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Sub semnul tradiționalelor legaturi tie caldă prietenie româno-cbineză, 

al dorinței comune de a extinde și aprofunda continuu conlucrarea 

multilaterală dintre cele două țări, partide și popoare, ieri a începutVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘCLW NICOLAE CEAUȘESCU,ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. P. CHINEZĂ
Ceremonia 

primirii 
oficialeLuni, 7 octombrie, a început vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general, al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Chineză; la invitația tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, și a tovarășului Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze.Această vizită marchează un nou eveniment de cea mai mare însemnătate în evoluția relațiilor dintre cele două țări socialiste prietene, punînd in evidență cursul mereu ascendent și rodnic al ’ acestor bune și tradiționale raporturi, precum și dorința comună de a asigura extinderea și înflorirea continuă a colaborării dintre România și R. P. Chineză, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.în același timp, ea se înscrie ca un nou moment de referință al dialogului româno-chinez la nivel înalt, care a avut și are. un rol esențial, determinant în așezarea pe temelii tot mai trainice a prieteniei, solidarității și colaborării dintre partidele. țările și popoarele noastre. în Întărirea lor continuă.Pe traseul spre Piața Tienanmen, din Beijing, loc istoric cu profunde rezonanțe în conștiința poporului chinez, unde are loc ceremonia primirii oficiale, locuitori ai capitalei Republicii Populare Chineze au în- timpinat, cu toată căldura, pe înalții soli ai poporului român, cu sentimente de prietenie, de aleasă prețui-

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Use Coseai si tovarășa Elena Ceausescu 
s-au intllolt ca tuvarâsul U lan si twarăsa Lin lisai

Tuvarâsul fcfc Ceausescu si tomsa Elena Coasa 
s-au Mnii cu îbwmI Ii Yaobang

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au avut, după ceremonia sosirii, o întilnire protoco
lară cu tovarășul Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, și tovarășa Lin Jiamei.Au participat tovarășii Valentin Ceaușescu, Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului. Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au luat parte tovarășii Li Peng, vicepremier al Consiliului de Stat,
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au avut, luni după- amiază, o întîlnire protocolară cu 
tovarășul Hu Yaobang. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o ambiantă ■ caldă, prietenească, au participat tovarășii Valentin 

Ceaușescu, Ion Dincă. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, membru
(Continuare în pag. a Xll-a)

Dineu oficial, în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, oferit de tovarășul Li Xiannianîn onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost oferit un dineu oficial de către tovarășul Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze.în marea sală de recepție a Pala
Toastul tovarășului 

Li Xiannian
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși români, 
Tovarăși și prieteni,Prietenul apropiat, stimat și cunoscut de poporul chinez, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, manifestă o permanentă grijă față de unitatea și prietenia dintre partidele, țările și popoarele noastre, aducînd contribuții prețioase la dezvoltarea relațiilor multilaterale de prietenie și colaborare dintre China și România. Sîntem deosebit de bucuroși că, astăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu se află pentru a cincea oară în țara noastră, în- treprinzînd o vizită oficială de prietenie ca mesager al sentimentelor sincere de prietenie ale poporului român față de poporul chinez.Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului chinez, să adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, precum și tuturor distinșilor oaspeți români cel mai călduros salut de bun venit.Anul trecut am avut onoarea 

tului Adunării Naționale a Reprezentanților Populari. înalții soli ai poporului român au fost întîmpinați cu căldură, la sosire, de președintele Republicii Populare Chineze, Li Xiannian. și de tovarășa Lin Jiamei, de alti tovarăși din conducerea de partid și de stat a R. P. Chineze. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.

să particip în țara dumneavoastră la grandioasele festivități prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a zilei naționale a României socialiste și, totodată, am făcut o vizită oficială de prietenie, bucurin- du-mă de o primire călduroasă. Am luat personal cunoștință de realizările obținute de eroicul popor român în construcția socialistă. Sub conducerea justă a Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român a urmat cu consecvență o linie de independență și autonomie, a aplicat în mod concret adevărurile generale ale marxism-leninismului la realitățile României, luptînd cu ardoare pentru dezvoltarea țării și, în- lăturînd tot felul de greutăți și obstacole, a obținut victorii succesive în construcția socialistă, înfățișarea țării cunoscînd uriașe transformări. în prezent, poporul român, plin de încredere, depune toate eforturile pentru realizarea cu succes a mărețului obiectiv stabilit de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru a ridica pe o nouă treaptă opera de edificare socialistă a României. Vă urăm din inimă să obțineți necontenit noi și tot mai mari victorii' pe calea progresului !în perioada de mai bine de trei ani care a decurs de la
(Continuare în pag. a III-a)

