit gazetei 
dc perete un pregnant caracter activ, 
mobilizator.

Acestui imperativ al gazetei de 
perete, comitetul de partid al comu
nei Izvoarele i-a găsit o rezolvare 
pe cit dc . simplă. pe atît de su
gestivă si eficientă. Sub genericul 
..Spune tot că prinde bine" au fost 
realizate numere special consacrate 
campaniei de toamnă. în formule 
grafice simple, dar atractive, sint 
prezentate obiectivele „momentului", 
cît și realizările zilei, sint adresate 
chemări și îndemnuri către toti lo
cuitorii satului, felicitări celor 
merituoși, care s-au distins în mun-

Itinerar sătesc
în județul Teleorman

că. într-o casetă intitulată ..Ce mal 
trebuie făcut" sint punctate princi
palele direcții de acțiune pentru zi
lele următoare. De regulă, aceste nu
mere speciale ale gazetei de perete 
ee reactualizează la intervale foarte 
scurte, adeseori, după cum dictează 
realitatea comunei, chiar și dc la o 
zi la alta.

Ajunși în comuna Viișoara. rămî- 
nem. pur și simplu, descumpăniți. în 
fata consiliului popular tronează 
maiestuoasă o gazetă de perete fere
cată sub lacăt, in care nu s-a mai 
umblat de foarte multă vreme. La 
rubrica „Din viata satului" desci
frăm. cu mare greutate, titlul unui 
material din luna august. Altă rubri
că; sugestiv intitulată „Știați că...", 
informează viisorenii că undeva în 
lumea largă o fetită de 13 ani a 
absolvit universitatea și că în alt colt 
al planetei s-a obtinut parfum din... 
tutun (?!?) Nu putem să nu ne în
trebăm si să nu-i întrebăm pe autorii 
inițiativei — de a tine la curent să
tenii cu noutatea descoperirii parfu
mului din tutun —nu ar fi fost mult 
mai de folos pentru climatul dc mun
că al comunei să fie prezentate,în 
acest spațiu al gazetei fapte relevan
te din realitățile localității, din ac
tivitatea neobosită a locuitorilor săi? 
Alăturat, rubrica „Ghimpele" eta
lează o improvizație mai mult decit 
stingace de caricatură, fără nici o 
altă explicație lămuritoare. „Răscoap
te" de soarele arzător al verii, toate 
aceste „creații" deveniseră ilizibile. 
Nici cu lupa nu mai puteau fi des
cifrate.

N-au fost prea departe de această 
postură nici gazetele de perete din 
comunele I’iatra, Bogdana, Țigănești 
sau Poroschia. Putinele materiale pe 
care le conțineau reprezentau repro
ducerea de pasaje din editorialele 
presei centrale consacrate unor ever 
nimente politice desfășurate cu luni 
in urmă.

Existenta unor asemenea gazete de 
perete atemporale reflectă persistenta 
acelei păgubitoare concepții care 
atribuie acestor pîrghii importante 
ale muncii politico-educative simpla 
funcție de decor. Evaluată din acest 
unghi de vedere deformat, gazeta de 
perete este considerată cu atît mai 
bună cu cit a inghitit mai mult metal 

sau lemn pentru a avea o înfățișare 
mai pompoasă, un postament mai 
robust sau mai înalt, vopsit în culori 
cit mai atrăgătoare. Este o manifes
tare tipică de formalism, de neînțe
legere flagrantă a faptului că propa
ganda vizuală in general, si gazeta 
de perete, in special, trebuie să se 
adreseze nu numai ochiului, ci intii 
de toate conștiinței, ceea ce impune 
să fie permanent ancorată in actua
litate, să fie concretă si mobiliza
toare. Fără aceste atribute insepara
bile. orice gazetă de perete devine 
o... mobilă de prisos.

După cum tot lucru mort devine 
gazeta de perete, atunci cind se mi
mează interesul pentru actualitate. 
Gazeta de perete a comunei Brincenj 
conținea un anunț privitor la sarci
nile. de recuperare a fierului vechi, 
hîrtiei. sticlei și textilelor si o rubri
că ..Știati, că...“ unde erau prezentați 
citiva indicatori globali privind dez
voltarea econo mico-socială a iudetu- 
lyi. Date și fapte, desigur, importante, 
care ar fi meritat să fie popularizate 
prin intermediul unor mari panouri 
plasate in locuri de largă circulație. 
Este greu de crezut că aceste date si 
fapte vor. reține cuiva atenția, atît 
timp cit sînt așternute pe niște sim
ple coli de hîrtie. cu un scris mă
runt. înghesuit. Cu asemenea mate
riale ..de viată lungă", gazeta de pe
rete de la Brinceni a fost în „actua
litate" tot anul acesta și. probabil, la 
fel se va socoti si in anul care vine.

Invariabila, scuză invocată in toate 
cazurile criticabile a fost aceea că 
„acum, tovarășe, ne ocupăm de strîn- 
sul, recoltei, de insâmintări. nu ne 
mai rămine timp și pentru gazeta de 
perete".. Optică cel puțin ciudată, po
trivit căreia munca organizatorică in 
campania agricola este una si activi
tatea nolitico-educativă alta. Per
sistă o asemenea concepție eronată 
pentru că nu au dispărut tendințele 
de festivism si formalism, de a se 
considera gazeta de perete un spațiu 
demn de atenție doar la zile mari.

Or. gazeta de perete, cel puțin în 
zilele _ febrile ale campaniei de 
toamna, ar trebui să redea zilnic 
„temperatura" muncii ne ogoare. 
Pentru asta nu-1 nevoie decit de cel 
mult o jumătate de oră ca să reali
zezi. dc exemplu, un succint portret 
de mecanizator sau cooperator evi
dențiat în muncă, să alcătuiești o su
gestivă rubrică cu realizări sau cu 
ceea ce a mai rămas de înfăptuit, 
să iei atitudine critică fată de o stare 
necorespunzătoare de lucruri. „Ma
teria primă" stă pretutindeni Ia în- 
demina factorilor de răspundere din 
comună, care participă la desfășura
rea campaniei agricole. Totul este să 
dorească să o vadă si mai ales să o 
aducă operativ la cunoștința local
nicilor.

Pentru ca gazeta de perete să de
vină un instrument eficient de mo
delare a conștiințelor oamenilor, ea 
are nevoie, așadar, nu de multe ma
teriale generale, ci de mult adevăr 
de viată, de corespondenta perma
nentă cu realitățile, cu îndatoririle 
si aspirațiile oamenilor. Gazeta de 
perete poate să devină polul de in
teres cotidian al locuitorilor satului, 
numai depășind condiția de simplu 
obiect decorativ. Așa cum ne-a do- 
vedit-o și raidul de față prin comu
ne teleormănene.

Ioan ERHAN 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

Lumini si umbre în sfera eticii cotidiene (ll)
9

Făceam constatarea, în 
prima parte a acestui re- 
portaj-anchetă, apărut în- 
tr-un număr anterior al 
ziarului, că un notariat de 
stat concentrează, prin ac
tele perfectate, date uma
ne de o mare diversitate, 
structurate in funcție de 
cerințele normelor juridice 
care guvernează raporturile 
cetățean—societate sau ce
tățean—cetățean. Dincolo 
de actul parafat și semnat 
de notar înmînat solicitan
tului. pulsează viața, faptul 
semnificativ care l-a de
terminat. Spre acest fapt 
ne-am îndreptat atenția și 
in partea a doua a repor- 
tajului-anchetă, încercind 
să-i descifrăm sensurile, 
înțelesurile.

...Mai era un Ioc pe banca 
de sub bradul ornamental 
din curtea notariatului de 
stat al sectorului 6. Ve
cinii mei — doi bătrinei — 
unul purtînd, cu distincție, 
o pălărie cu boruri foarte 
largi, ca dintr-o altă epocă 
parcă, celălalt atrăgind a- 
tenția prin părul alb-coli- 
liu pomădat, amindoi im- 
brăcați cu o anumită ele
ganță, sobră, potrivit vir- 
stei. Nu le-am dat atenție 
prea mare, la început. Mă 
bucuram ds razele blînde 
ale soarelui de septembrie. 
Le primeam drept în fată 
și am închis ochii. A ajuns, 
însă, pină la mine, desluși
tă, conversația celor doi.

— Și, aici, la notariat, de 
ce ați venit ? — a întrebat 
unul dintre ei. Și am fost 
sigur, nu știu de ce, că 
vorbea cel cu pălăria de
modată.

— Păi, v-am șpus : fiul 
meu îmi intentează proces. 

Am o adeverință dată de 
cei de la Loto că am cîș- 
tiggt mașina. Vreau să fac 
o copie legalizată după ca. 
Va trebui, desigur, să do
vedesc cu act că eu am 
cîștigat-o și nu nepotul 
meu.

„la uite ce se poate 
petrece pe lume ! — îmi 
spun și intredeschid ochii, 
numai pentru o clipă, re- 
cunoscîndu-1 pe cel cu pă
rul pomădat.

— Știți, eu, ca avocat de 
meserie, cu toate că sint 
în pensie, v-aș putea 
ajuta, v-aș putea sfătui ! 
— aud, după un moment 
de tăcere, replica celuilalt.

— Chiar vă rog ! Uite ce 
întîmplare, ce coinciden
tă...

— Spuneți că fiul dum
neavoastră intenționează să 
deschidă proces...

— Dacă nu cumva l-a și 
deschis. Ieri, am aflat, a 
fost pe la tribunal. Are un 
prieten avocat.

— Mda 1 Sigur, copia 
legalizată a adeverinței, 
care poartă numele dum
neavoastră, își va avea 
rostul ei, Ia timpul ei. Să 
recapitulăm însă faptele. 
Deci, ați ieșit la plimbare 
cu ne.potul„. Qiți ani are ?

— Șase ani.
— Și i-ați dat 6 lei să 

tragă un loz ! El v-a cerut 
banii sau dumneavoastră 
i-ați dat, „trăgind pe mina 
lui", cum se spune, pentru 
dumneavoastră ? E foarts 
important, să știti !

— Fiul meu susține că 
nepotul i-ar fi povestit că, 
trecînd pe lingă un vinză- 
tor de lozuri, mi-a cerut 6 
lei — că e obișnuit să tragă 
loz și cind iese Ia plimbare 
cu ei — și că eu i-aș fi 

spus, scoțînd portofelul : 
„Ia-i, nepoate, îți dăruiesc 
6 lei !“.

— Și nu a fost așa ?...
— Cum să fie ? Do cind 

îmi încerc norocul... Și 
tocmai acum... Auzi, dum
neata, ce să-i treacă prin 
cap fiului meu 1 Cum să 
iei în serios spusele unui 
copil și să te înverșunezi 
împotriva tatălui, făcindu-1 
hoț și mai știu eu cum — 
că nu și-a ales deloc ex
presiile. Nu i-a fost de 
ajuns că l-am crescut, că 
l-am făcut om, că-i văd de 
copil. Să știu că merg pină 
în pînzele albe... Am ter
minat-o cu el ! Să mă dea 
el în judecată ? Pe mine, 
tatăl lui ? Nu s-a mai 
auzit 1

Omul se lnfierbînta. Se 
adunase in el minie care 
presa puternic, se transfor
ma in vorbă șuierătoare.

— Vă înțeleg amărăciu
nea — aud iarăși vorba in
sinuantă a celui cu pălăria 
demodată. Poate ar fi mai 
bine să discutăm în altă 
parte, mai pe îndelete. 
Aici nu-i locul potrivit, e 
lume cam multă. Iar pen
tru copia legalizată mai 
aveți timp destul, vă asi
gur eu, ca om de meserie. 
Să mergem.

Simt cum cei doi se ridi
că de pe bancă. Locul 
parcă s-a luminat dintr-o 
dată.

— Ce oameni 1 — excla
mă un bărbat care stătea 
rezemat de zidul casei 
vecine, în apropierea băn
cii. l-ai auzit ? Tatăl și 
fiul să se ia do piept 1

Mă uit atent la vecinul 
meu. E îmbrăcat cu haine 
bune, ca de duminică, cum 
se spune la țară. Și omul, 

cu păr bine Încărunțit, 
este, evident, de Ia tară — 
față aspră, arsă de vînt 
și soare, frunte albă, cum 
a ferit-o de razele lui bo
rul pălăriei decolorate. Iar 
mîinile — bătucite, mîini 
de plugar. La picioare — 
o traistă de lină, cum fo
losesc bârăgănenii cînd vin 
la oraș.

— Nu ml-aș fi Închipuit, 

Omenia fără acte și parafe
privindu-î, ce fierbe In 
sufletul lor — spun încă 
impresionat de cele auzite. 
Unul — avocat, după cum 
mărturisea ; celălalt s-ar 
putea să fi fost, pînă la 
pensie, funcționar...

— Și ce dacă ? Nu-s 
oameni de soi, cu toate 
că-s școliți.

Omul tace, se uită gîn- 
ditor Ia vîrful bocancilor 
și apoi continuă :

— Nu e frumos să te dai 
pildă celorlalți. Și nici 
nu-mi este in obicei... Da’ 
nu pe mine mă dau pildă, 
ci pe ai mei. întimplarea 
m-a stirnit și am să-ți 
spun dumitale... Socot că 
ești om de legi, te-am 
văzut apropiat notarilor de 
aici.J Uite, bătrinii noștri 
s-au petrecut din viață, 
unul după altul, în vara 
asta. Și a rămas casa bă- 
trinească. Sintem șase 
frați : trei surori, măritate 
Ia oraș, cu oameni de is
pravă. doi muncitori și 
unul inginer ; și trei frați 

— unul profesor aici, la 
Bticurești, altul tehnician 
la Galati, Ia vapoare și eu, 
care am rămas țăran. Pe 
toți i-a ajutat statul cu 
școala. I-a mai ajutat și 
bătrînul ; și eu, rămas 
acasă. Am și eu o fată, 
profesoară, e directoarea 
școlii din sat. Deci tot 
oameni scoși la lumină în 
anii aceștia, că în alte 
vremuri ne-am fi bătut pe 
o sfoară de pămînt. Și ce 
ne-am spus, eu și fata ? 
Acum, că s-au dus bătrî- 

nii, casa se împarte la șase 
moștenitori, așa cum zice 
legea. Casa e bună, am 
îngrijit-o, am înzestrat-o 
cu tot ce-i trebuie, că am 
muncit la C.A.P. și nu 
sintem cei din urmă. Dar 
cum să o împărți în șase 
părț.i ? Eu și fata mea, care 
o să se mărite cît 6e cu- 
rînd, am gindit așa : să fie 
socotită valoarea casei, im- 
părțim în șase și'Ie punem 
în mînă moștenitorilor ba
nii, adică celor cinci frați.

— Și . frații ar fi vrut ?
— Nu aveam grijă, că-s 

oameni dintr-o bucată, în
țeleg că nu-i bine să se 
spulbere locul unde au 
apărut pe lume și au co
pilărit. Așa gîndeam eu 
despre ei. Așa a și fost. 
Nici unul nu a vrut bani, 
recunoscind ei că mi se 
cuvine totul, avind. eu grijă 
de bătrîni pînă la sfirșitul 
lor, în timp ce ei au um
blat prin lume, ridlcîn- 
du-se la lumină. Am aici 

toate actele pentru succesi
une, cu renunțarea lor — 
arată spre traista de lînă 
de la picioare. Mai aștept 
un singur act să iasă de 
la notar, al fratelui, pro
fesor aici, în București. 
Grijă mare am avut însă 
cu un cumnat, maistru la 
Slatina, pe care noi nu 
I-am vrut, cînd a luat-o pe 
soru-mea mai mare. Că ni 
s-a părut că-i cam din 
toată lumea, cum se spune, 
om de strinsură, socoteam 
noi, cam neîmplinit în ros

tul Iul pe lume. Așa ni s-a 
părut nouă. Dar soru-mea 
l-a luat, nu s-a uitat la 
gura noastră. Apoi, dacă 
așa au fost să se petreacă 
lucrurile, eu unul prin casă 
nu le-am călcat. Iar acum 
îmi era de grijă. Dar nu 
aveam încotro, mi-am luat 
inima-n dinți și m-am dus 
Ia ei, la Slatina. Că dacă 
nu mă înțelegeam cu ei, 
totul se încurca.

— Și ? Cum s-au petre
cut lucrurile ?

— Am intrat pe ușă, 
le-am dat bună ziua și 
le-am depănat gîndul meu, 
cu grijă, să nu pară că mă 
rog de ei. Omul acela avea 
tot dreptul să spună : nu 1 
Cu deosebire pentru că 
l-am ținut atita amar de 
vreme de-o parte. Și nu 
m-aș fi supărat pe el. Mi-a 
trecut mie prin cap să-mi 
Îndulcesc vorba, să pun 
zimbet pe obraz, că eram 
la strimtoare, dar îndată 
m-a năpădit rușinea de 

slăbiciunea mea și-am stat 
țeapăn. Soru-mea și omul 
ei m-au ascultat, fără 
să-mi rupă vorba. Și asta 
a fost cel mai greu pentru 
mine, că nu citeam nimic 
pe chipul lor. Cînd am 
sfirșit ce aveam de zis, 
soru-mea s-a întors spre 
bărbatul ei : „Ioane, dă-i 
drumul ! Că noi am ho- 
tărit intre noi, mai de 
mult !“ — mi-a zis mie. 
„Păi, cumnate — a început 
acela — casa n-o putem 
risipi, e ușor de vîndut, de 
înstrăinat și banii se iau 
și se duc. Noi, bani nu 
vrem, muncim și ave.m, 
după cum vezi prin casă și 
la poartă mașina aceea. 
Bani nu vrem, că ai mun
cit și tu acolo și sora ta a 
crescut acolo. Partea soaței 
mele vine pe partea ta. 
Două dorințe avem : una 
•— să ne chemi la nunta 
nepoatei ; a doua — să na 
fie poarta deschisă cind 
trecem în concediu, vara, 
spre mare, ca să vă zicem 
bună ziua !“.

Țăranul se așeză pe ban
că lingă mine și-și puse 
mina pe genunchiul meu. 
O simțeam grea. Mînă în
vățată cu greutăți.

— Știi, dumneata, ce om 
e maistrul acela, cumnatul 
meu ? — și-a continuat
vorba, aplecindu-se spre 
mine. Așa, din strinsură, 
cum l-am socotit noi pa 
nedrept, fabrica a scos din 
el om de mina-întîi. că a 
văzut in el talent și l-a 
trimis in Franța, la spe
cializare, și în America, 
pentru niște laminoare, 
citește in aluminiu cum 
citesc eu în bobul de griu. 
Are minte cit o sută d-ăia... 
ca ăia doi.

— Auzi, bade — satl, 
cum să-ti zic ? — tovarășe, 
dar dacă acel cumnat nu 
se învoia ? Că se putea în- 

tîmpla. Să nu te superi că 
întreb : tot așa ai fi vorbit 
despre el ?