La dineu au participat tovarășii Valentin Ceaușescu. Ion Dincă, Ștefan Andrei, alte persoane oficiale.Au luat parte tovarășii Zhao Zi- yang. premierul Consiliului de Stat, Peng Zhen, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, tovarăși din conducerea de partid si de stat a Republicii Populare Chineze,

Stimate tovarășe Li Xiannian 
și stimată tovarășă Lin Jiamei,

Stimate tovarășe
Zhao Ziyang,

Stimate tovarășe Peng Zhen, 
Stimați tovarăși din condu

cerea de partid și de stat a 
Republicii Populare Chineze,

Tovarăși și prieteni,îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și în numele meu și al tovarășei mele, să vă adresez dumneavoastră, conducerii de partid și de stat a Republicii Populare Chineze și marelui popor prieten chinez un călduros salut revoluționar, împreună cu cele mai bune urări !Păstrăm cele mai frumoase amintiri despre vizitele noastre în Republica Populară Chineză, despre convorbirile purtate și despre întîlnirile cu harnicul si entuziastul popor chinez. De fiecare dată acestea au dat noi impulsuri colaborării și solidarității româno- chineze, au cimentat tot mai puternic marea și trainica prietenie dintre țările, partidele și popoarele noastre. Doresc să subliniez, cu multă plăcere, că un moment deosebit în dezvoltarea acestor relații l-a reprezentat vizita efectuată în 

membri ai guvernului, reprezentant! ai unor instituții centrale și organisme guvernamentale.în timpul dineului, desfășurat intr-o atmosferă de* caldă prietenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian au rostit toasturi, care au fost urmărite cu larg interes si subliniate cu vii aplauze.

țara noastră, în mai 1983, de tovarășul Hu Yaobang, ca și vizita și participarea delegației de partid și de stat a Republicii Populare Chineze, condusă de tovarășul Li Xiannian, la festivitățile prilejuite de împlinirea a pâtru decenii de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România.Noi dăm o înaltă apreciere relațiilor româno-chineze, întemeiate trainic pe stimă și respect reciproc, pe principiile independenței și suveranității naționale, ale deplinei egalități și neamestecului în treburile interne — și dorim ca ele să cunoască în continuare o puternică înflorire, atît pe plan politic, cît și economic, tehnico- științific, cultural și în alte domenii de interes comun. Sînt convins că, în cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom găsi noi căi și posibilități în această privință. Consider că avem înalta îndatorire de a face totul pentru ca relațiile bune, de colaborare și prietenie dintre țările și partidele noastre — care s-au dezvoltat de-a lungul multor ani de zile și au rezistat oricăror împrejurări grele — să înflorească, în continuare, tot mai puternic, în folosul și spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Cunoaștem și ne bucurăm din 
(Continuare în pag. a III-a)
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„VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU 
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU - UN MARE EVENIMENT 
ÎN CRONICA RELAȚIILOR DE PRIETENIE ROMÂNO-CHINEZE"

Ample relatări și comentarii în presa chineză

în pagina a Vl-a
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Campania agricola - desfășurata exemplar! Acțiuni hotărîte pentru realizarea
pe acest an Iintegrală a p
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trebuie să crească și la această lucrare.

jude- a fost pentru pe co-

Săptămină decisivă la semanat
® Viteza de lucru la se

mănat trebuie mult sporită 
pentru ca în toate județele 
însămînțarea griului să se 
încheie în această săptă 
mînă
• Pretutindeni este ne 

voie ca arăturile și pregă 
firea terenului să se des 
fășoare neîntrerupt, ziua și 
noaptea

© Se impune o maximă 
răspundere din partea me 
canizatorilor și a specia 
liștilor pentru realizarea 
densității stabilite și exe
cutarea lucrărilor la uti 
înalt nivel calitativAm intrat într-o săptămină In care obiectivul principal al oamenilor muncii din agricultură trebuie să-l constituie încheierea însămînță- rii griului pe toate suprafețele planificate. în toate județele. Ținînd seama de faptul .că au mai rămas' puține zile din perioada optimă stabilită pentru semănatul griului, rezultă că în această săptămină este imperios necesar ca pretutindeni să se realizeze viteze de lucru mult sporite la însămînțat. Este o cerință ce se impune cu atît mai mult eu cit, din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reiese că pînă zilei de 6 octombrie griul a mănat - pe 1 831 200 hectare,■ înseamnă că a mai rămas sămința sub brazdă pe 800 000 hectare.