— Tot așa ! Am zis că 
era dreptul lui să nu se 
învoiască. Avea și motiv. 
Nu putea simți ca mine 
casa noastră din Bărăgan. 
Dar tot mi-aș fi scos pălă
ria in fața lui. S-a ridicat 
prin meritul lui. Și un om 
ca ăsta nu calcă în stră
chini. E soi bun 1

Aflasem cam tot ce se 
putea afla. Nu știu de ce, 
dar îmi închipuiam actul 
pe care-1 va primi omul 
acesta trainic, ca și casa lor 
bătrinească din Bărăgan, 
sprijinit de hotăririle 
sănătoase ale tuturor fra
ților, cum e casa sprijinită 
de zid și de grindă.

— Despre ai mei, peste 
vreme — ii aud pe vecinul 
meu de bancă — oricine 
va citi actul care se face 
acum va cunoaște că am 
fost oameni nclacomi, nu 
ne-am repezit dintr-o dată 
să mistuim ce au zidit cei 
mai bătrini. Ci ne-am gin
dit să ne rămînă urma prin 
casa bătrinească și să-i fo
losească unuia mai tînăr.

îmi revine din nou în 
minte dialogul dintre cei 
doi oameni de „modă 
veche". întreaga întîmplare 
— cu norocul neașteptat, 
care a distrus armonia 
unei familii (dar. oare, o fi 
fost armonie cu adevărat 
vreodată, acolo, sau numai 
s-au înșelat că este ?), cu 
avocatul sfătuitor ivit ca 
din senin tocmai bine să 
se amestece în toată tără
șenia — i-am povestit-o 
tovarășei Marina Zamfires- 
cu, notar de serviciu, in 
ziua aceea, la ghișeul re
lațiilor cu publicul.

— Bine — mi-a zis 
dînsa, tresărind — și de ce 
nu ne-ați anunțat imediat ?

— La ce ar fi folosit ? 

Am înțeles că Încă nu era 
o treabă de notariat, a 
spus-o și cel cu pălăria de
modată și se pare că se 
pricepea.

— Sigur, nu era o treabă 
de notariat, dar, el, cel cu 
pălăria de care spuneați, 
trebuia luat de guler 1 
Face parte dintr-o tagmă 
anume. Se dau drept avo- 
cati. unii — noi îi numim 
misiți — își oferă servi
ciile contra cost aici, unde 
nu este nevoie de așa ceva, 
îi simțim, cind și cînd, dar 
nu i-am putut încă iden
tifica. Se rotesc pe la toate 
notariatele și ne scapă 
printre degete. în ceea ce 
privește însă cazul rela
tat... ce să vă spun ? în 
legătură cu el putem me
dita, așa cum medita, in 
felul lui simplu, dar atit de 
grăitor, țăranul de care 
mi-ați pomenit. Poate, 
după primul șoc. eroii lui 
își vor regăsi luciditatea și 
se vor rușina fată .de ei 
înșiși. Sau, dacă se înver
șunează, vor aduce totul in 
fața tribunalului. Instanța 
va rezolva obiectiv conflic
tul. Atunci se vor întoarce 
la noi, vom legaliza intra
rea unuia sau a altuia in 
posesie. Va fi un act așa 
cum trebuie să fie, resta
bilind ordinea firească a 
lucrurilor. Dar mă întreb, 
lăsind la o parte faptul că 
sint notar : rănile pe care 
și le-au făcut in familia 
aceea se vor mai putea 
vindeca ?

Ce ar mai fi de adăugat ?
Mă duc să caut din nou 

loc liber pe banca de aș
teptare din curtea notaria
tului, sub bradul ornamen
tal.

(Urmarea intr-un număr 
viitor)

Dîosiîsie ȘINCAN
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RECOLTA - grabnic la adăpost!
IMSĂMÎNȚĂRILE — încheiate la termen! producției

Viteze sporite la semănatul griului la C.A.P. Nuntași

Brigada ,,Scinteii“ transmite din județul Constanța

Ora marilor răspunderi pentru recolta 
acestui an, pentru recolta viitoare

în județul Constanta întreaga suflare a satelor, căreia I se adaugă 
zilnic peste 12 000 de oameni ai muncii din unitățile economice și insti
tuțiile orașelor, lucrează de dimineață pină seara tirziu la strinsul și 
transportul recoltelor de porumb, soia, legume și struguri, la pregăti
rea terenului, semănatul griului și irigarea semănăturilor. în rindurile 
care urmează prezentăm citeva secvențe semnificative din activitatea 
care se desfășoară pe ogoarele județului, subliniind experiența bună in 
organizarea muncii, inițiativele valoroase, dar și neajunsurile care tre
buie grabnic inlăturate.

Semănatul in condiții de calitate ireproșabilă la C.A.P. Piatra

Lucrările executate 
în ritm sporit, de calitate 

superioară
în majoritatea unităților agri

cole din județul Constanța se 
acordă o atenție deosebită efectuă
rii la timp și la un înalt nivel ca
litativ a însămînțărilor de toamnă. 
Ne aflăm pe terenurile cooperati
vei agricole Mangalia. Șeful de 
fermă, ing. Vasile Berculescu, pe 
care l-am găsit la cîmp împreună 
cu 4 mecanizatori, ne spune că 
in pofida condițiilor grele s-a rea
lizat un bun pat germinativ. „Mîi- 
ne (4 octombrie — n.n.) încheiem 
semănatul griului — a continuat 
șeful fermei. Imediat întindem 
aripile de udare și începem iri
garea. De altfel, am și aplicat udări 
pe primele 30 de hectare semănate 
cu griu și orz". în consiliul agroin
dustrial Sibioara, tovarășul Vasile 
Marinescu, inginerul-șef al consi
liului, ne-a vorbit despre măsurile 
întreprinse pentru încheierea se
mănatului pină la 10 octombrie. Să 
exemplificăm cu situații întîlnite 
la fața locului. La C.A.P. Sibioara 
aflăm că se realizează o viteză zil
nică de 25—30 hectare la semănat. 
„Pe semănători lucrează cei mai 
buni mecanizatori, ne spune ingi- 
rierul-șef al cooperativei. Ei mun
cesc în așa fel incit asigură o den
sitate uniformă a plantelor. Pină 
la 8—9 octombrie vom încheia lu
crarea pe întreaga suprafață". Nu 
la fel stau lucrurile și la coopera
tiva agricolă Piatra din același 
consiliu agroindustrial. Mecaniza
torii de la semănat, cît și cei de la 
pregătirea terenului lucrau fără 
îndrumare de specialitate. Abia 
intr-un tirziu l-am întîlnit la se
diul consiliului agroindustrial pe 
inginerul-șef al cooperativei, care 
ne-a spus : „De dimineață am tre-

Neglijența la recoltarea soiei ge
nerează o mare risipă de boabe, 
la C.A.P. Piatra. (Pentru a face 
mai ușor o comparație, fotorepor
terul a așezat, la intimplare, un 

stilou în sola abia recoltată) 

cut din solă in solă și am aranjat 
lucrurile. Mecanizatorii știu să se 
descurce". Semănatul nu trebuie 
să se facă decit în prezența spe
cialistului agricol, care să asigure 
calitate corespunzătoare tuturor 
lucrărilor.
Apă, cît mai multă apă 

pentru semănăturile 
de toamnă

în numeroase unități agricole 
din județ, județ care beneficiază 
de cea mai mare suprafață de te
ren amenajată pentru irigații — 
peste 380 000 hectare — s-a trecut 
la irigarea semănăturilor de toam
nă. Inginerul-șef al consiliului a- 
groindustrial 23 August, Nicolae 
Rahău, ne explică motivele acestei 
puternice mobilizări de forțe. 
„Dacă în toamna trecută proce
dam ca acum, aveam toate șansele 
să recoltăm în acest an peste 
5 000 kg grîu la hectar. Acum ac
ționăm in așa fel îneît în două- 
trei zile de la Încheierea însămin- 
țărilor să irigărp întreaga supra
față cultivată cu cereale păioase". 
Străbătind terenurile unităților din 
acest consiliu vedem nenumărate 
aripi de ploaie în funcțiune la 
C.A.P. Techirghiol, Agigea, Tuzla, 
Costinești, 23 August și altele. La 
C.A.P. Mangalia din consiliul agro
industrial Albești, datorită efectuă
rii irigațiilor la vreme., orzul a ră
sărit uniform, iar echipele de udă- 
tori întind aripile de ploaie pe 
solele abia însămînțate cu griu. 
După cum ne spune directorul 
I.E.E.L.I.F. Constanța, Ion Chiriac, 
la fel de bine se irigă în unitățile 
din consiliile agroindustriale Valu

In primă urgență: CULESUL Șl LIVRAREA NEÎNTlRZIATÂ A LEGUMELOR
Legumicultorii din județul Ialo

mița și-au intensificat eforturile 
pentru stringerea intr-un ritm cit 
mai intens a tuturor cantităților de 
produse. Evaluările efectuate, 
după o atentă verificare a tuturor 
sectoarelor legumicole din unitățile 
de stat și cooperatiste, la tomate, 
ardeioase și vinete, atestă că în JU
DEȚUL IALOMIȚA mai sînt de re
coltat peste 10 000 tone de aseme
nea produse, din care 60—65 la 
sută pentru industrializare. Cum se 
acționează la culesul legumelor în 
bazinul Urziceni, care constituie 
unul din cele mal mari bazine le
gumicole din județ, ne-am convins 
pe parcursul mai multor zile.

La fermele întreprinderii pentru 
producerea legumelor Urziceni, 
care cu cele peste 900 hectare de 
tomate, ardei gras, ardei capia și 
vinete dețin ponderea, cînd aici, la 
sfirșitul lunii septembrie, de la 
primele ore ale dimineții și pină 
spre prinz a burnițat mocănește, 
prin eforturi susținute au fost re
coltate peste 110 tone legume din 
care 83 tone tomate. De la fermele 

lui Traian, Topraisar, Remus O- 
preanu și Cobadin. Cu rezultate 
mai slabe la această importantă 
lucrare se înscriu cooperativele a- 
gricole din consiliile agroindustria
le Mircea Vodă și Chirnogeni. 
„Pentru irigarea întregii suprafețe 
cu culturi de toamnă, de 151 000 
hectare — ne precizează directorul
— s-au repartizat zilnic 88 MW e- 
nergîe electrică, reprezentind 70 la 
sută din necesar. De la 25 septem
brie și pină în prezent s-au irigat 
25 000 ha — ceea ce înseamnă 70 
la sută din program. Chiar și în 
condițiile unor cantități reduse de 
energie, gospodărind judicios fie
care kilowatt și fiecare strop de 
apă, depunem eforturi ca pină la 
sfirșitul acestei luni să acoperim 
întreaga suprafață cu o udare."

Decalaje mari 
între recoltare 
și transportul 

producției
Pe ansamblul județului, la 4 oc

tombrie, porumbul a fost strîns — 
în cea mai mare parte mecanizat
— de pe 104 000 ha, 66 la sută din 
suprafață. Urmărind stadiul recol
tării .porumbului într-o serie de 
unități agricole am constatat unele 
diferente între acestea. La I.A.S. 
Albești, bunăoară, din 1 253 ha cu 
porumb erau recoltate 960 hectare. 
De menționat că o dată cu recolta
rea, porumbul este transportat Ia 
baza de recepție, iar tocătura de 
coceni la sectorul zootehnic. Con- 
tinuind in același ritm, ne asigură 
tovarășul Constantin Mihai, șeful 
formației de combine, în 5—6 zile 
întreaga producție va fi pusă la 
adăpost. Este rezultatul firesc al 
modului responsabil în care se ac
ționează in această unitate, al or
ganizării exemplare a muncii. în 
același mod se lucrează și în con
siliul agroindustrial Albești, unde 
au fost organizate trei formații 
de combine C-6 P, utilaje de mare 
capacitate.

O problemă aparte o constituie 
însă transportul producției. La 
I.A.S. Săcele s-a obținut o pro
ducție bună de porumb. Se lu
crează cu 32 combine, care string 
zilnic 900—1 000 tone. La 1 octom
brie s-a transportat numai o 
treime din cît s-a recoltat. Cerem 
lămuriri tovarășului Petre Aldea, in
ginerul-șef al întreprinderii. „Deca
lajul dintre cantitățile recoltate și 
cele transportate se menține de mai 
multe zile, ceea ce face ca la ora 
actuală să avem 3 000 tone po
rumb în cîmp. Sînt' mai multe 
cauze. Voi exemplifica cu situația 
de la 1 octombrie. 9 mașini au fă
cut cite 1,5 curse pe zi, in loc de 4. 
Alte 4 mașini au început lucrul 
tirziu și au plecat devreme, iar 
două s-au defectat după primul 
drum".

Analizînd situația transportului, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit o serie de mă
suri care au ca scop reducerea deca
lajului între recoltare și transport, 
„împuterniciții comitetului jude
țean de partid acționează în toate 
consiliile agroindustriale in vede
rea creșterii indicelui de folosire a 
mijloacelor de transport, de la 2,5 
curse pe zi la 3—3,5 — ne spune 
tovarășul Ion Crețu, secretar al co
mitetului județean de partid. Ca a- 
tare, la 2 octombrie au fost trans
portate din cîmp 29 000 tone pro
duse, din care aproape 11 000 tone 
de porumb".

nr. 5, 8 și 9, conduse de inginerii 
Stefania Petrescu. Ioan Ioan și 
Nicolae Leca au fost recoltate pes
te 70 tone, din care tomate 35 tone, 
ardeioase 15 tone și 7 tone vinete. 
Din acestea, pentru aprovizionarea 
Capitalei au fost livrate peste 50 
tone.

Din discuțiile purtate cu șefii de 
fermă, cu inginerul-șef al între
prinderii, Nicolae Diculescu, și di
rectorul unității, Nicolae Mindru, a 
reieșit că la ora actuală. In grădi
nile de legume cel mai mare vo
lum de muncă 11 solicită recolta
rea. dar care trebuie efectuată cu 
multă grijă, deoarece dacă vremea 
se va îmbunătăți sînt condiții ca 
importante cantități de tomate și 
ardeioase să se coacă și pe par
cursul lunii octombrie. Pentru a- 
ceasta, recoltarea trebuie să se 
facă pe fiecare rind, cu doi cule
gători, unul pe o parte, altul pe 
cealaltă. în așa fel incit să nu se 
calce pe vreji. în ce privește sor
tarea, ea se realizează simultan cu 
recoltarea. Produsele ce îndeplinesc 
condițiile de calitate pentru con

Neglijența generează 
risipă

în județul Constanța s-au culti
vat 38 874 ha cu soia, din care au 
fost recoltate 26 400 hectare. în la
nurile I.A.S. Albești se recolta cu 
o combină, întreaga producție fi
ind destinată fondului de sămință. 
Cit privește calitatea lucrărilor de 
recoltare: nici o risipă. Am pre
zentat această experiență — și sint 
multe altele în județ — deoarece 
am găsit și un caz de risipă a 
recoltei.

Sîntem într-un lan cu soia apar- 
ținînd cooperativei agricole Piatra. 
Pe porțiunea recoltată vedem șl 
prindem pe pelicula aparatului de 
fotografiat numeroase boabe risi
pite pe jos. La început am fost în
clinați să atribuim această risipă 
combinerului care executa lucrarea. 
Oprim combina, iar mecanizatorul 
Constantin Țăranu ne spune: „Lu
crez foarte greu, terenul este de
nivelat, boabele coapte se scutu
ră. Cultura e năpădită de această 
buruiană, strugurelul negru — cum 
îi zicem noi. Trebuie să opresc din 
loc în loc combina șî să desfund 
instalațiile. String abia două tone 
pe zi, față de 20 tone cît am 
norma". îl întrebăm dacă este în
drumat sau controlat de cineva. 
„Președintele trece in fuga mași
nii, fără să judece dacă am putea 
face ceva pentru a stringe recolta 
fără să se risipească" — ne răs
punde. Firesc era ca plantele să fie 

După semănat, cu toate forțele la irigat, la C.A.P. „23 August"

recoltate manual, prin smulgere, 
și treierate la staționar. O decizie 
care trebuia s-o ia conducerea co
operativei pentru a se evita risipa 
de recoltă. Ne-am îndreptat spre 
sediul cooperativei, unde se aflau 
contabilul și doi lucrători de la fi
liala Constanța a Băncii agricole. 
Le-am sugerat că n-ar fl rău să 

sum In stare proaspătă sînt culese 
separat în lădițe, față de cele 
pentru industrializare, care sînt li
vrate în vrac. Pentru scurtarea 
staționării mijloacelor de transport, 
la încărcat s-au creat echipe care 
efectuează această operațiune cu 
rapiditate, dar și cu grijă, pentru 
ca produsele să nu se deprecieze.

La ferma legumicolă din cadrul 
cooperativei agricole de producție 
Drăgoiești, inginera Elena Mari
nescu, care coordonează activita
tea în cadrul acestei ferme, se 
recoltau tomate. Numai într-o 
singură zi au fost recoltate și li
vrate aproape 30 tone, cele mai 
bune rezultate fiind înregistrate de 
cooperatoarele Ilinca Tudor, Con-, 
stanța Simion, Ioana Tudor, Eca- 
terina Toma și Apostol Simina. De 
remarcat este faptul că la această 
unitate președintele cooperativei. 
Ion Baciu, și economista de fer
mă, Ioana Neagu, se îngrijesc per
manent ca toți culegătorii să aibă 
lădițe în care să pună tomatele.

Vorbind despre ritmul intens la 
recoltare, trebuie să evidențiem e- 

vadă cum se risipește recolta. Șl 
asta înainte ca mecanizatorii să in
tre la arat și să șteargă orice urmă 
a neglijenței.

Lucian C1UBOTARU 
loan HERȚEG 
Georqe M1HĂESCU

Fotografii: EUGEN DICHISEANU 

forturile făcute de conducătorii 
auto din cadrul autobazei ITA Ur
ziceni, care realizează cite trei 
drumuri pe zi. Dintre aceștia, șofe
rii Ion Niță, Eugen Petre, Dumitru 
Iancu, Gheorghe Toma, Baltazar 
Nicolae, Gheorghe Tudorache și 
Dumitru Andone, care transportă 
roșiile pentru industrializare la fa
brica de conserve din Fetești, au 
cele mai bune rezultate. Nu putem 
încheia aceste rînduri fără a arăta 
faptul că la fabrica de conserve 
Fetești, unitățile producătoare de 
legume din județul Călărași, care 
trebuiau să livreze prin contract 
22 000 tone tomate, necesare indus
trializării, pină în prezent nu au 
livrat decît 3 000 tone. Mai mult, 
ni s-a spus că unele unități din 
județul Călărași — Borcea, Jegă- 
lia, Dichiseni și RosețiX— care se 
află la o distantă între 3 și 30 km 
de fabrica de conserve din Fetești, 
transportă roșiile la fabrica de 
conserve de la Valea Roșie, la o 
distanță de peste 100 km,

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea de aparate 
electric pentru instalații Titu 

ultimul timp, s-a oper. 
ție severă a ceea 
criteriile esențiale care 
baza acestei acțiuni fiir. c’ 
economică, cererile și 
beneficiarilor interni și p 
de peste hotare.

— întreprindere: 
puns întotdeai”'? 
cînd i s-a soli1 
informează 
șef cu pregi 
dacă produsu. 
scris pe deplit. 
Dispunem de c 
tată, in măsură 
și dispozitive dinți 
plexe. Avem cadre . 
citori capabili să c<. 
execute aparataj elect 
tensiune, cu performan 
calitative ridicate.

Este de reținut faptul 
parcurs de un produs — 
iectare pină la finalizare 1 
scurtat aici de citeva ori, cec 
duce la onorarea promptă a cx _v- 
tractelor. Iar dacă mai adăugăm t 
aparatele întreprinderii din Tittle 
sint competitive cu cele produse in ■ 
țări cu industrii avansate in acest 
domeniu. înțelegem de ce acestea 
sint căutate și 
aprecieri peste 
Manca).

Privim îndelung liniile de mon
taj ale întreprinderii de aparataj 
electric pentru instalații Titu cu o 
plăcere pe care am putea s-o nu
mim estetică, produsă de ordinea 
fără cusur care domnește pretu
tindeni, de mișcările repezi și to
tuși grijulii ale miinilor muncitoa
relor, de spectacolul de forme și 
culori pastelate pe care ii oferă 
privirii mulțimea de produse. Cite 
sint ?

— Aproape 10 000, atitea au fost 
realizate pină la această oră — pri
mim răspuns de Ia șeful secției, 
Alexandru Nae. Cele mai multe 
dintre ele reprezintă noutăți, cum 
sint aceste sonerii muzicale, fișa 
pentru fier de călcat cu cordon tex
til sau Întrerupătoarele mono, bi 
și tripolare care sint tot mai soli
citate și la export. De aceea, in 
fiecare din cele 5 ateliere de mon
taj avem echipe specializate pentru 
producția de export și toate lu
crează din plin. Iar la noi, pro
ducția pentru export este consti
tuită numai din produse noi.

Este evident la tot pasul aici că 
preocuparea pentru innoirea ranidă 
și permanentă a produselor, ridica
rea calității acestora, ciștigarea de 
noi trepte pe scara competitivită
ții au primit rang de prioritate și 
au devenit normă de conduită 
pentru muncitori și specialiști. In

Zilele acestea, la „Balanța", bine
cunoscuta întreprindere sibiană, -s-a 
înregistrat un nou și semnificativ 
momerit al puternicei sale dezvol
tări pe care a cunoscut-o, îndeo
sebi in ultimii 20 de ani : pe noua 
platformă industrială de est a 
orașului, la Fabrica de elemente 
hidropneumatice a întreprinderii, a 
intrat în funcțiune o nouă hală de 
modelărie metalică.

— Programele de investiții din 
ultimii ani au reușit să schimbe 
radical destinul întreprinderii noas
tre. care a devenit acum o puter
nică unitate pentru producția de 
aparate de măsură și control, pre
cum și de elemente hidropneu
matice de înalt nivel tehnic și ca
litativ — ne-a spus tovarășul 
Nicolae Birsan, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii. 
Prin investițiile făcute, prin dota
rea cu utilaje moderne, prin pre
ocuparea stăruitoare pentru asimi
larea de produse noi, cu un grad 
superior de valorificare a metalu
lui și cu performante la nivelul 
tehnicii actuale, „Balanța" a deve

La întreprinderea „Metalurgica' 
din Focsani3

O întreprindere cu o existență 
de numai trei ani și care a cute
zat, încă de la înființare, să intre 
în competiție cu altele de veche 
tradiție. Rodul acestei cutezanțe ? 
Peste 50 la sută din produsele sale 
merg la export.

De fapt, care au fost direcțiile 
de bază în orientarea conducerii, 
a oamenilor muncii de aici care 
au dus la un astfel de rezultat ? 
Iată cîteva: Un colectiv tînăr, bine 
sudat, format la școala unei înalte

ce s

-ions'

c; 
df

se bucură de bune 
ho’arc. (Gheorghe

nit și un nume binecunoscut pe 
piața externă, produsele sale fiind 
exportate iri nurrieroase țări ale 
lumii.

Acum, după Intrarea In funcțiu
ne a noii hale industriale, se află 
intr-un stadiu avansat de execuție 
lucrările de structură ale turnăto
riei de fontă, cu o capacitate de 
5 000 tone anual. Și tot la „Ba
lanța" Se înalță încă o capacitate de 
prelucrare la rece a elementelor 
hidropneumatice prin transfer, care 
furnizează echipamente atit indus
triei noastre, cit și pentru export. 
Este de subliniat faptul că. printr-o 
colaborare strinsă cu Antrepriza 
de construcții industriale Brașov, 
prin asigurarea forței de muncă, 
printr-o aprovizionare ritmică cu 
materiale, prin stabilirea unor le
gături strînse cu fiecare furnizor 
pentru grăbirea execuției și a li
vrării tuturor utilajelor și echipa
mentelor tehnologice, planul de in
vestiții pe perioada care a trecut 
din acest an a fost îndeplinit și 
depășit. (Nicolae Brtijan).

profesionalități, care muncești 
dăruire și competență. La 
două laminoare din dotare — 
profile mijlocii și de sirmă — s - 
trecut la asimilarea unei întregi 
game de produse noi, într-un timp 
record. Pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a noilor pr î 
duse, colectivul întreprinderii 
preocupat și de modernizarea p 
ceselor tehnologice, de creștet ăi, 
vitezei de laminare și perfecțio
narea fluxului de fabricație. (Marta 
Cuibuș).
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colocviile «Sclntett
• Dezbateri jdwlogice.0 jiterar-ârtistice • de istorie SATUL ROMÂNESC
- inepuizabilă sursă a creației artistice

înțeles co izvor de creoție, satul românesc 
înseamnă asimilarea, înțelegerea profundă a 
felului de a simți și de a gîndi al poporului. 
Perenitatea tradiției folclorice, puterea ei inspi
ratoare, s-a monifestat elocvent de-a lungul ani
lor în lucrări core, deși diferențiate stilistic, au 
păstrat un puternic specific național și s-au 
înscris, prin valoarea lor, în patrimoniul de cul
tură al pop >rului. Să acumulezi cu răbdare și 
perseverențe să cunoști foșnetul codrilor și 
cugetul oar sailor, frumusețea florilor și frumu
sețea mun< i cu convingerea că aici se află

temeiurile profunde ale mindriei patriotice — 
iată gindui care a stat la baza unor creații 
artistice cu care ne mindrim astăzi. Căci, oșa 
cum sublinia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Tot ce s-a 
făurit mai de preț pe aceste meleaguri - atit in 
domeniul material, cit și in cel al vieții spirituale, 
□I culturii și artei, este rezultatul luptei, muncii, 
gindirii și simțirii poporului, al strădaniilor sale 
pentru progres și o viață mai bună. Acestor 
creații, anii socialismului le-au redat întreaga 
strălucire, ridicindu-le pe un plan superior și

imbogățindu-le necontenit cu noi și noi valori". 
Realitățile satului românesc, arta populară și 
spiritul ei au constituit și constituie factori ai 
continuității culturii naționale. Asimilate, trecute 
prin filtrul personalității artiștilor de azi, aceste 
tradiții rodesc in creații contemporane ca surse 
mereu proaspete de originalitate și de frumos. 
Sint tradiții care pot fi puse in valoare printr-o 
mare varietote a modalităților de expresie, lată 
citeva idei care s-au desprins din dialogul cu 
cițiva cunoscuți creatori contemporani : Aurel 
Ciupe, Paul Erdos și Dimitrie Gavrilean.

Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Mangalia

portretul oamenilor muncii
în luminosul portret al țării -4^---------------—.—— -------------

Drumurile eroismului
. d succesive de artiști au 
sc.„ -aportare mereu mai in- 

' £■/ '8 sensibil la realitățile
Zy 'mfinesc, au trăit într-o

, dn proprie, o continuă ne-
xprimaje a unei sublec- 

/ce /ii bogate, mai complex 
c//, / Trăind-o, ei au descris-o,

‘'o / Pos'bil acest efort con-
^'’o.. / moit de clarificare, de

... / ere în imagine artistică a
" Op Zaselor realități pe care le 

O- ea pămîntul românesc. Imagi- 
J e satului românesc, așa cum se 
r .sprind ele din lucrări aparținînd 
patrimoniului de aur al culturii 
noastre, ne fac și astăzi să recu
noaștem la un înalt nivel artistic 
autenticitatea vieții spirituale a 
acestui popor, fizionomia lui mo
rală, un propriu univers de gînduri 
și sentimente. Fără îndoială, su
biectele in sine, i ubiecte inspirate 
de realitățile satului românesc sint 
importante. Ele nu au devenit cri
terii de apreciere decit atunci cînd 
au .îmbrăcat un veșmint artistic 
corespunzător, cînd au reușit să 
pătrundă esența existenței poporu
lui, să-i urmărească permanenta 
devenire, îmbogățire și diversifi
care. Imaginile create de Petrașcu, 
Șirato, Ressu. Iser,. Ștefan Dimi- 
tresen, .Șțeriadi,' Ghiață, Țuculescu, 
Gatargi aduc și azi privitorului nu 
doar simple armonii de linii și 
culori, ci mai ales specificul pe 
care pămîntul românesc l-a confe
rit acestor armonii. Ele atestă, din
colo de inconfundabile diferențe 
stilistice, același climat ce se 
naște dintr-o lumină care nu este 
niciodată prea puternică, dintr-o 
culoare care e viguroasă, fără a fi 
Izbitoare, din limpezimea unor 
’.oncepții despre om și natură. De- 
ltfel, exemplele ceie mai străluci- 
1 ale artei noastre atestă o legă- 
irâ profundă cu această tradiție, 
u .printr-o mimare formală, ci 

pri: tr-o înțelegere adîncă, struc
turală.

„Adevărata viață a satului, spu
nea maestrul Aurel Ciupe. am 
cunoscut-o nu numai in copilărie, 

1 ci și mai tirzlu, cind am călătorit’ 
prin țară. In vara Iui 1916 cînd am 
făcut un popas de studii în cadrul 
coloniei de pictură de la Baia 
Mare m-am apropiat și mai mult 
de sufletul viu al naturii transil
vane. al țării mele. Pretutindeni 
unde am călătorit m-a urmărit me
reu imaginea naturii de-acasă. Mă 
gîndeam la ținuturile deluroase 
transilvane care mă Impresionau 
prin formele variate, la dealurile 
'■are seara, după apusul soarelui, 
apo'rea’.'. monumentale, profilîndu-se 
pe cerut colorat. Mă impresionau

A trăi viața poporului, a participa
la formarea omului nou

Cu dorința de a spori tezaurul 
de frumuseți al țării, atenți la 
semnificația umană, la valoargă 
etică și emoțională a eforturilor 
eroice făcute de Întregul nostru 
popor stlb conducerea partidului, 
mulți dintre artiștii contemporani, 
au aflat în lumea satului românesc 
unghiuri noi de abordare a unei 
arte cu adinei Înțelesuri sociale.

fc nouă generație de artiști, 
Mnd în profunzime viața sa- 
Wmânesc, a impus un proces 

de îmbogățire a tradiției 
’ valii creatoare determinate 

cunoaștere mereu mai 
■uruncra, de adăugarea unor date 
i sensibilității. Căutările stilistice 
. însemnat în acest context nu 
unai forță imaginativă, ci și în- 
rcarea de a acorda arta cu civi- 
cația actuală., ..Ca fiu de țăran, 
s-t-'-csea- Dimifrie Gavrilean, sint 

; satul românesc dintot- 
Copilăria petrecută In 

1 Bucovinei mi-a imprimat 
clară a vieții satului, cu 

oamenilor săi din zori și 
noapte în toate anotimpu- 
obieeiurile și ritualurile

„ROD” - lucrare de Livru Suhar „UNIREA" — lucrare de Ion Grigore
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vegetația, pomii, florile, satul ro
mânesc în totalitatea lui. în fiecare 
vară și chiar în acest an, cînd am 
Împlinit 85.de ani, mă gîndesc la 
o vacanță de muncă undeva la 
țară. Am lucrat mult la Baia 
Mare, am fost și la Poiana Măru
lui, in Banat, la Zlatna, in Apuseni. 
Mi-am petrecut multe zile la Stana, 
unde am realizat citeva din cele 
mai iubite lucrări ale mele. Dacă 
ar fi fost după mine aș fi vrut să 
trăiesc la țară tot timpul anului, 
adică acolo unde unui pictor i se 
oferă sute și sute de posibilități 
de exprimare, de terne".

Puterea de a incorpora, desigur 
într-o mare varietate a modalită
ților stilistice, sevele pămintului 
românesc a stat și istă la baza a 
numeroase creații contemporane. 
Sensibilitatea autorilor a știut să 
incorporeze in produsul artistic 
aspecte mereu noi ale vieții satului, 
să contureze noi și revelatoare ex
periențe de viață. Ca, de pildă, 
creația unui binecunoscut grafician 
— Paul Erdiis. ale cărui preocupări 
creatoare se leagă osmotic aproape 
de viața satului oșenesc și de oa
menii săi. „Ani in șir. ne spunea 
maestrul Paul Erdiis, am cutreierat 
satele Oașului, le-am cunoscut 
viața, le-am portretizat locuitorii. 
De altfel, lucrările din ciclul „Țara 
Oașului", și nu numai ele. aduc 
mărturie asupra acestei preocupări. 
Cred că am reușit să prind in con
tururile graficii citeva din aspec
tele importante ale vieții oșenilor, 
din contribuția lor la o adevărată 
istorie a demnității umane. Cred 
că oricine este, atent la transfor
mările petrecute în Oașul contem
poran, la eforturile făcute de lo
cuitorii acestei z.one pentru atin
gerea unor prețioase și actuale 
năzuințe de progres și civilizație, 
nu poate ■ fi decit impresionat. 
Transformările grefate pe fondul 
unei binecunoscute și apreciate 
spiritualități sint într-adevăr spec
taculoase. Deschiderile spre cultu
ră, de asemeni. Și n-ar fi decit să 
ne gindim la marele Festival na
țional „Cîhtarea României" care, in 
ceea ce privește lumea satului, a 
creat un adevărat reviriment. Re
zultatele obținute, nu doar în Oaș, 
ci în toată țara, in această vastă 
competiție a muncii și crea
ției libere sint impresionante. 
Prețioasă inițiativă a președintelui 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, festivalul s-a dovedit a 
fi de la o etapă la alta un amplu 
cadru de unire și conlucrare a 
tuturor talentelor din această țară 
in scopul înfloririi culturii, al per
fecționării morale a omului".

păstrate din strămoși pentru aceas
tă trudă istovitoare ■ de a scoate 
rodnicia pămintului necesară vie
ții. Ca artist plastic, găsesc acum 
că această frumoasă filozofie tre
buie făcută mai larg cunoscută. 
Doresc să se înțeleagă clar că 
munca țăranului este strîns legată 
de spațiul românesc, de istoria pă
mintului. Consider deci satul un 
loc vast unde se păstrează cel ’mai 
curat tezaur de inspirație, locul 
unde se găsește specificul .românesc 
in toată amploarea și splendoarea 
sa. Edifică acest lucru, cred, chiar 
și numai oprirea asupra lucrului 
scoarțelor, a costumelor naționale, 
ori la ornamentica -inspirată de ță
ran pe lemn și pe oale, la croma
tica acestor elemente. Puritatea și 
păstrarea nealterată a specificului 
românesc reiese insă și mai profund 
in evidență dacă adîncim semnifi
cația puterii muncii și a obiceiuri
lor vieții satului".

„Taberele de creație, sublinia 
maestrul Aurel Ciupe, întîlniri pe 
bază de prietenie, de afinități, de 
gusturi sint foarte importante pen
tru artiști, pentru mai buna cu-

.CÎNTAREA ROMÂNIEI" - lucrare de Eleno Uță Chelaru

noaștere a muncii și vieții po
porului. Pentru că ele dau posibili
tatea nu numai sâ creezi, dar să 
și discuți despre artă, să te con
frunți. Asemenea tabere de creație 
ar trebui să fie organizate cit mai 
multe și mai des în natură. îmi 
aduc aminte că acum cițiva ani, 
cind eram la P>aia Mare, ieșind 
intr-o zi cu un șevalet în'spinare 
și cu o cutie de culori atîrnată pe 
umeri, mergînd spre Motiv, care 
era afară din oraș, mă vede un 
tînăr coleg și de la distantă își 
ridică ambele brațe, mințind un 
gest de surpriză ți cind a ajuns in 
fața mea a zis că de 20 de ani nu 
a mai văzut pictor cu șevaletul

Simbolurile prezentului — 
simboluri ale artei

Așa cum au demonstrat-o marile 
expoziții colective organizate in 
ultimii ani, cuceririle unor maeștri 
cu o foarte bogată experiență ar
tistică au fost integrate și încorpo
rate căutărilor noii generații, de- 
terminînd o relație nu rlumai de 
continuitate, dar și de discontinui
tate în sensul aflării unor modali
tăți novatoare și inedite de expri
mare. ParcurgintT aceste expoziții 
este cit se poate de vizibilă o tre
cere de la inventarierea minuțioasă 
a lumii satului românesc la lucrări 
care accentuează mai mult asupra 
semnificațiilor motivului. „Am cău
tat. sublinia în acest sens Dimitrie 
Gavrilean. si căutările nu se vor 
opri aici, să realizez mai multe ci
cluri de lucrări prin care să oma- 
giez satul românesc. Spre exem
plu, in „Nunțile românilor" și 
„Cosmogonia populară" redau ideea 
de continuitate însoțită și com
pletată cu obiceiurile muncii, ale 
vieții. Apoi, spațiul terestru și spa
țiul timpului le-am cuprins în ci
clurile „Anotimpuri" și „Ritualurile 
strămoșești". Aici sint circumscrise 
lucrările „Dansul plugului", care 
surprinde începerea semănatului de 
primăvară, și „Sărbătoarea toam
nei", ce arată bogăția ogoarelor.

« Mi-am propus insa să prezint 
totul sub puternicia simbolurilor : 
„Dansul plugului" cuprinde un 
uriaș arbore lîngă care tineri cu 
pluguri trec prin fața bătrînilor. a 
inteligenței Satelor, să vadă dacă 
totul e bine pregătit și dacă e mo
mentul începerii însămînțărilor, iar 
„Sărbătoarea toamnei" este o imen
să adunare, o nuntă la care mulți
mea aduce, ca ofrandă mirilor, roa
dele pămintului.

Simbolul continuității, al muncii 
asidue m-arn străduit să-l su
gerez și cu personaje puține. Bună
oară, în lucrarea „Semănătorul" am 
surprins un singur om care sea
mănă un vast pămînt deasupra 
căruia soarele luminează puternic, 
iar din urmă răsare semănătura. 

ieșind la peisaj. De ce am amintit 
această întimplare ? Pentru că pe 
tineri trebuie sâ-i îndemnăm mai 
mult să picteze după natură. Am 
întîlnit tineri care cred că pictura 
trebuie să fie făcută după „cap", 
iar pe cei care pictau după natură 
îi desconsiderau. Din fericire, si
tuația aceasta este pe cale de a 
s? schimba. Tot mai mulți sint 
artiștii care se adapă de la izvorul 
cu apă vie. de la natură. în natură 
găsești totul. Și culoare, și umbră, 
și lumină. Tocmai de aceea sînt 
mari în pictura românească Nicolae 
Grigorescu, Petrașcu, Ghiață, Lu- 
chian, Grigorescti și aș mai putea 
cita și pe mulți alții".