in seara fost se- ceea ce de pus aproape

Sint bine cunoscute direcțiile In care trebuie să se acționeze in aceste zile pentru accelerarea ritmului la semănat. Le subliniem pe scurt tocmai pentru faptul că în unele privințe se constată anumite Intir- zieri care se răsfrîng negativ asupra ritmului însămînțărilor. In primul rind a mai rămas o suprafață însemnată — 304 000 hectare — ce trebuie arată pentru semănat. Aceasta impune ca peste tot la arat și pregătirea terenului să se lucreze fără întrerupere, ziua și noaptea, spre a se crea un larg front semănătorilor. în al doilea rînd. pentru ca aceste lucrări să se poată desfășura in ritm cit mai intens, este nevoie ca. în toate unitățile agrico-

le. principalele forte să fie concentrate cu prioritate la recoltarea și eliberarea de resturi vegetale a terenurilor destinate griului.Sarcina cea mai importantă ce revine acum organelor si organizațiilor de partid, consiliilor populare și consiliilor agroindustriale este de a acționa perseverent pentru mobilizarea tuturor forțelor, astfel incit în toate județele și in toate unitățile agricole să se asigure încheierea Însămînțării griului la termenul stabilit și executarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic.Este o condiție hotărîtoare pentru a se pune o bază trainică producției sporite de griu in primul an al cincinalului viitor.

La sfirșitul lunii septembrie, colectivului intreprinderii de tricotaje „Miorița" din Oradea i-a fost înmî- nat, intr-un cadrti festiv, o diplomă pentru calitatea excepțională a produselor tip lină livrate anul trecut in Uniunea Sovietică. Este o distincție care — se înțelege de la sine — nu se acordă nici ușor și nici oricui. Firește, ea reprezintă doar una din multele mărturie care ilustrează prestigiul ciștigat de produsele executate aici in rindu] partenerilor externi. Expresia cea mai concludentă a aprecierilor și renumelui de care se bucură colectivul întreprinderii o constituie însăși dinamica exportului. Comparativ cu anul 1981, bunăoară, prevederile planului la export pe acest an sint superioare cu aproape 30 la sută. întreprinderea Iivrind partenerilor externi mai bine de 85 Ia sută d'n producția realizată. Toate acestea demonstrează că oamenii muncii de aici au înțeles — și incă foarte bine — necesitatea acordării unei atenții cu totul deosebite producției pentru— Avem un colectiv harnic, bine pregătit profesional, dornic să-și pună în valoare întreaga capacitate de creație, muncă și acțiune — ne spune inginera Jakab Edit, directoarea întreprinderii. Fiecare muncitor și specialist a înțeles limpede că pentru a ne menține pe piețele actuale și a cîștiga altele noi trebuie să realizăm numai produse de calitate înaltă, să fim prompți înrarea contractelor încheiate cu partenerii externi.Hotărirea și răspunderea cu care se acționează pentru realizarea planului la export se manifestă in fiecare atelier și secție. Să ne referim, de pildă, la activitatea atelierului de creație. înnoirea aproape integrală a producției de la un sezon la altul este privită aici ca un fapt normal și chiar absolut necesar. „în fiecare zi — douâ-trei modele noi !“. Iată numitorul comun al strădaniei acestui colectiv. Meritoriu este faptul că, pe lingă un valoros nucleu de creatoare, in activitatea asiduă de înnoire a producției a fost antrenat un număr sporit de muncitoare cu înaltă calificare, recunoscute pentru neastîmpărul lor intr-ale modei. Efectul ? în primul semestru al anului au fost executate mai mult cu aproape 100 modele decit in prima jumătate a anului 1984. „Ceea ce ne preocupă in modul cel mai responsabil este ca orice produs nou creat să fie necondiționat bun șj pentru

export" — a ținut să precizeze inginera Luczek Iudit, șefa atelierului de creație.Indiscutabil, competitivitatea produselor începe de la model, hotărîtoare fiind noutatea, atractivitatea și eleganța lui și, în egală măsură, calitatea execuției. Cerințe care pot fi realizate numai prin instaurarea unui climat de înaltă răspundere în rindul tuturor muncitorilor și specialiștilor. în mod concret, cum se desfășoară aici bătălia pentru calitate ?— Cînd e vorba să asiguri producție de calitate nu-ți contabilizezi efortul — este de părere inginerul Gheorghe Voina, responsabil cu probleme de export.
CALITATEA