Sint preocupat în continuare să 
amplific valoarea spirituală a satu
lui românesc, avînd in lucru re
darea cit mai semnificativă a obi
ceiurilor, legendelor și ritualurilor 
țărănești. Mă strădui totodată să 
subliniez In lucrările mele trăinicia 
vetrei strămoșești, a iubirii pămîn- 
tului românesc. Voi căuta să mă a- 
propii tot mai mult de aceste surse, 
să le cunosc și să le aprofundez 
ineît lucrările mele să stimuleze Ia 
rîndul lor dragostea de muncă, 
pentru cre.șterea rodniciei pămîntu- 
lui. dragostea pentru glia strămo
șească. Doresc ca tot ceea ce rea
lizez în acest perimetru de pre
ocupări să constituie un omagiu 
adus oamenilor ogoarelor, satului 
românesc".

„în fața noastră, a .tuturor, a- 
dâuga Paul Erdos, ultimele două 
decenii au pus imperativul trecerii 
de la cantitate la o calitate nouă, 
superioară, adică la lucrări de înaltă 
valoare socială, istorică, artistică. 
Această subliniere pe care secre
tarul general al partidului a făcut-o 
în numeroase întîlniri cu artiștii 
plastici este pentru noi de mare 
importanță. Inspirîndu-se din cloco
tul vieții și muncii poporului, arta 
noastră năzuiește să fie o mani
festare liberă și variată a spiritului 
creator. în aceste condiții sînt mai 
ales importante acele lucrări care 
să înfățișeze cu măiestrie artistică 
munca, viața, entuziasmul națiunii 
Întregi pentru edificarea noii orîn- 
duiri socialiste. Ca fii ai poporului, 
noi participăm, împreună cu po
porul, la înflorirea culturii socia
liste. Și nu putem sublinia În
deajuns tot ceea ce s-a făcut pen
tru crearea unor minunate condiții 
pentru ca osmoza aceasta să se în
făptuiască și să se desăvîrșească."

Marina PRFl’Tl 
Marin OPREA 
Manole CORCACI

Din 1948, cînd a realizat primul 
film, „Satul meu natal" (să notăm 
însă că au existat tentativele unor 
particulari în acest sens, încă din 
1933), cinematografia din R. P. D 
Coreeană și-a amplificat simțitor 
activitatea și a făcut pași însem
nați înainte. Depun mărturie in 
acest sens mai multe din cele 50 
de pelicule artistice produse anual, 
precum și distincțiile dobîndite în 
competiții internaționale — precum 
Karlovy Vary, sau Moscova — 1985 
(premiul de interpretare pentru 
protagonista din „Sarea").

Avînd desigur in vedere și cri
terii de ordin artistic, filmul din 
R.P.D. Coreeană și-a asumat în 
primul rind sarcina unei eficiente 
misiuni educative (sub raport mo
ral, spiritual, politic) ; o misiune 
cu. atit mai importantă din per
spectiva năzuinței de reunificare 
pașnică, independentă și democra
tică a patriei și în climatul efor
turilor transpunerii in practică a 
hotârîrilor Congresului al VI-lea al 
Partidului Muncii din Coreea. Ci
neaștii nord-coreeni urmăresc așa
dar cu deosebire dezvoltarea senti
mentelor patriotice, zugrăvind în
flăcărată adeziune a poporului, 
eforturile lui pe drumul edificării

■ noii orinduiri socialiste. Tocmai de 
aceea, așa cum explica la o recen
tă întâlnire cu creatorii români de 
film Riang Ceang U, director 
general adjunct al Studioului de 
filme artistice „30 Septembrie" 
(conducătorul delegației de cineaști 
care ne-a vizitat recent țara), di
recțiile tematice cele mai impor
tante ale filmului coreean sint : 
evocarea tradițiilor revoluționare, a 
luptei istorice pentru eliberarea 
țării de sub ocupație străină, pen
tru libertate și suveranitate și în
deosebi a tradițiilor revoluționare 
cu începere din 1930. de cînd în 
fruntea luptei se află tovarășul 
Kim Ir Sen ; reînvierea in ima
gini cit mai expresive și emoțio
nante a eroismului poporului în 
războiul din 1950—1953, eveniment 
încă adine săpat in conștiințe. O 
temă oare capătă o extensie din 
ce in ce mai mare este cea a re
flectării realităților contemporane, 
a infăptuirilos și idealurilor de azi.

Peliculele programate în cadrul

TRADIȚIA MUNCII
(Urmare (lin pag. I) 
bărbați si femei, smulgeau pă
mintului roadele. Ne-am apro
piat de un grup de țărani. Pri- 
vindu-i, am înțeles mai bine 
taina timpului răscolit de miini- 
le lor grele și arse de soare. 
Sint oamenii acestui păniint, 
ou nume simple, dar semnifica
tive : Ion, Gheorglte, Petre, Va- 
slle...

La sectorul zootehnic am a- 
sistat la o premieră. Precizările 
au venit din partea tovarășei 
Petrovici Anica, doctor veteri
nar: „Noutatea constă în siste
mul de aprovizionare cu apă a 
grajdurilor. Mai precis, am des
ființat adăpătorii individuali, 
sistem depășit și foarte costisi
tor, aplibind un singur meca
nism care comandă și reglează 
continuu întreaga cantitate de 
apă necesară animalelor". De 
remarcat faptul că tot ceea ce 
s-a realizat in acest sector — 
de la construirea grajdurilor și 
pină la întreținerea tehnică a 
lor — s-a făcut prin autodotare, 
prin munca cetățenilor.

Tradiția muncii la Hotarele 
nu poate fi o simplă constantă, 
ci, mai mult ca aricind, ea con
feră prin cunoaștere și adevăr 
o formă nouă de înnobi
lare a vieții satului, conform cu 
cerințele societății noastre so
cialiste. Creația populară, gus
tul pentru frumos și util, dorin
ța de perfecționare sint deter
minante ce formulează concret 
sensul acestei tradiții, purtătoa
re de valori materiale și spiri
tuale, temelie a satului roma
nesc contemporan. Pornind de 
la aceste principii de bază am 
constatat că se acordă o aten
ție deosebită dezvoltării indus
triei locale, centru de afirmare 
a spiritului creator și a talentu
lui. popular. Atelierele de meca
nică. blănărie, tîmplărie sint, in 
acest sens, adevărate nuclee de 
creație, concretizate aici prin 
efortul comun al oamenilor, 
prin dragostea lor pentru fru
mos și durabil.

Vizităm atelierul mecanic al 
cooperativei. Tinărtil Mihail Lu
minare ne conduce prin secție. 
„Dezvoltarea industriei mici, ne 
precizează însoțitorul, reprezin
tă una din preocupările noastre 
de bază mai ales după ultimele 
programe de dezvoltare aproba
te in ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 4 septembrie 1985 și dezbă
tute la Congresul al 111-lea al 
consiliilor populare. Atelierul 
nostru servește intereselor coo
perativei. asigurind la timp și 
fără pierderi întreținerea și re
parațiile utilajelor agricole din 
dotare. Toți, tinerii care lucrea
ză aici sint pregătiți de noi. 
Avem mare încredere în ei, in 
talentul și priceperea lor".

...Părăsim comuna, nu înainte 
de a mal privi încă o dată cîmpia 
încărcată de rod. Sub lumina 
blinda a toamnei, ea își dezvă
luie bogăția și frumusețea, pre- 
gătindu-se pentru odihna de 
iarnă. Privind-o. poți înțelege 
mai bine cine sint acești oameni 
ai ei. cu. nume simple, adinei ca 
vremea : Ion, Petre, Vasile, 
Gheorghe...

„Zilelor filmului din R. P. D, Co
reeană", manifestare organizată cu 
prilejul celei de a 40-a aniversări 
a creării Partidului Muncii diți Co
reea, au avut meritul de a repre
zenta concludent toate aceste di
recții.

„Drumul* * (scenariu : Li Hi 
Cihan; regia : Pak San Bok; ima
ginea : Cijen Hîn Sek), evocă ne
fericirile uned femei, Iun Sil, pro
vocate de vicisitudinile războiului. 
Regăsim aici trăsături frecvent îfi- 
tîlnite in filmul coreean, atenția 
acordată investigării universului 
sufletesc al oamenilor simpli și re
levării frumuseții și bogăției lor

® Teatrul Național (14 7171, ula 
mică): Ascensorul de bucătărie ri 
Apărătorul din oficiu (spectacot «ua- 
tinut do Compania actorilor londo
nezi) — 10; Intre patru ochi (B) —
19,30; I (sala Atelier): Domnul Cehov 
e îndrilgostit — lfi
© Filarmonica ..George Enescu” 
(15 68 7S, sala Studio a Ateneului): 
Recital de percuție. Viorica Cinrilă. 
Isi dă concursul Mihai Vîrtosu — 
pian — 17.30
• Opera Română (13 18 57): Prinț *1 
cerșetor — 11: Trubadurul — 18
• Teatrul de oneretă (14 30 11): Bă
iatul și paiele fermecate — 10.30:
Examene, examene — 18.30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 10,30: Neînsemnatii — 19: 
(sala Grădina Icoanei. 11 96 44): Eu
nucul — 10.30; 19
© Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po- 
peshu — 10.30: 19
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05); 
Atenție, se filmează — 10.80: Roman
ță ttrzie — 19.30
© Teatrul de comedie (16 64 60): 
Avea două pistoale eu ochi albi si 
negri — 10.30: O dragoste nebună, 
nebună, nebună — 19
0 Teatrul ,.C. I. Nottara” (59 31 08. 
sala Magheru): -Alicul infern — 10:
Variatiuni pe tema dragostei — 19 
® Teatrul Giulestl (sala Majestic. 
14 72 34): .locuri crude — 10: Anoni
mul Venetian — 15: Nu, cu na regret 
nimic — 17: Amadeus — 19: (sala 
Ciulești. U 04 85): Să nu-tl faci pră
vălie cu scară — 18
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
<13 56 78. sala Savoy): Belmondo al 
It-ica — 11: Corina — 19
0 Ansamblul ..Rapsodia Română” 
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare — 
18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri si purlm-spilerl — 11: In
tre caftan si smoking — 18.80
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 85): 
Pinocchio — 10.30: Mary Poppins — 
18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): O 
fetită cântă un cîntee — tt
0 Circul București (10 41 931: Tona si 
Jerry Ia circ — 10: 13.30; 19
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64); Atenție! Estrada In emisie 
— 19.30 

„Zilele filmului
din R. P. D. Coreeana"

morale, dellcatețli, dar și forței lor 
de a rezista In momentele unor 
încercări grele.

Inspirat dintr-un fapt real, 
„Emisarul nu se mai întoarce" 
(scenariu : Sin San Ok. regia : Jve 
In Hi), este un film politic de sub
stanță (demonstrînd o notabilă ca
pacitate de analiză și recreare ar
tistică a climatului, a condiționări
lor politice ce grevau Coreea după 
1900) și totodată o peliculă do in
tensă, elevată vibrație patriotică. 
Aducind în atenție situații din Co
reea — după| tratatul de protecto
rat semnat în condiții grele cu Ja
ponia, descriind atitudinile unor 
personalități ale epocii, schițînd 
sobru, fără șarjări inutile, și chi
purile unor trădători (firi slabe — 
sub apăsarea fricii, amenințărilor 
proferate de japonezi) filmul Insistă 
asupra unor emoționante chipuri 
de patrioți — luptători pentru do- 
bindirea suveranității. Un aseme
nea erou a fost Ri Zun, Înalt 
demnitar, reformist curajos, dascăl 
preocupat de luminarea poporului, 
care și-a asumat misiunea do a se 
duce Împreună cu alți doi patrioți 
la Conferința de la Haga (1907), 
pentru a susține drepturile vitale 
ale țării sale. Jocurile secrete ale 
marilor puteri și „abjurarea" Îm

t V
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor S Telefllmotec*  

de ghiozdan (color): ..Prietenii 
văilor verzi”. Producție a stu
diourilor de televiziune ceho
slovace. Premieră pe tară. Episo
dul 5

J2.40 Din cununa dntecutul româneso 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color) 
• Un clntec. o glumă, un dans 
0 Cascadorii rfsului • Cotidianul 
in 600 de secunde • Soare pen
tru Terra 0 R.P. Chineză: minia
turi muzieșl-coregrafiee O Tele- 
sport 0 Din istoria Ulmului mut 

14.45 însemne ale unul timp eroic (co
lor). Catarge in cîmpie. Reportai 
realizat cu ocazia Zilei petrolis
tului

15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceausescu. Tutmi Măgurele — 
ferestre spre viitor

19.40 Cîntarea României (color). De pe

cinema
• Aripi de zăpadă: SCALA (11 M 72)
— 9: 11,15; 13.30: 15.45; ÎS: 20.15, 
GLORIA (47 46 15) — 9; 11.15; 13.30; 
15.45; 18: 20, CULTURAL (83 30 13) — 
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15
• Declarație de dragoste: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Sosesc păsările călătoare: FE
RENTARI (80 49 85) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19
• Secretul lui Bacchus: DACIA 
(50 35 04) — 9: 11,30: 14: 16,13; 18,30
• Masca de argint: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 : 13: 15.30: 17.45; 20 
O Cantonul părăsit. Stelele (le la 
Sopot: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
II: 19
O Cu miinile curate: POPULAR 
(35 13 17) — 15; 17; 19
0 Atenție Ia Pană de vultur — 9: 
II: 13.15, Logodnica mecanicului Ga
vrilov — 15.30: 17.45; 20: LUMINA 
<14 74 16)
0 O dragoste ciudată: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13.15: 15.30; 17.45: 
20
© Crăiasa zăpezii — 9: 10.30; 12;
13.30: 17,15. Masca de argint — 13;
18.45: DOINA (16 33 38)
0 Hangar 18: UNION (13 49 04) — 9; 
II: 13: 15: 17, GRIVITA (17 03 58) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20
© Persoana indezirabilă: UNION — 
19
O Darclăe: VIITORUL (10 67 40) — 9; 
12: 16: 19
& Paloș contra palo» — 15,30: 17.30. 
Moștenirea — 19.30: DRUMUL SARtt 
(31 23 13)
• Așa bunic, asa nepot: PACEA 
<71 30 85) — 15! 17: 19. GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20
© Burlacul căsătorit: ARTA (21 81 86)
— 9: li: 13: 15: 17: 19
• Legenda dragostei: LIRA (31 71 7D
— 15.30: 18.30
0 roată lumea este a mea: C.OTRO- 
CENI (49 43 48) — 13: 16: 19
0 Joe limonadă: STUDIO (59 53 13)
— 9.30: 11.30: 13.30: 13.30: 17.30: 10.30 
0 Superpoiițistul! PATRIA (11 86 25)
— 9: 11.15: 13.30: 13.43: 18: 29.15.
BUCUREȘTI (13 61 54) — 9: li; 13.15; 
15.13: 17.30: 19.43. FAVORIT (43 3170)
— 9: 1): 13: 15: 17.15: 19.30. MELO
DIA (11 13 49) — 9: 11.t5: 13.30: 13.45: 
18: 20
© Marea cursă: LUCEAFĂRUL
<13 87 67) — 9: 12: 15.30; 18.30
0 Fluturii sînt liberi: CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 13: 
20.15
0 Bunul meu verin Sam: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 12: 16: 19. MTORITA 
(14 27 14) — 8.30: 11.30: 14.30: 17.30: 20. 
FLACARA (20 33 40) — 9.30: 12.30:
13.30: 18.30
© Căpitanul răzbunării: vn-T'"* ’’a 
(16 28 79) — 9; n.15: 18.30: 13.45: 18: 20 
0 Călărețul electric: FrWrig 
(.50 51 40) — 8.45: 11 : 13: 13.15; 17.30: 

păratului care neagă autenticitatea 
însemnelor și legitimitatea soliei — 
îl determină pe Ri Zun, in plină 
conferință, să-și facă (semn al 
onoare! nepătate și al protestului) 
harakiri. întreținînd un sentiment 
de noblețe .justițiară și patriotism 
ardent, „Emisarul..." prilejuiește o 
meditație despre destinul istoric 
plin de dramatism al țărilor mai 
mici prinse in cleștele intereselor 
marilor imperii. Mesajul filmului 
este în primul rind unul tonic : în
demnul ca popoarele să aibă În
credere in propriile lor forțe și să 
lupte pentru a-și împlini idealurile 
de libertate socială și suveranitate 
națională.

„Steaua dimineții" (scenariul : Hi 
Djin U ; regia : Ryu Yong Man, 
imaginea : Ri Hy Sâng) aduce în 
atenție fapte de eroism ale stu
denților — băieți și fete — mobili
zați în armată în timpul luptelor 
Împotriva agresorului imperialist 
din 1950—1953. Metafora unui ideal 
etic și jurămînt politic — acela de 
a tace ca propria viață să strălu
cească precum steaua dimineții, 
aceasta devine pentru tînărul chi
mist Ri Sak (ce primește sarcina 
de a deveni agent de legătură) o 
parolă eficace, prin care își sal
vează onoarea (atunci cînd, o vre
me, e șuspectat. de a fi trădător).

Programate la București. Ploiești 
și Buzău, selecția de filme din 
R. P. D. Coreeană au reținut aten
ția atit prin mesajul lor politic și 
etic, cit și prin „fereastra" pe care 
au deschis-o spectatorilor români 
către peisaje caracteristice, am
bianța specifice ale satului și ora
șului, către aspecte ale luptei și 
muncii poporului din țara prietenă. 
Ele au înscris în memorie imagini 
ale frumuseții și gingășiei, demni
tății. căldurii și ardentului patrio
tism al bărbaților șl femeilor co
reene.

Realismul și vocația monumenta
lității creațiilor programate in ca
drul „Zilelor filmului din R. P. D. 
Coreeană" au constituit un fericit 
prilej de cunoaștere și apropier*  
între popoarele noastre, legate de 
o caldă prietenie, prețuire și știmă 
reciprocă.

Natalia STANCU
' y

marea scenă a tării ne micul 
ecran. Emisiune realizată fn co
laborare cu Consiliul Culturii ri 
Educației Socialiste si cu Comi
tetul de cultură si educație socia
listă al județului Cluj

20.20 Film artistic (color): „Eroica”.
21.45 Telejurnal
22.00 închiderea programului

LUNI. 7 OCTOMBRT»
20.00 Telejurnal
20.20 Orizont tehnico-stllntiflo
20.35 Tezaur folcloric (colori * Festi

valul national ..Cintarea Româ
niei" — reîntîlnlre cu cete mal 
frumoase tradiții ale artei popu
lare

20.50 R.D. Germană — Itinerar citadin 
(color). Documentar

21.00 Roman foileton (color): „Cita
dela". Premieră pe tară. Copro
ducție Internațională. Ecranizare a 
romanului cu același nume al 
scriitorului A. J. Cronin, In dis
tribuție: Ben Cross. Clare Hig
gins. Carmen du Sautay. Michael 
Cochrane. Regia: Mike Vardy. 
Episodul 7

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

19.30. GIULESTI <17 55 46) — 9: 11,15: 
13,30: 15,45: 18: 20. AURORA (33 04 66)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20
© Cei șapte fantastici: EXCELSIOR 
(63 49 45) — 9: 11: 13: 15.15: 17,30:
19.45. flamura <as 7712> — 11: 13: 
17.15: 19.30
• Toată lumea ride, cintă si dan
sează: GRADINA LIRA (317171) —
19.30

teatre

t
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Tovarășului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o deose
bită plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate, fericire șl deplin succes in activitatea pe care » desfășurata pentru pro
gresul și prosperitatea țării dumneavoastră, de pace și bunăstare pentru 
poporul sirian prieten,

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă colaborare și prietenie 
dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, in spiritul înțelegerilor 
convenite cu ocazia întllnirilor dintre noi, în folosul popoarelor român și 
sirian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

In județul Maramureș s-a încheiat semănatul griului

Lucrările Conferinței naționale de cibernetică

Oamenii muncii din agricultura 
județului Maramureș au terminat 
semănatul griului pentru consum pe 
Întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. at P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean de partid Maramureș se arată 
că după încheierea recoltării carto
filor, lucrătorii ogoarelor sint anga

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul s octombrie, ora 20 — 9 
octombrie. Ora 20. In țară: Vremea va 
fi caldă, mal ales in prima parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu

NOUTĂȚI IN COMERȚUL BĂCĂUAN
Buna gospodărire a fondului de 

marfă și repartizarea judicioasă a 
acestuia în teritoriu in scopul 
aprovizionării mai îndestulătoare 
a populației constituie una din 
principalele preocupări ale Direc
ției comerciale a județului Bacău. 
„Măsurile întreprinse în acest scop 
— ne spune tovarășul Constantin 
Romașcanu, directorul Direcției co
merciale județene — au vizat, in 
primul rind, dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale. amplasarea ju
dicioasă, corespunzătoare a rețelei 
comerciale, specializarea acesteia 
pentru a avea în fiecare localita
te. în fiecare cartier din municipii, 
orașe și centrele muncitorești uni
tăți de profil care' să satisfacă 
toate cerințele cumpărătorilor".

Spusele directorului sint concre
tizate în fapte. De la începutul 
anului, in orașele și centrele mun
citorești de pe văile Bistriței și 
Trotușului, ca și în cunoscuta sta
țiune balneoclimaterică Slănic Mol
dova au fost construite și des
chise la parterul blocurilor de lo
cuit zeci de magazine cu profil 
alimentar, industrial și de alimen
tație publică, însumînd o supra
față de 8 400 metri pătrați, toate 
dotate cu mobilier și utilaje mo
derne, pentru care s-au cheltuit 
fonduri în valoare de 20 milioane 
Ici. Ca urmare, la această dată, în 
județul Bacău există o suprafață 
comercială utilă de 553 metri pă- 
trați la> mia de locuitori. Cu alte 
cuvinte, o suprafață comercială 
apropiată de cea prevăzută pen
tru anul I960. în același timp, a 
continuat acțiunea de reprofilare, 
modernizare și reutilare a unită
ților existente, realizindu-se prin 
aceasta creșterea capacităților de 
vînzare și a gradului de confort 
pentru cumpărători. Au fost înfiin
țate. în acest scop, unitățile spe
cializate cu mărfuri pentru tineret 
și copii din Bacău și orașele Moi- 
r.ești. Comănești și Tîrgu Ocna, 
pensiunile pentru copii și adulți, 
12 unități tip „Gospodina", care 
pun la dispoziția populației pro
duse alimentare specifice, precum 
și un mare număr de unități de 
profil situate pe lingă marile în
treprinderi industriale, cum ar fi 

Valea Jiului altfel decît 
am cunoscut-o odinioară

(Urmare din pag. I)

jați în prezent, din zori și pînă 
seara, la culesul porumbului, fructe
lor și legumelor, a celorlalte roade ale 
acestei toamne. Concomitent se acțio
nează cu înaltă responsabilitate co
munistă pentru livrarea la fondul de 
stat a tuturor cantităților de produ
se agricole prevăzute, încheierea la 
timp și în condiții bune a activită
ților de pe cîmp, pentru asigurarea 
furajelor și pregătirea adăposturi
lor pentru animale.

(Agerpres)

înnorărl mal accentuate in nordul șl 
centrul tării. precum si la munte, 
unde, local, vor cădea ploi slabe care 
vor avea si caracter de averse. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări locale de scurtă durată în
deosebi La munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 5 și 13 gra
de. cele maxime. în scădere ușoară, 
vor oscila între 18 si 26 de grade, mal 
ridicate în sud în primele zile. Dimi
neața. ceată locală.

întreprinderea de postav Buhuși, 
întreprinderea de confecții și în
treprinderea de postav „Proleta
rul" din Bacău și altele, in care 
lucrează un mare număr de femei. 
Volumul mărfurilor desfăcute in 
cele 9 luni care au trecut de la 
începutul anului a ajuns la 3.5 
miliarde lei, depășind prevederile 
de plan cu 110 milioane de lei. 
în obținerea acestor rezultate, un 
loc de frunte ii dețin unitățile 
din cadrul întreprinderii comer
ciale de stat pentru alimentația 
publică Bacău — unitate fruntașă, 
aflată pe primul loc în întrecerea 
socialistă cu unitățile similare pe 
țară, care în perioada amintită a 
desfăcut un volum de mărfuri mai 
mare cu 5,5 la sută față de cel 
realizat în primele 9 luni ale anu
lui 1984. Merită de menționat și 
faptul că producția industrială ob
ținută in laboratoarele de alimen
tație publică depășește nivelul 
planificat cu 5,3 la sută, iar vo
lumul prestărilor de servicii către 
populație a fost depășit cu aproa
pe 12 la sută.

Tovarășul Eugen Văsii, directo
rul adjunct al Direcției comerciale 
județene, ne-a informat că, la 
această dată, în județ se lucrează 
la înălțarea și amenajarea unor 
noi spații comerciale, caro vor în
suma circa 9 000 metri pătrați su
prafață utilă. Pînă la finele aces
tui an vor fi deschise noi maga
zine specializate în municipiul Ba
cău. ca șl în centrele muncitorești. 
Amintim dintre acestea magazinul 
de blănuri și restaurantul cu pro
fil lacto-vegetarian din noul centru 
civic al orașului Bacău, magazinul 
universal cu produse industriale 
din ansamblul do locuințe Stefan 
cel Mare din orașul de pe Bistrița 
și magazinul „Materna" din Moi- 
nești. Toate acestea. împreună cu 
cele existente, vor asigura desfa
cerea pînă la finele anului, către 
populație, a unui volum de mărfuri 
în valoare mai mare cu 251 mili
oane lei față de cel realizat în 
primul semestru al acestui an.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

mergeți la brigada lui Mi
hai*  Blaga, imi spune 
Gheorghe Vlad, secretarul 
comitetului de partid al 
minei. Cele două abataje 
ale lui Blaga au acum niș
te probleme tehnice. Nu se 
scoate cărbune de acolo, 
deocamdată. Mergeți la 
brigada lui Costică Ene, 
un abataj nou. supermeca- 
nizat, se pun speranțe 
mari în abatajul ăsta... Pe 
Ene îl veți întîlni la trei 
fără un sfert, cind iese din 
șut. Și aranjați cu el to
tul...

lier la care mi-am coman
dat fotografia pentru pri
ma mea legitimație da 
ziarist ?

— Eu zic să mergeți ia 
Lupeni în' brigada lui Mi
hai Blaga — îmi recoman
dă, o jumătate dc oră mal 
tîrziu, tovarășul Viorel 
Faur, primul secretar al 
municipiului. E un miner 
cu experiență, cu un aba
taj mecanizat, aveți ce ve
dea la el.

Pornesc deci pe un 
drum pe care pretind că-1 
cunosc, spre Lupeni, un 
oraș pe care, de asemeni... 
Dar nu. Mă înșel. Prea 
puțin mai cunosc pe aici. 
Orașul Petroșani, nou. se 
întinde mult dincolo de 
marginile sale de altădată. 
Pe stingă, noi și noi car
tiere, pe dreapta, între
prinderi noi (denumiri cu 
inițiale, nu le pot desci
fra). Acolo unde se ter
mină. in sfîrșit. Petroșanii, 
încep Livezenii. Apoi, în 
șir. Vulcan, Paroșeni, Lu
peni. aproape fără inter- 
spații. Valea, toată pare un 
singur, neîntrerupt oraș 
nou. Fusese, în urmă cu 
ani, o vale înnegrită, pre
sărată cu vechi „colonii", 
conglomerate de coșmelii, 
mizerele locuințe construi
te de foștii patroni. Nu 
mai sînt. în peisajul mon
tan, de-a lungul unor șo
sele betonate, blocuri aeri
site, zvelte, colorate paste
lat, cu ingenioase forme 
arhitectonice, ivite dintre 
spații verzi și flori...

La Lupeni, pe locul fos
tei colonii Sud. o întindere 
de sere și solarii, apoi ve
chiul centru din care au 
mai rămas doar cîteva clă
diri.

— Vă uitați că nu mai 
recunoașteți ? mă întreabă 
zimbind șoferul. Orașul s-a 
mutat spre Bârbăteni. 
Aici, dedesubt, e cărbune, 
va fi o mină nouă, Lu- 
peni-Ș.ud.

— Nu. n-are rost să

Pină atunci, mai aflu cite 
ceva. Mai intii, despre or
ganizația de partid a minei 
care numără exact 1501 
comuniști, in 32 de organi
zații de bază (pe sectoare 
și schimburi) și sase comi
tete. Toți secretarii de 
partid sint, in producție, 
maiștri. Și au. săptăminal, 
o intilnire la comitetul de 
partid pe întreaga mină. 
După cum toți șefii de bri
găzi sînt comuniști, comu
niști se află în toate pos- 
turile-cheie ale minei. 
Apoi despre mină ca atare. 
Lupeni este cea mai mare 
din bazinul Văii Jiului. E 
organizată pe sectoare, 
dintre care 7 sint sectoare
le de producție din subte
ran care cuprind 56 da 
brigăzi. O brigadă este îm
părțită pe cele trei schim
buri, conduse, fiecare, de 
cite un șef de schimb. 
Lungimea totală a galerii
lor subterane : 14 km.
Mina are mal multe 
„etaje", cărora aici li se 
6pune orizonturi. Numero
tate in funcție de altitudi
nea față de nivelul mării 
— orizontul zero. în sus : 
plus 100, 200. 300, 400, 500 
și, aici la suprafață, ori
zontul 650. Producția este 
scoasă din mină, mai nou, 
prin puțul cu skip, con
strucție nouă. modernă, 
automatizată. de mare 
capacitate. Dar și prin ci- 
teva puțuri clasice : puțul 
12, Ștefan, Ileana, Caro
lina. Victoria. Unele vin 
pînă la suprafață. Altele,

pină la nivelul galeriei da 
coastă, Ștefan (orizontul 
650)...

Pe director nu-1 pot găsi 
acum, a intrat în mină la 
ora 10. Va ieși după-amia- 
zâ. Ca în fiecare zi.

îl intilnesc, la comitetul 
sindicatului, pe Eroul 
Muncii Socialiste Petre 
Constantin, figură celebră 
a Văii Jiului. Acum pen
sionar. Dar n-are astimpăr. 
Regretă că s-a pensionat. 
De’ aceea îl poți vedea pe 
aici mai în fiecare zi. Mai 
ales pe la cursurile de pre
gătire profesională. Ca 
„dascăl". Stăm amîndoi 
intr-un colț și vorbim. El 
îmi spune :

— E bine că vreți să 
mergeți într-o brigadă. 
Păcat că eu nu mai lucrez, 
v-aș fi luat la mine. Ene e 
un băiat bun. Acuma 
vreau să v-o spun pe cea 
dreaptă: mina asta, cu 
mecanizarea pe care o are, 
ar putea să dea cărbune 
mai mult. Dar... Una din 
cauze este și aceea că 
mulți dintre minerii buni 
s-au pensionat, au plecat. 
Iar cu cei tineri merge 
greu. Totuși, e o mină 
bună; aici a intrat de două 
ori șeful statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Da, 
aici trebuie mineri bine 
pregătiți. Tinerii trebuie 
atrași aici, învățati me
serie și stabilizați. Uti
lajele noi, moderne, nun 
probleme noi de califi
care și trebuie să se 
facă mai mult în pri
vința asta. Sub ochii mei 
s-au investit aici, in ulti
mii ani. miliarde. Mai ales 
în complexele mecanizate. 
Dar și in altele, în sisteme 
noi de transport. în puțul 
cu skip... Dar trebuie o 
pregătire mai temeinică 
pentru tineri. Am un ve
cin. pe Eroul Muncii So
cialiste Constantin Popa, 
căruia l-am lăsat eu bri
gada mea. El îmi spune că 
sînt și acum tineri foarte 
buni în mină. Dar trebuie 
să ne ocupăm de ei mai 
mult. Eu. pe vremuri, am

La București s-au desfășurat lu
crările celei de-a IlI-a Conferințe 
naționale de cibernetică „20 de ani 
de la Congresul al IX-Iea al Parti
dului Comunist Român. Cibernetica 
și informatica in slujba dezvoltării 
economico-sociale a țării".

Comunicările prezentate au abor
dat aspecte privind cibernetizarea, 
automatizarea și robotizarea produc
ției, creșterea productivității muncii, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, realizarea unei efi
ciente și rentabilități mai mari ale 
activității economico-sociale, întă
rirea legăturilor științei cu produc
ția și învățămintul, in lumina sarci
nilor trasate de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al P.C.R., președintele Re
publicii Socialiste România. de 
participanta la conferință se spune, 
intre altele :

Perioada de Ia marele Congres 
deschizător de epocă nouă in istoria 
României s-a constituit, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă, in 
două decenii de strălucite realizări

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a 36-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, atașatul militar aero 
și naval al acestei țări la București, 
colonel Karl-Heinz Friedewald, s-a 
intilnit cu cadre și elevi ai Institu
tului de marină „Mircea cel Bâ-

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Atenție la obstacole

Pe o șosea din județul Mureș, a- 
proape de orele amiezii, in timp ce 
se deplasa de la Luduș către Tirgu 
Mureș, un automobilist din Brașov 
a „agățat" cu partea dreaptă față a 
autoturismului pe care ii conducea 
colțul din stingă spate al remorcii 
unui tractor care staționa pe margi
nea șoselei. Din acest nefericit acci
dent, un pasager din mașină și-a 
pierdut viața.

în apropiere de Călugăreni, pe 
drumul național Giurgiu — Bucu
rești, la orele 22, un autocamion a 
rămas în pană, prezența sa fiind 
semnalizată. Abia a coborât șoferul 
să remedieze defecțiunea, că auto
camionul a fost izbit violent din 
spate de un autoturism din Capitală, 
toți ocupanții acestuia suferind vă
tămări corporale gi'ave.

în ambele cazuri, cauza principală 
a coliziunilor a constat în neatenția 
celor de la volan. La aceasta s-a 
adăugat excesul de viteză, periculos 
în orice împrejurări, dar mai cu 
seamă în condițiile circulației pe în
tuneric. Totodată, reamintim și pe 
această cale obligația tuturor con
ducătorilor auto de a nu staționa cu 
vehiculele pe partea carosabilă a 
drumului. în cazul țh care nu este 
posibilă scoaterea vehiculelor în 
afara părții carosabile, acestea vor 
staționa cit mai aproape de margi
nea drumului, acordindu-se însă 
toată atenția semnalizării lor cit mai 
vizibile.

INFORMAȚII
TENIS. Meciul de tenis România 

— Danemarca, finală a zonei euro
pene „A" a „Cupei Davis", s-a re
luat ieri la amiază la scorul de 1—1 
(in ziua precedentă echipele își îm
părțiseră. victoriile in cele dinții 
partide de simplu). Spectatorii au 
asistat la ceremonia de prezentare 
a echipelor și apoi la pârtida de 
dublu, în care s-au intilnit cupluri
le Ilie Năstase — Florin Segărceanu 
și Peter Bastiansen — Michael Mor- 

dat cărbune și cu roaba, șl 
cu rizna. Acum condițiile 
din mină sint altele, da. cu 
totul altele. în .sfârșit. ar fi 
multe de spus. Dar o să le 
aflați pe toate. încetul cu 
încetul...

Mi-a urat „Noroc bun 1“ 
și a plecat.

Restul timpului, pină la 
14,45, mi-1 petrec la dispe
ceratul electronizat. pri
vind panoul sinoptic pe 
care se reflectă, schemati
zat. mersul minei, urmă
rind imaginile de pe mo
nitoarele celor 12 camere 
de luat vederi... Ascult re
plicile celor doi dispeceri 
de serviciu și replici veni
te prin difuzoare, cine știe 
de pe unde. E o vorbire 
eliptică pentru mine. Nu 
pricep mare lucru. Simt 
doar că aici se adună în
treaga respirație a minei. 
Aflu că astfel de dispece
rate au fost instalate și la 
alte exploatări miniere ale 
Văii Jiului și că ele sînt 
interconectate cu dispece
ratul central al combinatu
lui minier cu sediul la Pe
troșani. întinsa Vale a 
Jiului devine astfel un în
treg bine corelat.

Ă apărut Costică Ene. 
Proaspăt îmbăiat după ie
șirea din șut. Figură plă
cută. cu trăsături de om 
deschis. Tinăr, 35 de ani. 
Totuși, nu prea comunica
tiv. Mi se pare mie sau 
chiar nu prea e îneîntat să 
„tragă după el" prin mină 
un ziarist ? Om vedea. 
Stabilim că ne vom intilni 
miine dimineață la cinci 
și zece, în sala de apel. 
Echipat pentru mină. Să 
nu uit nimic : lampa, mas
ca de gaze, pachetul eu 
„supliment"... Și nu cum
va să iau cu mine chibri
turi... El e grăbit acum, e 
așteptat acasă. Pe miine !

Deci va trebui să mă 
trezesc la patru. Bine ar fi 
fost să-mi fi luat de acasă 
un ceas deșteptător... 
M-am descurcat și fără. 
Mi-am făcut un program 
de... miner. Cum veți vedea 
în reportajele viitoare. 

economico-sociale și de dezvoltare 
fără precedent a științei românești, 
în perioada de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, obiectivele 
cutezătoare ale făuririi viitorului 
comunist at 'României sint organic 
legate de opera dumneavoastră tita
nică, de gindirea cutezătoare, de 
capacitatea strălucită ce o aveți de 
a descifra cerințe mereu noi ale dez
voltării sociale și a le da expresie 
în strategia și tactica Partidului Co
munist Român.