terfazic și final. Este vorba de „marca" fabricii, de prestigiul nostru profesional.întreaga activitate este astfel organizată incit să asigure un randament maxim în execuție, cel mai scurt timp in realizarea unei operații sau a produsului finit, o calitate ireproșabilă și o răspundere maximă la fiecare loc de muncă.— Este cît se poate de evident — remarca inginerul Gheorghe Voina — că inalta calitate a produselor se poate asigura numai printr-o disciplină fermă pe întregul flux tehnologic. Totodată, pentru a onora la timp contractele, stabilim programele de lucru și forțele necesare pornind de la termenele de livrare a comenzilor. în plus.tr-un bord" tieiconsemnăm diul de execuție al fiecărei comenzi în parte — pe beneficiari, modele. mărimi și culori — avînd astfel posibilitatea unor intervenții operative, îndeplinirea o- biectivelor propuse depinde. în flexibilitatea flu- de pregăti-

argumentul decisiv
în promovarea exportului

La întreprinderea de tricotaje din Oradea

>A „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL SĂLAJ

A lucra foarte bine înseamnă
a lucra bine și repedeîn unitățile agricole din județul Sălaj există, lncepînd de Ia organele județene pînă la ultima formație de lucru din agricultură, ambiția de a incheia jn jcele. mai bune condiții această mape bătălie-pentru atingerea r'oadelor'.p'ămîntului și'pregătirea, totodată, a viitoarei recolte. în condițiile cliniatîce. deosebite .ale acestei toamne, mecanizatorii și cooperatorii de aici au însămînțat pînă în seara zilehde 6 octombrie 30 222 hectare cu secară, orz, griu și plante furajere, ceea ce reprezintă 62 la sută din programul stabilit pentru această toamnă. Raportat la termenul stabilit pentru încheierea însămînțărilor în județul Sălaj, acest procent al realizărilor este argumentul cel mai convingător că lucrările sint de acum întîrziate, că ritmul zilnic trebuie să crească foarte mult. Rezerva de apă din sol mai mică de la o zi la alta este un semnal menit să determine o asemenea mobilizare a forțelor încit pretutindeni să se asigure un flux continuu intre recoltat — arat — pregătit terenul și semănat. Flux care, trebuie spus, nu în puține locuri suferă o dereglare serioasă, aceasta atît • din motive obiective, cît mai ales subiective. Este adevărat că procentul scăzut la însămînțări se datorează și faptului că pe mari suprafețe prevăzute a fi cultivate cu griu lanurile de porumb au ajuns tirziu la maturitate și abia în ultimele zile se poate vorbi despre un început de campanie la culesul porumbului. Dovadă și faptul că pe ansamblul județului au fost recoltate pînă acum doar ceva mai bine de 9 30G hectare. Este evident că viteza de lucru zilnică trebuie să crească și la această lucrare.

lor mecanice. în sensul suplimentării celor destinate executării arăturilor și pregătirii terenului, lucrări ce strangulează desfășurarea în ritm intens a semănatului. Dacă pe ansamblul județului, la arături, s-a asigurat de pe acum un front de lucru pentru aproape trei zile, intre pregătirea terenului și semănat diferența este doar de 1 500 hectare, în numeroase cooperative agricole

export.

ono-
/

♦

Dar să detaliem. Controlul calității începe de la materialele folosite. Practic, nici un material nu este introdus în fabricație fără un control riguros. Totodată, fiecare model nou este trecut prin filtrul unei comisii de atestare, care examinează produsul ațit sub aspectul înscrierii in exigențele modei, cît șl al eficienței. O adevărată „analiză a valorii" care, de regulă, se soldează cu soluții demne de luat în seamă. După experimentarea în serii scurte, produsul este analizat din nou, insistîn- du-se asupra tehnologiei de execuție, asupra organizării optime a producției.Nu este un secret, calitatea producției depinde, mai presus de orice, de exigența manifestată în muncă și față de munca fiecăruia. Ca atare, toate acțiunile întreprinse poartă amprenta unui astfel de mod de a gîndi. întotdeauna, tehnologii, maiștrii de zonă insistă ca muncitorii să cunoască temeinic modelele ce sint lansate în fabricație, fazele de execuție, normele calitative ce trebuie riguros respectate.— Căutăm să Închidem orice portiță lucrului de mîntuială — ne spune inginera Ursu Irma, șefa controlului tehnic de calitate. Un simplu „ochi" scăpat, o pată pe un produs arată că undeva, pe fluxul tehnologic, lucrurile nu sint în ordine. Este,, și motivul pentru care ne-am ocupat tot mai stăruitor de întărirea controlului de calitate in-
VASLUI: Livrări suplimentare la exportPuternic stimulați de prevederile Decretului cu privire la noi măsuri pentru aplicarea mecanismului economico-fihanciar și creșterea răspunderii în realizarea sarcinilor la export, 12 colective de oameni ai muncii din Întreprinderile industriale ale județului Vaslui au intrat în ultimul trimestru al anului cu livrări suplimentare de producție către partenerii de pes