Folosim și acest prilej pentru a 
exprima cele mai alese sentimente 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, strălucit om politic și 
eminent savant de renume mondial, 
pentru orientările, indicațiile și spri
jinul de înaltă valoare acordat dez
voltării științei și invâțămintului.

Participanții Ia conferință dau 
glas hotărârii lor de a munci eu ab
negație pentru a asigura îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce re
vin cercetării științifice, de a nu 
precupeți nimic pentru ca întreaga 
noastră capacitate de creație să fie 
pusă in slujba poporului și propăși
rii patriei noastre dragi, Republica 
Socialistă România.

trin" cărora le-a vorbit despre sem
nificația evenimentului, despre reali
zările oamenilor muncii și militari
lor din tara socialistă prietenă.

Participanții la intilnire au vizio
nat o fotoexpoziție șl un film docu
mentar puse la dispoziție de Amba
sada R. D. Germane.

Cerințe ale traficului pe timp 
de noapte

Pe măsură ce toamna avansează, 
durata ‘zilei se scurtează tot mai 
mult, reducindu-se orele cu lumină 
naturală. Este un fenomen de care 
trebuie să țină seama toți partici
panții la traficul rutier — de la con
ducătorii de vehicule și pină la pie
toni — știut fiind că după lăsarea 
serii vizibilitatea devine tot mai 
anevoioasă. în aceste condiții, se 
impune o semnalizare cit mai bună 
a tuturor vehiculelor. în cazul auto
vehiculelor, este necesară aprin
derea fazei de intilnire de îndată 
ce începe să se lase seara și\ folo
sirea corectă a luminii farurilor 
pentru a nu stinjeni acuitatea vi
zuală a șoferilor și a altor conducă
tori de vehicule care vin din sens 
opus. Grijă sporită se cere acordată 
sesizării indicatoarelor, în scopul 
respectării semnificației acestora. 
Este de dorit ca șoferii amatori, în 
special începătorii, să renunțe la 
conducerea autovehiculelor pe timp 
de noapte pe drumurile din afara 
localităților, evitind cu desăvirșire 
parcurgerea unor distanțe prea 
mari. Datorită necorelării manierei 
de deplasare pe drumurile publice 
cu împrejurările specifice circula
ției de seară și de noapte, în ulti
mele zile numărul accidentelor 
produse între orele 19 și 6 dimi
neața depășește jumătate din totalul 
acestora, atît în localități, cît și în 
afara lor. De asemenea, se im
pune ca și pietonii să circule cu mal 
multă prudență seara și dimineața, 
asigurindu-se temeinic înainte de 
traversare, inclusiv pe locurile des
tinate acestui scop.

SPORTIVE
tensen. Sportivii danezi și-au adju
decat primul set cu 6—3, tot lor re- 
venindu-le și setul următor (6—4). 
în setul al treilea, Năstase și Segăr
ceanu joacă mai sigur, punctează in 
serie și ajung să conducă cu 5—2. 
Din acel moment însă, pierd teren, 
greșesc în situații simple și permit 
adversarilor să revină, să egaleze, 
să ciștige setul cu 9—7 și, prin a- 
ceasta, partida. Scorul meciului 
România -v Danemarca a devenit 
astfel 1—21

Astăzi, de la ora 10,45, pe același 
teren, sint programate ultimele 
partide de simplu : Fi. Segărcea
nu — P. Bastiansen și Ad. Marcu — 
M. Tausoh. Sportivii noștri păs
trează șanse, dar iși pot adjudeca 
victoria finală doar prin ciștigarea 
ambelor partide de astăzi... Le urăm 
succes ! (I. Dumitriu).

VOLEI. Rezultate înregistrate în 
turneele finale ale campionatelor eu
ropene de volei, ce se desfășoară in 
mai multe orașe din Olanda: mascu
lin: Polonia — Italia 3—0; U.R.S.S. 
— Bulgaria 3—1; Cehoslovacia — 
Franța 3—1; feminin: Olanda — Ce
hoslovacia 3—0; U.R.S.S. — Italia 
3—0; R.D. Germană — R.F. Germa
nia 3—1.

în turneul masculin pentru locu
rile 7—12, selecționata României a 
învins cu scorul de 3—0 (15—4, 
15—7, 15—1) formația Iugoslaviei.

FOTBAL. Ieri s-au jucat șapte 
meciuri din etapa a IX-a. Scorul e- 
tapei : S.C. Bacău — F.C. Bihor 4—0 
(4—0). în celelalte meciuri : Univer
sitatea Craiova — F.C.M. Brașov 3—0 
(1—0), Universitatea Cluj-Napoca — 
Politehnica Timișoara 2—1 (1—0),
Petrolul — F.C. Argeș 3—1 (1—0), 
Chimia — Gloria 0—0, F.C. Olt — 
Victoria- 2—1 (2—1), A.S.A. — Cor- 
vinul 2r-l (2—0).

Azi, la București, două partide 
interesante : Steaua — Sportul stu
dențesc și Dinamo — Rapid, ambe
le de la ora 15, pe stadioanele 
Steaua și, respectiv, Dinamo.
• Astăzi la stadionul Tineretului din 

Capitală, cu începere de la ora 10,00, 
va avea loc deschiderea festivă a 
anului sportiv școlar pe municipiul 
București, in program figurină de
monstrata de gimnastică, judo, ci
clism, aeromodelism, concursuri de 
cros, precum și întreceri de baschet, 
handbal, volei și rugbi.

In cadrul aceleiași manifestări poli
sportive, pe terenul central se va 
desfășura finala campionatului na
țional de oină intre echipele Combi
natului poligrafic „Casa Scinteii" și 
Dinamo București.

LUPTE. La campionatele mon
diale de lupte libere (Budapesta. 
10—13 octombrie) vor participa șase 
sportivi români, toți debutanti la 
acest nivel de întrecere: Păcuraru 
(48 kg). Bîrcu (52). Popa (82). Cin- 
dea (68), Damaschin (74) și Rășno- 
veanu (90). Dintre aceștia, Păcuraru 
(18 ani) a obținut o medalie de bronz 
la campionatele europene din acest 
an, iar Rășnoveanu — medalie de 
argint. Antrenor al lotului: Petre 
Coman.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI PRIETEN
.. AL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

BERLIN
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a întemeierii 

Republicii Democrate Germane, vă adresăm, in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Con
siliului de Stat. Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia. al poporului român și al nostru personal, dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania. Consiliului de Stat. Consiliului de Miniștri 
și poporului Republicii Democrate Germane, un cald salut 
prietenesc și cele mai cordiale felicitări.

La sărbătorirea acestui eveniment de seamă în istoria 
poporului dumneavoastră, poporul român se bucură din 
toată inima de profundele transformări înnoitoare pe care 
le-ati înfăptuit sub conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania si de realizările remarcabile obținute de 
Republica Democrată Germană, primul stat al muncito
rilor și țăranilor pe pămînt german.

Constatăm cu deosebită satisfacție că. in anii construc
ției socialiste, raporturile de prietenie și conlucrare din
tre Republica Socialistă România si Republica Democrată 
Germană au înregistrat o dezvoltare continuă, reprezen- 
tînd. totodață. o contribuție importantă la întărirea so
cialismului. la afirmarea relațiilor noi. de egalitate de
plină. respect al independentei și suveranității naționale, 
de colaborare reciproc avantajoasă intre toate statele 
lumii.

Dind o Înaltă apreciere convorbirilor pe care le-am avut 
in primăvara acestui an la Berlin și rezultatelor rodnice, 
ale vizitei oficiale a delegației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România în Republica Democrată 
Germană, care au deschis ample orizonturi conlucrării 
multilaterale dintre țările noastre, avem convingerea 
fermă că actionînd împreună pentru realizarea consec
ventă a notărîrilor’ la care am ajuns cu acest prilej, ca 
și a celorlalte documente convenite la nivel înalt, rela
țiile de strinsă prietenie și colaborare pe multiple planuri 
dintre cele două partide și state se vor intensifica și am
plifica continuu, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii. Sîntem ferm încredin
țați că țările noastre vor conlucra activ si în viitor. îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste 
de pretutindeni, pentru oprirea cursei înarmărilor. îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, opri
rea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului, pentru 
promovarea unei politici de destindere, pace și largă co
laborare in Europa și în lume.

De ziua sărbătorii naționale vă dorim, stimați tovarăși, 
dumneavoastră. întregului partid și popor succese tot mal 
mari in întimpinarea celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Germania, pentru înflorirea con
tinuă a Republicii Democrate Germane prietene. Vă trans
mitem. totodată, urările noastre de sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 36-a aniver

sări a întemeierii-Republicii Demo
crate Germane, președintele Marii 
Adunări Naționale și ministrul afa
cerilor externe au transmis tele
grame de felicitare președintelui

Porterul prieten al Republicii De
mocrate Germane sărbătorește, 
miine. împlinirea a 36 de ani de la 
întemeierea primului stat al mun
citorilor și țăranilor pe pămint ger
man. eveniment istoric care. încu- 
nunind lupta îndelungată a clasei 
muncitoare. în frunte cu comuniș
tii. a forțelor social-politice pro
gresiste si democratice. împotriva 
exploatării capitaliste si asupririi 
de clasă, a deschis calea transpune
rii în viată a mărețelor idealuri 
ale socialismului științific în aceas
tă tară și a marcat, totodată, un 
moment de deosebită insemnătate 
in viata internațională, semnifica
tiv pentru schimbările revoluțio
nare petrecute pe continentul euro
pean în perioada postbelică.

Oamenii muncii din tara socia
listă prietenă privesc cu mîndrie 
la drumul parcurs in anii de cînd 
au pornit la făurirea vieții noi. în- 
fruntind numeroase greutăți inter
ne și externe. înlăturind în scurt 
timp distrugerile provocate de răz
boi. ei au înfăptuit, pas cu nas. 
prin muncă neabătută, politica 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. consacrată ridicării tării pa 
trepte mereu mai înalte ale progre
sului economico-social. în ritm 
înalt si constant s-au dezvoltat 
forțele de producție, creîndu-se o 
economie națională care cuprinde 
toate ramurile importante ale pro
ducției moderne. încorporind. în 
măsură crescindă. realizările pro
gresului tehnico-știlntific contem
poran. industria realizează în mai 
puțin de o lună echivalentul pro
ducției din 1949. O puternică dez
voltare a cunoscut agricultura so
cialistă. caracterizată printr-un ran
dament crescind. au înflorit cul
tura și stiinta. care aduc o contri
buție importantă la progresul tării.

Făcind bilanțul muncii lor rodni
ce. oamenii muncii din R. D. Ger

Ritmurile prezentului socialist
Ajuns la Berlin, călătorul este 

îndemnat să-și alcătuiască astfel 
programul, incit să rezerve măcar 
o zi vizitării Potsdamului, vestit 
peste hotare prin castelele și 
parcurile de la Sanssouci. Depăr
tarea nu e prea mare, iar efortul 
este răsplătit cu prisosință. în- 
tr-adevăr, in orice anotimp, dar 
mai ales vara, Potsdamul întimpi- 
nă zilnic cu o nedezmințită os
pitalitate „revărsarea" turiștilor : 5 
milioane anual, sosiți din toată lu
mea. O cifră impresionantă dacă o 
raportăm la cei 130 000 locuitori ai 
orașului, așezat pe riul Havel.

Documentele păstrate in arhive 
rețin anul 993 ca dată ce consem
nează oficial existența localității 
sub denumirea de „Poztupimi". Sute 
de ani mai tirziu, în jurul anului 
1740, cind Friedrich al II-lea a 
devenit rege al Prusiei, orașul 
era una din cele mai mari 
cazărmi ale Europei : din cei 8 000 
localnici, 3 500 erau militari. Era o 
reședință a birocrației și militari
lor de carieră, o „pepinieră a ar- 
matei", care deservea curtea re
gală de la Sanssouci, unde, înce- 
pind din anul 1745, s-au ridicat 
vestitele palate și edificii ce au 
constituit cu timpul așa-numitul 
„Versailles al Nordului". Intre 
anii 1913—1917 a fost construit, în 
stilul unei reședințe de țară engle
zești, castelui Cecilienhof, edificiu 
ce include 176 de camere și sa
loane, fastuos decorate și mobila
te. Faima acestui castel cămine 
însă ancorată in evenimentele ce 
au urmat celei de a doua confla
grații mondiale. El a devenit lo
cul istoric unde au fost semnate, 
în 1945, Acordurile de la Potsdam.

Dacă peste castelele și grădini
le de la Sanssouci nu s-a abătut 
urgia războiului, orașul Potsdam 
ca atare a fost transformat în rui
ne. Edificii istorice, in special din 
vechiul centru al orașului, s-au 
prăbușit în urma exploziilor. Și-au 
pierdut viața atunci mii de locui
tori al orașului, refugiați și captivi 
ai naziștilor a căror evidentă nu 
o mai păstra nimeni.

Cînd s-au împlinit 40 de ani de 
la acele tragice evenimente, in
tr-un pavilion de pe Insula Prie
teniei din Potsdam s-a deschis o 
expoziție intitulata sugestiv : „Rui
nele avertizează". Ea a reunit lu
crări ale artiștilor plastici, care au 
imortalizat in operele lor imaginea 

Camerei Populare si ministrului 
afacerilor externe al R. D. Germane. 
Au mai transmis telegrame de feli
citare Consiliul Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
Consiliul Centrai al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Co

mană sînt în prezent antrenat! în
tr-o însuflețită întrecere pentru a 
întimpina cu noi realizări Congre
sul al XI-lea al P.S.U.G. — iniția
tivele. soluțiile îndrăznețe pentru 
ridicarea eficientei în toate dome
niile de activitate fiind o caracte
ristică a efervescentei creatoare din 
perioada premergătoare marelui 
forum al comuniștilor.

Oamenii muncii din tara noastră 
privesc cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie si 
colaborare dintre România si R.D. 
Germană. Stimulate de prevederile 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală, ale Declara
țiilor comune si altor documente 
bilaterale. încheiate la nivel înalt, 
aceste relații se extind și se diver
sifică în toate domeniile.

Un rol determinant in promova
rea conlucrării prietenești dintre 
cele două partide, țări șl popoare 
au avut si au intîlnirile si convor
birile — devenite traditionale — 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker, care, 
de fiecare dată, au dat puternice 
impulsuri îmbogățirii raporturilor 
dintre România si R.D. Germană, 
O deosebită insemnătate au avut 
hotăririle luate de cei doi condu
cători cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in fruntea unei 
delegații de partid și de stat, a 
efectuat-o în R.D. Germană. în 
luna mai anul acesta — hotărîri 
care au deschis o nouă etapă si dau 
o largă perspectivă conlucrării din
tre cele două țări.

Prin traducerea în viată a înțe
legerilor convenite, se dezvoltă cu 
succes colaborarea economică, R.D. 
Germană situîndu-se pe unul din 
primele locuri în ansamblul schim
burilor externe ale României. De 
asemenea, cresc indicii calitativi ai 

orașului greu încercat de ororile 
războiului.

Azi, după 40 de ani, Potsdamul 
oferă imaginea unui oraș înflori
tor,care și-a recăpătat, prin truda 
oamenilor muncii, tot ce era mai 
valoros în zestrea sa arhitecturală, 
dobindind dinamismul caracteristic 
dezvoltării tuturor localităților 
R.D. Germane. în centrul orașului 
te întîmpină, în frumusețea lui ori
ginală, vestitul edificiu construit 
după proiectele lui Schinkel, 
„Nikolaikirche", clădirea vechii 
primării, și „casa" Knobelsdorff. 
Vechi cartiere și străzi ale Potsda
mului sînt incluse în planurile de 
refacere a stilului lor originar. în

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

cartierul olandez, ridicat în anii 
1737—1742 de meșterii olandezi, vor 
fi refăcute, in următorii ani, 665 
mici locuințe. Vor fi păstrate in 
forma lor inițială fațadele, interi
oarele urmînd a fi transformate în 
500 locuințe confortabile. După 
cum ne precizează constructorii, nu 
este vorba de a realiza „un cartier 
muzeu", ci de a oferi locuitorilor 
Potsdamului, tineri și bătrini, un 
cartier atractiv de locuit. Cînd, in 
1976, la Potsdam au fost refăcute 
primele clădiri în stilul lor origi
nal, operațiunea era considerată 
aproape „o raritate" în R.D. Ger
mană. în prezent, aproape fiecare 
mare localitate este angajată în 
efortul de a conserva nucleul ori
ginal al așezării.

Desigur, Potsdamul are și un 
sector de clădiri noi. 35 000 de lo
cuințe au fost construite după 
război, cea mai mare parte dobin
dind „act de naștere" de la Începu
tul anilor ’70. Populația orașului a 
crescut de la 110 000 locuitori în 
1970, la 136 000 in prezent. Pentru 
hărnicia și talentul lor, constructo
rii orașului Potsdam au primit 
Premiul Național și de două ori 
Premiul pentru arhitectură.

Capitală a regiunii cu același 
nume, Potsdamul se dezvoltă în 
ritmurile specifice orinduirii so
cialiste. O mică uzină de reparații 
a devenit astăzi marea întreprin
dere RAW, cu un harnic colectiv 

mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, alte organizații ob- 
șești și instituții centrale din tara 
noastră organizațiilor și instituțiilor 
similare din R. D. Germană.

(Agerpres)

acestei colaborări, circa o treime 
din totalul schimburilor de mărfuri 
constituindu-1 produse realizate pe 
baza unor acorduri de specializare 
și cooperare. Rezultate bune se 
obțin prin concentrarea colaborării 
tehnico-știintifice in direcția creș
terii eficientei si calității produc
ției. Se lărgește, de asemenea, cola
borarea in domeniul artei si cul
turii.

O importantă contribuție la mai 
buna curîoastere reciprocă, la con
solidarea si dezvoltarea relațiilor 
de stimă și prietenie dintre Româ
nia și R.D. Germană aduc schim
burile de experiență pe linie de 
partid și de stat, dintre parlamente, 
organizațiile de tineret, sindicale, 
de femei etc. din cele două țări.

Totodată, România si R.D. Ger
mană conlucrează pe plan interna
tional. unde; împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu forțele înaintate 
de pretutindeni, acționează . ferm 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
Si trecerea la dezarmare, in primul 
rind nucleară, pentru solutionarea 
pe cale politică a diferendelor din
tre state, edificarea securității si 
asigurarea păcii in Europa si in în
treaga lume.

Participind cu sentimente de 
prietenie și prețuire la sărbătoarea 
poporului prieten al R.D. Germane, 
adresîndu-i calde felicitări cu acest 
prilej sărbătoresc, poporul român 
este profund convins că relațiile 
de prietenie si conlucrare multi
laterală dintre România si R.D. 
Germană se vor extinde si apro
funda continuu, in folosul ambelor 
popoare, al edificării noii orînduin 
in cele două țări, constituind. în 
același timp, o contribuție de sea
mă la creșterea forței socialismu
lui si prestigiului său în lume. Ia 
promovarea cauzei păcii si înțele
gerii între națiuni.

de 1 600 oameni ai muncii, cea 
de-a doua ca importanță in peri
metrul orașului, aici fiind revizui
te și reparate anual aproape 3 000 
de vagoane de călători și do marfă.

în hotarele ei, regiunea Potsdam, 
transformată intr-un ținut indus- 
trial-agrar dezvoltat, dispune de 
ramuri economice importante, cum 
sint metalurgia, electrotehnica, 
electronica, optica, mecanica fină, 
construcțiile de vehicule, de ma
șini grele ș.a. Ea furnizează ote
luri de calitate întreprinderilor pre
lucrătoare din alte regiuni ale 
țării.

Primele șarje de oțel au fost 
obținute la uzinele din Branden
burg, al doilea oraș ca mărime âl 
regiunii, la 20 iulie 1950. „Ne-ja 
produs o mare bucurie acest în
ceput — nc mărturisește un „ve
teran" al uzinei, azi in vîrstă de 
58 de ani. Dar ceea ce am produs 
in anul 1950, realizăm in prezent 
într-o singură zi și nu este vorba 
numai de cantitate. An de an, in 
ansamblul producției de oțel spo
rește ponderea oțelurilor superi
oare. Este contribuția noastră la 
creșterea stabilă a economiei na
ționale prin reducerea consumuri
lor materiale".

în citeva decenii Potsdamul a 
urcat treptele unei evoluții de ne
imaginat in trecut. Dobindind atri
butele de centru al industriei, ști
inței, culturii și învățămintului, 
Potsdamul adăpostește activitatea 
clocotitoare a muncitorilor, con
structorilor, oamenilor de știință și 
a studenților. Aici iși au sediile 
Academia de științe juridice și de 
stat, $coala superioară de pedago
gie, Școala superioară de film și 
televiziune, Institutul de știința 
alimentației, precum și alte in
stitute ale Academiei, Serviciul 
meteorologic al R.D.G. și, nu in 
cele din urmă ca importantă, Stu
diourile DEFA.

Revăzut la un interval de 25 de 
ani, Potsdamul se prezintă vizita
torului în ambianța tonică a multi
plelor sale preocupări, pentru 
transpunerea in viață a politicii 
rodnice a P.S.U.G., îndreptată spre 
înflorirea, în continuare, a socie
tății socialiste dezvoltate In primul 
stat al muncitorilor și țăranilor pe 
pămint german.

Petre STĂNCESCU



așteptată

R-P- chineză: „ Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

cu prietenească bucurie11
BEIJING 5 (Agerpres). - Vizita oficială de prietenie pe care to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, o va efectua, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R. P. Chineză, la invitația tovarășu
lui Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, și a tovarășului Li Xiannian, președintele Republicii 
Populare Chineze, este așteptată la Beijing cu cel mai viu interes.

Istorica piață Tienanmen — lo
cul de unde a fost proclamată, la 
1 octombrie 1949, Republica Popu
lară Chineză, de al cărei nume au 
rămas legate toate momentele im
portante din viața Chinei popu
lare — marele bulevard Chang 
An, ce duce spre reședința oficia
lă rezervată inalților oaspeți pe 
timpul șederii la Beijing, au îm
brăcat haine de sărbătoare. La rîn- 
dul lor. locuitorii marelui centru 
economic Wuhan, din provincia 
Hubei — înscris în programul vizi
tei — se pregătesc să-i primească, 
asemenea întregului popor chinez, 
cu cele mai înalte onoruri, cu sen
timente de profundă prietenie și 
deosebită considerație pe solii po
porului român. Există, pretutin
deni, convingerea că noul dialog 
româno-chinez la cel mai înalt ni
vel, întîlnirile cu oamenii muncii 
din China socialistă, înțelegerile 
la care se va ajunge vor conferi 
acestei vizite dimensiunile unui e- 
veniment de cea mai mare impor
tanță în cronica relațiilor de priete
nie, solidaritate și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, marcind o deosebită con
tribuție Ia cauza păcii și înțelege
rii internaționale.

Poporul chinez — de care ne 
leagă îndelungate relații de co
laborare, comunitatea idealurilor 
socialiste și comuniste — se pregă
tește să-1 salute din nou pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu ca pe un 
prieten apropiat, pe care il pri
vește cu respect și admirație pen
tru activitatea sa neobosită consa
crată soluționării celor mai arză
toare probleme ale vieții contem
porane, realizării unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Un interes profund față de 
apropiata vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, se re
marcă la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Chi
neze.

Subliniind sentimentele de pre
țuire pe care partidul și poporul 
chinez le au față de România so
cialistă, față de personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pur
tătorul de cuvint al M.A.E., directo
rul Direcției presă din M.A.E. chi
nez, Ma Yuzhen, a declarat : „Vi

timp. Ne amintim cu multă bucu
rie și satisfacție de vizitele în
treprinse in anii precedenți în 
România de către tovarășii Li 
Xiannian și Hu Yaobang, de stima 
și prețuirea cu care au fost întâm
pinați și înconjurați. Contactele la 
cel mai înalt nivel constituie o 
particularitate în relațiile bilate
rale chino-romăne pe linie de 
partid și de stat, relevînd atenția 
pe care o acordă conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
părți acestor relații.

Raporturile foarte strînse româ
no-chineze se explică șl prin iden
titatea sau similitudinea punctelor

Noul dialog la nivel înalt româno- 
chinez apreciat la Beijing ca un 

eveniment de cel mai viu interes

zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu este 
așteptată de poporul chinez cu 
mare bucurie. Sintem încredințați 
că această vizită reprezintă un 
veniment de se,amă, o acțiune de 
cea mai mare importanță pentru 
dezvoltarea relațiilor chino-române 
pe multiple planuri. Avem certitu
dinea că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu va aduce o nouă 
și substanțială contribuție la con
solidarea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, colaborare și solida
ritate dintre popoarele noastre. Atit 
noi, în Ministerul Afacerilor Ex
terne, cit și celelalte ministere, de
partamente și instituții centrale, 
ne preocupăm în modul cel mai 
atent și asiduu de buna pregătire 
a vizitei, astfel ca in ce ne privește 
să ne aducem pe deplin contribuția 

•la desfășurarea ei cu succes, la în
cheierea sa cu rezultate pozitive.

Relațiile dintre cele două țări ale 
noastre sint multiple și prietenești. 
Aprecierea are in vedere relațiile 
atit din domeniul politic, cit și din 
domeniile economico-științific și 
cultural-artistic. Prietenia din
tre cele două partide, popoare 
și țări ale noastre este o priete
nie pe deplin verificată in

de vedere in foarte multe proble
me ale vieții internaționale actua
le. Ambele țări promovează o po
litică independentă. Poporul chinez 
dă o înaltă apreciere faptului că 
românii își stabilesc singuri orien
tările de politică externă. Se 
bucură de apreciere deosebită din 
partea noastră faptul că, in abor
darea și dezbaterea problemelor 
internaționale. România a mani
festat constant o atitudine princi
pială, avansind de numeroase ori 
sugestii și inițiative de o deosebi
tă însemnătate principială și prac
tică.

Un factor de cea mai mare în
semnătate pentru cursul normal, 
continuu ascendent, al relațiilor 
noastre îl reprezintă atașamentul 
celor două țări și popoare ale noas
tre față de pacea si securitatea lu
mii, preocuparea pentru dezvolta
rea lor pașnică și independentă, 
pentru asigurarea progresului tutu
ror țărilor și popoarelor conform 
necesităților și dorințelor lor.

O dezvoltare deosebită au cunos
cut relațiile dintre țările noastre si 
în domeniul economic. România o- 
cupă primul loc printre partenerii 
economici ai Chinei din țările Eu
ropei de est. Analiza posibilităților 
de care dispun ambele țări permi
te aprecierea, consemnată de am

bele părți, că există mari resurse 
de a asigura dezvoltarea in conti
nuare a acestor relații.

Ar putea fi invocate numeroase 
alte elemente care ilustrează rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre popoarele noastre. Este de ajuns 
să amintim că orașele Beijing și 
București — cele două capitale ale 
țărilor noastre — ca și orașele Har
bin și Timișoara au stabilit relații 
directe și prietenești. Guvernul chi
nez stimulează și sprijină aseme
nea acțiuni, stabilirea unor astfel 
de legături menite să contribuie la 
adincirea cunoașterii reciproce, a 
înțelegerii și prieteniei dintre po
poarele noastre.

Salutind încă o dată cu deplină 
satisfacție noua vizită oficială pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu o vor 
efectua în R.P. Chineză, ne expri
măm convingerea că ea se va în
scrie ca un moment de cea mai 
mare importanță in evoluția rapor
turilor chino-romăne, marcind noi 
pași concreti pe linia consolidării 
acestor relații, in întărirea priete
niei și solidarității militante dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre și reprezentând. in același timp, 
un aport de seamă la promovarea 
ideilor securității, păcii. înțelegerii 
și progresului, cărora le sinț 
profund atașate ambele noastre 
țări. Dorim din inimă ca vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
China să se încheie cu deplin 
succes!“.

Confirmînd că dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor româno-chineze 
își găsește oglindirea și în ampli
ficarea constantă a colaborării eco
nomice, Bi Kefeng, director gene
ral în Ministerul Construcțiilor de 
Mașini, a arătat că. personal, ocu- 
pindu-se de mai multi ani de rela
țiile cu România, a avut posibili
tatea să cunoască, în detaliu, aceas
tă evoluție. „In general — a arătat 
el — conducerea chineză acordă o 
mare importanță dezvoltării coope
rării cu România in domeniul con
strucțiilor de mașini. Statul chinez 
a adoptat mai multe măsuri con
crete in acest sens. Prin aplicarea 
lor apreciem că această cooperare 
cu Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini din România este 
foarte bună, ea ocupind circa 50 la 
sută din ansamblul colaborării eco
nomice româno-chineze".

în Consiliul de Securitate 

Condamnare energică 
a agresiunii Israelului 

împotriva teritoriului ț 
tunisian

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat, cu 14 voturi pen
tru, nici unul împotrivă și o abți
nere (Statele Unite), o rezoluție în 
care „condamnă energic actul de 
agresiune armată comis de Israel 
împotriva teritoriului tunisian, act 
ce violează flagrant Carta Națiuni
lor Unite, dreptul și normele de con
duită internaționale".

Documentul reclamă din partea 
Israelului „să se abțină de la efec
tuarea unor astfel de acte de agre
siune sau de la amenințarea cu co- 
miterea lor".

Cerind statelor membre ale Na
țiunilor Unite să ia măsuri pentru 
a determina Israelul să nu mai re
curgă la astfel de acte împotriva 
suveranității și integrității teritoria
le ale oricărui stat, rezoluția roagă 
pe secretarul general al O.N.U. să 
prezinte un raport Consiliului de 
Securitate, cel mai tîrziu la 30 
noiembrie 1985, asupra aplicării pre
vederilor documentului.

Totodată, în rezoluție se arată că 
Tunisia are dreptul la reparații 
adecvate ca urmare a pierderilor de 
vieți omenești și pagubelor mate
riale înregistrate.

Consiliul de Securitate a hotărît 
să rămînă sesizat asupra acestei 
probleme.

Noi atacuri ale Africii 
de Sud împotriva Angolei

LUANDA 5 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al R. P. Angola a 
dat publicității un comunicat in 
care se arată că, trupele regimului 
minoritar sud-african și-au con
tinuat atacurile împotriva forțelor 
armate angoleze — transmite agen
ția Prensa Latina.

FRANTA

încheierea vizitei secretarului general al C. C. al P. C. II. $.
PARIS 5 (Agerpres). — în cadrul 

conferinței de presă organizate la 
încheierea vizitei făcute de Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, a declarat zia
riștilor că, în urma convorbirilor cu 
conducătorul sovietic, s-a făcut un 
progres, creîndu-se, astfel, posibili
tatea de a contribui la cauza solu
ționării problemelor complexe care 
se află în fața lumii contemporane. 
Președintele s-a pronunțat ca, în 
politica lor, statele să se orienteze 
în direcția destinderii relațiilor in
ternaționale care, în ultimul timp, 
ajung de prea multe ori la încor
dare.

Relevînd că în cursul convorbiri
lor franco-sovietice s-au abordat, în 
primul rînd și mai ales, problema 
dezarmării, a echilibrului de forțe 
și, implicit, problema păcii și a con
dițiilor de menținere a ei, modul in 
care trebuie evitat riscul unui război, 
șeful statului francez s-a oprit în 
mod deosebit asupra noii propuneri 
sovietice referitoare la reducerea cu 
50 la sută a tuturor armelor stra
tegice. Examinarea mai concretă a 
acestei propuneri — a spus el — re
vine în mod nemijlocit țărilor in
teresate — S.U.A. și U.R.S.9. 
F. Mitterrand a afirmat că cele două 
mari puteri pot compara ceea ce 
este de comparat, pot dezbate în 
contradictoriu ceea ce este de dez
bătut. Acestui țel — a arătat el — 
îi va servi și intîlnirea dintre se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele S.U.A. întrucît pacea 
este cauza noastră comună, în suc
cesul convorbirilor de la Geneva sint 
interesați toți, inclusiv cei care nu 
participă la ele — a adăugat el.

Francois Mitterrand a relevat că 
o reducere însemnată a armamente
lor ar putea fi obținută doar în co
relare cu inadmisibilitatea transfe
rării cursei înarmărilor în Cosmos.

în declarația făcută la conferința 
de presă, Mihail Gorbaciov a rele
vat : în pofida deosebirilor dintre 
sistemele noastre politice, dintre

ideologiile, dintre concepțiile noas
tre despre lume, cu toții ne aflăm 
în fața necesității de a căuta căile 
spre o lume care să se caracterizeze 
prin încredere, înțelegere reciprocă 
și colaborare. Sintem pentru dialog 
— a subliniat M. Gorbaciov — și 
conducerea sovietică consideră că a- 
ceasta reprezintă pur și simplu o 
cerință a rațiunii sănătoase.

în centrul convorbirilor noastre 
s-au aflat cele mai arzătoare pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale. Esențială în cadrul convorbi
rilor a fost problema modului in 
care să se pună capăt cursei fără 
precedent a înarmărilor, a arătat se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
subliniind că U.R.S.S. este gata pen
tru reduceri radicale de arme nu
cleare in condițiile neadmiterii am
plasării de arme ofensive în Cosmos. 
Considerăm că a sosit timpul unor 
pași concrețl. El a amintit că în 
completarea acelor măsuri pe care 
le-a adoptat anterior unilateral, 
Uniunea Sovietică a prezentat noi 
propuneri radicale pentru a conferi 
un caracter constructiv tratativelor 
de la Geneva. Dacă în această si
tuație Încordată s-ar trece la o nouă 
etapă a cursei înarmărilor legată de 
Cosmos, nu știu dacă am mai putea 
purta tratative — a spus M. Gor
baciov.

Nutrim speranța că și la Geneva, 
unde a început o nouă rundă a ne
gocierilor și unde pe masă se află 
propunerile noastre, ca și lâ apro
piata noastră întîlnire cu președin
tele Reagan — a spus el — S.U.A. 
vor aborda această problemă cu 
simțul unei înalte răspunderi.

Liderul sovietic a afirmat că dă 
o înaltă apreciere convorbirilor care 
au avut loc cu președintele Mitter
rand, cu alți oameni de stat și po
litici francezi, considerînd că ele au 
fost pline de conținut.

F. Mitterrand și M. Gorbaciov au 
răspuns apoi întrebărilor ziariștilor.

★
Sîmbătă, M. Gorbaciov a revenit 

în patrie, anunță agenția T.A.S.S.

REGLEMENTAREA CONFLICTELOR PE CALEA TRATATIVELOR
- cerință larg subliniată in cadrul dezbaterilor 0. N. U.

„România a realizat un salt uriaș 
în ultimele două decenii" 

RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI INTERNAȚIONALE
Presa internațională consacră spații ample ma

terialelor dedicate României, reliefind realizările 
poporului român în anii construcției socialiste, 
în special în perioada ultimelor două decenii -

„Dezvoltarea armonioasă a 
României", este titlul unui amplu 
material publicat de agenția 
CHINA NOUA, consacrat realiză
rilor obținute în industrie și agri
cultură, în toate județele țării, în 
perioada de cînd în fruntea Parti
dului Comunist Român și a țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în ultimele două decenii, produc
ția industrială a țării a crescut cu 
peste 500 la sută — remarcă agen
ția chineză de presă, subliniind că 
în unele zone, altădată înapoiate, 
ea a sporit și mai mult, ca, de 
pildă, în Sălaj —- de 25 de ori, în 
Olt — de 17 ori, în Bistrița-Năsăud 
— de 10 ori.

„Aceste realizări — arată agen
ția — se datorează promovării unei 
politici raționale de investiții și 
priorități acordate diferitelor ju
dețe altădată puțin dezvoltate'. în 
perioada menționată, investițiile 
în nouă dintre județe au sporit de 
9 pînă la 13 ori, iar cele pe an
samblul țării — cu 400 la sută. 250 
dintre: bazele industriale și 74 din
tre platformele industriale create 
în ultimii 20 de ani se află cu pre
cădere in zonele care înainte fu
seseră rămase in urmă.

China Nouă relevă, de asemenea., 
că „Partidul Comunist Român con
sideră industrializarea drept cheia 
dezvoltării economice a țării". 
Referindu-se la dezvoltarea agri
culturii. agenția arată că „paralel 
cu progresele obținute în sfera 
mecanizării, au fost extinse supra
fețele irigate, reorganizată struc
tura producției și îmbunătățit sec
torul zootehnic".

Conform hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, desfășu
rat în noiembrie anul trecut, subli
niază China Nouă, investițiile vor 
fi orientate și în viitor spre dez
voltarea sectoarelor industriale da , 
Înaltă tehnicitate, a unor domenii 
de importantă vitală, precum ener
getica și materiile prime, agricul
tura va fi consolidată.

Atenția deosebită pe care o 
acordă România, președintele 
Nicolae Ceaușescu pregătirii tine
retului pentru muncă și viață este 
evidențiată de agenția China Nouă 
într-un alt material în care este 
reliefată cerința exprimată de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, ca. la baza întregii activi
tăți, în toate domeniile, să fia 
puse cele mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Agenția relevă că, 
în prezent, în școlile și universită
țile româneștix învață 5,6 milioane 
de copii și tineri, reprezentind o 
pătrime din populația țării.

însemnările de călătorie ale 
unui ziarist chinez care ne-a vizi
tat de curînd țara, publicate de co
tidianul „RENMIN RIBAO" („Zia
rul Poporului"), conțin cuvinte pli
ne' de căldură la adresa poporului 
român. Sint evidențiate sentimen
tele de prietenie ce leagă cele două 
partide, țări și popoare, relevate 
pe tot parcursul vizitei in România.