te hotare în valoare de 26,7 milioane lei. Cele mai importante depășiri la acest indicator au înregistrat puternicul colectiv muncitoresc de la întreprinderea de rulmenți din Birlad, de întreprinderea de materiale izolatoare din Vaslui și întreprinderea de confecții Birlad. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

zilnic. în- ..tablou de al produc- de export, sta-

același timp, de xurilor tehnologice, rea profesională a oamenilor. Tocmai de aceea. în întreprindere se desfășoară anual, pe categorii de personal — muncitori, maiștri, controlori de calitate ș.a. — cursuri de perfecționare profesională. De altfel, promovarea într-o categorie superioară ține seama și de „cîștigurile" asimilate la aceste cursuri.— în ședințele de partid pe secții, în adunările generale, in plenarele noastre, problema calității producției, în special a celei destinate exportului, face obiectul unor analize și informări periodice, cu participarea tuturor factorilor de conducere, începînd de la nivelul atelierelor și secțiilor, punindu-se accentul pe necesitatea bunei organizări a producției, întăririi disciplinei și spiritului de răspundere ce trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii în parte și a întregului colectiv — preciza maistra Leontina Mihuța, secretara comitetului de partid din întreprindere. Analizele pe care le facem ori de cite ori este nevoie arată convingător că lecția calității începe cu răspunderea personală, asupra căreia ne concentrăm toate demersurile muncii organizatorice și politico-educative.Experiența colectivului întreprinderii demonstrează că, în relațiile cu parteneri dintre cei mai exigenți ,din U.R.S.S., S.U.A.; Canada, Anglia,Franța, Olanda, Belgia, R.F. Germania, Norvegia, Finlanda, Kuweit, Australia, calitatea produselor este cel mai iscusit „comerciant". Iar lucrul de calitate se poate asigura numai prin efortul întregului colectiv, printr-o riguroasă organizare a fabricației, prin punerea în valoare a inițiativei și experienței profesionale a muncitorilor și specialiștilor, prin manifestarea unei maxime receptivități față de solicitările fiecărui partener.
Ioan IAZAcorespondentul „Scînteii

Tehnologii adecvate 
pentru condițiile dificile 

din această toamnăRăspunderea pentru a asigura o înaltă calitate lucrărilor se concretizează atit în modul în care sint pregătite mașinile și utilajele, cît și felul în care acționează oamenii pentru respectarea regulilor agrotehnice. Oprim la capătul unei sole a cooperativei agricole din Meseșeni, unde o formație specializată de mecanizatori executa în fluv lucrările de arătură și pregătirea terenului. După o tehnologie adaptată condițiilor concrete, unui pămint tare la suprafață ca piatra și ceva mai umed în adîncime. E vorba de o solă ocupată înainte cu trifoi și în care se însămințează acum griu. Pregătirea acestei sole pentru semănat nu a început cu aratul, așa cum era firesc, pentru motivul că pur și simplu pămintul era atit de tare la suprafață încit nu putea fi despicat de brăzdarele plugurilor. In această situație, inginerul-șef al cooperativei, Nicolae Cadar, de comun acord cu șeful secției de mecanizare loan Crișan, au dispus să se execute mai întii o lucrare cu discul mare, după care să urmeze o arătură la adîncime mai mică și imediat, pînă nu se întăresc iarăși brazdele, din nou o lucrare cu discul. Pregătirea pro- priu-zisă a terenului se putea face in aceste condiții în cel mult două zile, fiind necesare nu mai mult de două treceri cu discul mare, pentru asigurarea unui bun pat germinativ. Bun numai în condițiile in care se" mănătorile lucrau imediat în urma discurilor, pentru că altfel solul se întărea. în așa măsură îneît nu permitea intrarea brăzdarelor de la semănători. Se lucra greu șl tocmai de aceea inginerul-șef și șeful secției de mecanizare și-au împărțit sarcinile și răspunderile pe operații, pentru a asigura o înaltă calitate fiecărei lucrări. $1, spre cinstea lor și a celor 12 mecanizatori, au reușit din plin. Așa cum au reușit cu două zile în urmă pe o altă solă sițuată în deal, la marginea unei păduri, unde, deși s-a lucrat mai ușor, pentru a asigura boabelor de grîu condiții de germinare, a fost nevoie și de o ultimă lucrare cu tăvălugul.Un asemenea mod de a urmări în permanentă • starea solului și a aplica, în funcție de condițiile concrete, tehnologiile cele mai indicate, a făcut ca pe suprafețe întinse, la Buciumi, Românași. Cizer. Sărmășag, Șimleu Silvaniei și în alte unități agricole, fluxul de lucrări să se desfășoare absolut normal. In mai toate locurile prin care am trecut am în- tîlnit aceeași preocupare serioasă pentru grăbirea ritmului însămință- rilor și cu deosebire pentru calitatea lucrărilor. în această ordine de idei, notăm doar citeva din măsurile stabilite și dictate de schimbările inter
venite în condițiile de lucru :