Autorul relatează momente sem-

epoca de înflorire fără precedent a patriei le
gată de numele secretarului general al 
partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In același timp, este amplu

nificative din timpul călătoriei la 
București, Brașov, pe litoralul Mă
rii Negre și în județul Tulcea, e- 
vidențiind ospitalitatea tradițională 
a românilor, atmosfera de o deo
sebită căldură creată pretutindeni 
de gazde. El își încheie reportajul 
cu cuvintele: „Nu vom uita nicio
dată că România este o țară fru
moasă, unde florile sint mereu în
florite. Nu-i vom uita niciodată pe 
fiații noștri români, animați de 
sentimente sincere, profunde de 
prietenie față de poporul chinez".

POSTUL DE RADIO BEIJING 
a transmis un amplu reportaj de 
călătorie în România, semnat de o 
ziaristă care ne-a vizitat recent 
țara. După ce a evidențiat faptul 
că Partidul Comunist Român dă o

economică a țării a noi centre in
dustriale moderne.

Sînt puse în relief capacitatea șl 
potențialul industriei românești, 
care produce în prezent nave ma
ritime de mare tonaj, echipamente 
electronice, mașini-unelte de înal
tă tehnicitate. Ziarul evidențiază 
justețea politicii Partidului Comu
nist Român privind industrializarea 
țării și dezvoltarea multilaterală și 
echilibrată a ramurilor economiei 
naționale.

Referindu-se la preocuparea ma
joră a partidului pentru ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, reportajul înfă
țișează creșterea producției de 
mărfuri și bunuri de larg consum, 
amploarea construcțiilor de 16-

• O epocă de înflorire fără precedent în 
toate domeniile de activitate • Prin iniția
tivele, propunerile și demersurile sale 
România se manifestă ca una din prezen
țele cele mai dinamice pe arena mondială

deosebită atenție muncii femeilor, 
creșterii și promovării cadrelor de 
conducere din rîndurile acestora, 
amintind, intre altele, că o treime 
din numărul deputaților Marii 
Adunări Naționale sînt femei, au
toarea a expus o serie de consi
derații elogioase față de realiză
rile dobîndite în România în dife
rite domenii ale economiei. Prefa
cerile, succesele repurtate sint re
zultatul conducerii de către Parti
dul Comunist Român, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu — s-a 
subliniat în reportaj.

Au fost prezentate, spre exem
plificare, orașul șl județul Con
stanța — cea mai mare zonă tu
ristică a țării — orașul-port, .unde 
pretutindeni au fost înălțate 
blocuri, ca și șantierul naval, unde 
se construiesc petroliere de 150 000 
tone. Tot în această zonă, a evi
dențiat postul de radio, se găsește 
Canalul Dunăre — Marea Neagră 
— „Mîndria României". Aici se 
construiește o centrală atomo-elec- 
trică. Mobila produsă la Con
stanța se exportă în zed de țări, 
bucurindu-se de o înaltă apreciere. 
Producția agricolă, de la semănat 
pină la irigații, este mecanizată, 
iar mașinile agricole folosite sînt 
produse de întreprinderi din județ.

Cu deosebită căldură au fost, de 
asemenea, înfățișate condițiile de 
muncă și de viață ale personalului 
Fabritii de confecții Focșani, for
mat, în proporție de 84 la sută, din 
femei.

Ziarul coreean „NODON SIN- 
MUN" a publicat o serie de 
note de călătorie din Româ
nia, care înfățișează preocu
pările . oamenilor muncii din 
diferite sectoare de activita
te, evidențiind apariția pe harta

cuințe In București și în alte orașe 
ale țării, subliniind că, numai în 
Capitală, în anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, au 
fost construite peste 420 000 de a- 
partamente.

„Sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu emi
nentul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România socia
listă parcurge astăzi o epocă ro
ditoare in care economia națională 
este in plină dezvoltare, iar viata 
poporului devine tot mai prosperă, 
subliniază cotidianul, Strîns unit 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, stăpin deplin pe destinele 
sale, poporul român este angajat 
plenar în opera do transpunere în 
viată a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului", încheie 
„Nodon Sinmun".

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R.D. Germană prezintă politica 
partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor țării, 
ilustrînd aceasta prin dinamica e- 
conomico-socială a județului Vran- 
cea, în care se dezvoltă ramuri ale 
construcției de mașini, industriei 
chimice, materialelor de construc
ții, industriei alimentare și ușoare 
etc.

„România — un salt urlat în 
două decenii" este titlul sub care 
publică un amplu articol revista 
egipteană „AL AHRAM AL-IQTI- 
SADI". Ca urmare a dezvol
tării economice și a trans
formărilor care au avut loc 
în ultimele două decenii, Româ
nia și-a creat o nouă econo
mie. scrie revista. România a reu
șit, intr-o perioadă de numai 20 de 
ani, să se transforme dintr-un stat 
predominant agrar intr-un stat in- 
dustrial-agrar, cu o industrie pu-

reflectată politica externă a României socialiste, 
pusă în slujba apărării păcii și a vieții popoare
lor, a edificării unei lumi mai bune și mal 
drepte.

ternică și dinamică și cu o agri
cultură care s-a dezvoltat con
stant, întreaga țară cunoscind o 
ascensiune continuă, începînd cu 
anul 1965, prin folosirea celor mai 
moderne mijloace științifice.

Sub titlul „1965—1985 — epoca 
cea mai fructuoasă in istoria Româ
niei", cotidianul „BUSINESS 
TIMES" din Malayezla pune in evi
dență rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in edificarea 
României de astăzi. Ziarul prezin
tă pe larg succesele obținute de 
poporul român în perioada cunos
cută sub numele de „Epoca 
Ceaușescu".

Săptămînalul „TIDE" din Ban
gladesh prezintă și el transformă
rile importante petrecute in Româ
nia pe plan politic, economic și so
cial în ultimele două decenii. „A- 
ceste succese — arată publicația — 
sint indisolubil legate de alegerea 
lui Nicolae Ceaușescu in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului și de președinte al României 
Socialiste.

O deosebită atenție este acordată 
prezentării politicii de pace și co
laborare între națiuni promovate 
de președintele României.

Poziția României potrivit căreia 
statele europene membre ale
N. A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia trebuie să-și asume o 
răspundere directă pentru a de
termina ca apropiata întîlnire so- 
vieto-americană la nivel inalt să 
se încheie cu rezultate cît mai 
bune este evidențiată de agenția 
austriacă de presă A.P.A. Țările 
europene — subliniază șeful statu
lui român — pot avea un rol im
portant în realizarea unor acorduri 
care să pună capăt pericolului nu
clear, arată agenția.

Importanța pe care o acordă 
România preîntîmpinării cursei 
înarmărilor în spațiul extraatmos- 
feric este reliefată de agenția 
T.A.S.S., care arată că țara noastră 
și-a exprimat această poziție și de 
Ia tribuna Adunării Generale a
O. N.U., declarîndu-și sprijinul față 
de propunerile Uniunii Sovietice 
privind folosirea pașnică a spațiu
lui cosmic, inclusiv convocarea 
unei conferințe internaționale și 
crearea unei organizații internațio
nale în acest scop.

Din însărcinarea președintelui 
Republicii Socialiste România, la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., s-a propus ca acest forum 
internațional „să adopte un Apel 
Solemn către toate statele aflate in 
conflicte militare, pentru încetarea 
imediată a luptelor și trecerea la 
rezolvarea problemelor pe calea 
tratativelor" — relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS.

De asemenea, agenția de presă 
citată a arătat că în cadrul ace
luiași înalt forum mondial. Româ
nia a propus adoptarea de către 
toate statele a unui Angajament 
Solemn de a traduce In viață obli
gația de a nu recurge la forță și la 
amenințarea cu forța, de a soluțio
na stările de conflict și încordare 
pe calea tratativelor. (Agerpres).

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
Nicolae' Chilie transmite : în luă
rile de cuvint ale șefilor de delega
ții în cadrul dezbaterilor de politică 
generală ale sesiunii Adunării Ge
nerale se relevă, în continuare, că 
printre problemele iprioritare ce se 
cer rezolvate prin eforturile con
certate ale tuturor statelor membre 
ale O.N.U. figurează salvgardarea 
păcii, înfăptuirea dezarmării, elimi
narea subdezvoltării și a consecin
țelor ei negative, reglementarea 
pașnică a diferendelor și conflicte
lor, precum șl sporirea rolului Na
țiunilor Unite In ansamblul vieții 
internaționale.

Secretarul pentru afaceri externe 
al Ghanei, Qbed Asamoah, a sub
liniat în discursul său necesitatea 
depunerii unor eforturi susținute de 
către O.N.U., cu sprijinul tuturor 
statelor membre, pentru a se elabora 
și pune în aplicare soluții realiste, 
viabile pentru stările de încordare și 
conflict ce persistă de mai mulți ani 
în Africa și pe alte continente, care 
aduc suferințe mari popoarelor Im
plicate in aceste confruntări armate 
și, concomitent, periclitează grav 
pacea și securitatea regională și in
ternațională. El a evidențiat, totoda
tă. că este necesar să se adopte noi 
măsuri de către Națiunile Unite, 
care să determine regimul mino
ritar rasist de la Pretoria să renunțe 
la politica sa inumană de apartheid 
și să asigure transpunerea în viață 
a rezoluțiilor O.N.U. cu privire ia 
accesul la independență al poporu
lui namibian.

Trecînd în revistă realizările 
O.N.U. în cei 40 de ani de activita
te, ministrul de externe al Marocu
lui, Abdellatlf Filali, a arătat că, din 
păcate. Națiunile Unite nu au reu
șit să valorifice posibilitățile oferite 
de Cartă pentru prevenirea și solu
ționarea conflictelor din diferite 
părți ale lumii. El a apreciat că se 
cer continuate acțiunile pentru În
tărirea mecanismelor O.N.U. de men
ținere a păcii și de reglementare 
prin mijloace politice, pașnice, prin 
tratative a oricăror conflicte șl liti
gii dintre state.

Evocînd marile dificultăți econo
mice și financiare cărora trebuie să 
le facă față, in actualele condiții de 
criză economică, țările în curs 
de dezvoltare, vorbitorul a ac
centuat necesitatea de a se găsi o 
soluție urgentă în problema datoriei

externe a țărilor in curs de dezvol
tare, care să permită acestor state 
accesul neîngrădit și în condiții a- 
vantajoase la fluxul de credite in
ternaționale, în vederea finanțării 
programelor lor de dezvoltare eco
nomică și socială.

Ministrul de externe al Etiopiei. 
Goshu Wolde, s-a referit la focarul 
periculos de tensiune ce se menține 
în sudul Africii, ca urmare a politi
cii de apartheid și agresiune a regi
mului de la Pretoria. Vorbitorul a 
apreciat că, în fața refuzului siste
matic al autorităților sud-africane 
de a renunța la politica de apartheid 
și la atacurile armate împotriva 
unor state africane suverane, O.N.U. 
trebuie să adopte măsuri care să 
conducă la izolarea internațională a 
R.S.A., la rezolvarea ansamblului 
problemelor din Africa australă, la 
curmarea agresiunilor și la obținerea 
independenței de către poporul na
mibian, pentru instaurarea, in aceas
tă regiune, a unui climat de legali
tate, cooperare, stabilitate și pace.

Ministrul de externe al Turciei, 
Vahit Halefoglu, a arătat că sint 
necesare acțiuni energice șl mobili
zarea voinței politice a statelor pen
tru „ameliorarea climatului politic 
internațional și promovarea unor so
luții juste și echitabile, prin mij
loace pașnice la problemele exis
tente în lume". între sarcinile prin
cipale ale actualei sesiuni, el a men
ționat promovarea dialogului și ne
gocierilor, îmbunătățirea relațiilor 
Est-Vest, înregistrarea unor pro
grese semnificative pe calea dezar
mării, reluarea procesului destinde
rii și întărirea păcii. Asigurarea 
destinderii printr-un dialog construc
tiv și o largă cooperare, precum șt 
întărirea păcii, pe baza unui echili
bru militar stabil. Ia niveluri cit mai

SITUAȚIA
BEIRUT 5 (Agerpres). — în afara 

unor incidente izolate, acordul de 
încetare a focului în orașul Tripoli 
din nordul Libanului a fost în gene
ral respectat sîmbătă. informează 
agenția France Presse. De asemenea, 
a început operațiunea de stringere a 
armelor individuale de către condu
cerile diferitelor grupări, pentru ca 
în etapa următoare să se treacă — 
potrivit prevederilor acordului — la 
stringerea armamentului greu. De

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

■

ÎNTÎLNIRE. Cu prilejul vizitei 
sale oficiale în Franța, Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 

“ i avut, sîmbătă la 
întrevedere 

secretar 
Cele

al P.C.U.S.,» a
Paris o 
Marchais, 
P.C. Francez, 
menționează agenția 
evidențiat că 
reducerii confruntării, limitării 
cursei înarmărilor și revenirii la 

. procesul spre destindere găsește 
sprijin din partea clasei munci
toare, a tuturor 
tice și iubitoare 
tutindeni.

cu Georges 
general al 
două părți, 
T.A.S.S., au 

orice pas pe calea 
confruntării,

forțelor democra- 
de pace de pre-

PROPUNERE, 
părții R.P.D. Coreene in 
militară de armistițiu (C.M.A.) din 
Coreea a transmis vineri o notă te
lefonică reprezentantului părții a- 
mericane în această comisie, în 
care — după cum transmite agen
ția A.C.T.C. — propune o intilnire, 
pentru data de 8 octombrie, a se
cretarilor C.M.A. In cadrul reuniu
nii ar urma să fie discutate pro
blemele privitoare la asigurarea 
securității în zona sediului C.M.A. 
și eliminarea armamentului din 
cinta acestuia.

Reprezentantul 
Comisia

in-

A 
de-

j ADUNAREA POPULARĂ
R.P. BULGARIA a adoptat o

Iclarație în legătură cu împlinirea 
a 40 de ani de la crearea Organi
zației Națiunilor Unite. Documen-

tul relevă locul important al O.N.U. 
în soluționarea problemelor globale 
ale contemporaneității, reafirmînd 
atașamentul Bulgariei fată de te
lurile și principiile Cartei organi
zației mondiale.

ÎNTREVEDERE LA BEIJING. 
După cum transmite agenția China 
nouă, Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P. C. Chinez, s-a întîlnit, la Beijing, 
cu Franz-Joseph Strauss, ministru- 
președinte al landului 
președintele Partidului 
Creștin Socială din R. F. Germania, 
care întreprinde o vizită în Repu
blica Populară Chineză. Părțile au 
evocat cursul ascendent al relații
lor dintre cele două țări, exprimînd 
dorința reciprocă de a le dezvolta 
în continuare. în cursul întrevede
rii au fost abordate, totodată, unele 
probleme internaționale.

Bavaria, 
Uniunea

COLABORAREA ECONOMICĂ 
CEHOSLOVACO—CHINEZĂ. La 
Praga s-au desfășurat lucrările 
primei ședințe a Comisiei ceho- 
slovaco-chineze de colaborare eco-.. 
nomică, comercială și tehnico- 
științifică. Protocolul semnat — 
transmite agenția C.T.K. — de
finește direcțiile colaborării dintre 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Chineză 
pe perioada următoare. în cursul 
ședinței au fost finalizate con-

scăzute ale forțelor armate, obținu
te prin controlul armamentelor și 
dezarmare, rămîn scopul principal 
față de care trebuie să ne angajăm 
la aniversarea O.N.U. — a declarat 
ministrul turc.

Șeful delegației R.S. Vietnam, Vo 
Dong Giang, a apreciat că o sarcină 
de cea mai mare răspundere a O.N.U. 
și a întregii omeniri o constituie, în 
prezent, preîntimpinarea unui război 
nuclear mondial și salvgardarea 
păcii internaționale. El a eviden
țiat marile pericole pe care le 
prezintă pentru pacea mondială in
tensificarea cursei Înarmărilor nu
cleare șl existența unui mare nu
măr de conflicte intre state. Legat 
de aceasta, vorbitorul a înfățișat 
poziția R.S. Vietnam față de situa
ția existentă în Asia de sud-est, a- 
rătînd că „in prezent există o po
sibilitate reală de a se elabora un 
cadru de coexistență pașnică între 
statele din Asia de sud-est și între 
acestea și statele din afara regiunii 
și de a se edifica o Asie de sud-est 
a păcii, stabilității și cooperării. 
Dacă se ajunge în curind la o solu
ție politică care să garanteze secu
ritatea și suveranitatea tuturor sta
telor și popoarelor din regiune, in
clusiv a Kampuchiel, a spus el, re
tragerea totală a forțelor de volun
tari vietnamezi va fi încheiată îna
inte de termenul limită de 4990, de
cis unilateral".

în context, el a amintit propune
rile referitoare la angajarea de con
vorbiri cu „Grupări sau persoane ale 
opoziției in scopul discutării proble
mei ajungerii la o reconciliere na
țională", in Kampuchia. precum și la 
„Organizarea de alegeri generale 
după retragerea totală a trupelor de 
voluntari vietnamezi din Kampu
chia".

DIN LIBAN
asemenea, sîmbătă a avut loc Intr-un 
cartier al orașului Tripoli prima șe
dință a comitetului de coordonare a 
operațiunilor prevăzute în acord, 
prezidat de premierul Rashid Ka- 
rame și la care participă reprezen
tanți ai părților direct implicate. Pe 
fondul acestei situații de calm rela
tiv s-au putut desfășura operațiunile 
de ajutorare a răniților efectuate de 
echipe ale Crucii Roșii Intefnațio- 
nale și Crucii Roșii libaneze.------ r

vorbirile referitoare la acordul co
mercial pe termen lung dintre | 
cele două țări pe perioada 1986— 
1990. 1

GUVERNUL OLANDEZ a hotărît 
să nu participe la programul spa
țial american „Inițiativa de Apă
rare Strategică", cunoscut și sub 
numele de „războiul stelelor", a a- 
nunțat într-o declarație televizată 
ministrul apărării al Olandei, Jacob 
de Ruiter. Decizia în acest sens a 
fost adoptată într-o ședință a ca
binetului, desfășurată vineri.

SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A., George Shultz, s-a pronun
țat, într-un interviu acordat ziaru
lui „The New York Times", pgntru 
eliberarea liderului de culoare sud- 
african Nelson Mandela. Shultz a 
relevat, de asemenea, că guvernul 
sud-african ar trebui să negocieze 
cu N. Mandela și cu ceilalți lideri 
ai populației de culoare, în vede
rea găsirii unei soluții politice a 
situației din țară — transmit aaen- 
țiile U.P.I. și France Presse.

NAVELE ORGANIZAȚIEI 
„GREENPEACE" se aflau, sîmbătă, 
la circa 65 km nord de Mururoa, 
în interiorul „zonei de securitate" 
(cu rază de 96 km), pe care Franța 
a fixat-o in jurul atolului. Infor- 
mînd despre călătoria celor 
nave spre zona atolului, ; 
France Presse arată că 
franceză a procedat la o adevăra
tă demonstrație de forță. „înca- 
drind" cu ajutorul a patru vase 
ambarcațiunile organizației ecolo- 
giste — „Greenpeace" și „Vega" 
in apele internaționale.

două 
agenția 
marina
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