© S-a organizat în majoritatea unităților schimbul II, format. în principal, din cei mai buni mecanizatori ai secțiilor de mecanizare, care lucrează noaptea la arat și pregătitul terenului, locul lor în schimbul de zi fiind luat de mecanici din atelierele de reparații, precum și de un mare număr de foști mecanizatori. încadrați în unitățile industriale din județ.O La indicația comitetului țean, la începutul campaniei declanșată o amplă acțiune depănușarea știuleților direct . ceni, reușindu-se astfel grăbirea maturării boabelor pe mai bine de 12 000 hectare.» O dată cu creșterea ritmului de recoltare a porumbului și eliberarea de resturi vegetale a unor suprafețe mai mari, s-a trecut la o redistribuire a forțelor mecanice In sensul că au fost suplimentate tractoarele destinate executării arăturilor, fapt ce a făcut'posibilă asigurarea unui front de lucru la pregătirea terenului de peste 1 000 hectare.
Cînd programarea muncii 

este defectuoasăRăspunderea pentru calitate se manifestă și în modul concret în care fiecare mecanizator și cooperator, fiecare specialist înțeleg să-și ducă Ia îndeplinire obligațiile profesionale ce le revin. Discutăm in cîmp cu mecanizatorii Nicolae Boroș și Florian Șandor. care semănau in- tr-o solă aflată la marginea satului Ratin, aparținînd C.A.P. Crasna. Se aflau la semănat de unii singuri, iar lucrarea cimpului nu urma ordinea firească stabilită prin regulile agrotehnice. Terenul fiind In pantă, în mod normal ar fi trebuit arat și semănat în lungul curbei de nivel. Ne convingem că mai bine de jumătate din sola respectivă era semănată de acum cu griu, lucrare care s-a făcut în lungul pantei. Nu este de mirare că pe un asemenea teren denivelat găsim boabe de griu rămase la suprafață, greșeală ce putea fi evitată dacă specialiștii erau pre- zenți la fața locului și dacă aplicau normele agrotehnice indicate in asemenea situații. Am dorit să discutăm cu factorii direct implicați — specialiștii și cadrele de conducere — din cooperativa agricolă. Nu am reușit să-I găsim decît pe șeful secției de mecanizare. Szasz Arpad, de la care aflăm că, din lipsa unui front de lucru corespunzător, folosește doar patru din cele șase semănători pregătite pentru această campanie. Șeful secției ne-a vorbit și de schimburile de noapte, care lucrează aici la arat. Dar vitezele realizate in ultimele trei zile sint atît de miei. 1,4 hectare pe tractor. încit avem un . argument serios s-a lucrat nici trebuie.Aminteam mai stabilită pentru redistribuirea forțe-
să afirmăm că nu măcar ziua cumînainte de măsura

La C.A.P. Meseșeni se acordă o atenție deosebită însămînțării griului la un nivel agrotehnic ridicat. La pregătirea terenului au fost concentrate forțe sporite - fotografia de sus, sămința este incorporată intr-un sol bine mă- 
runțit - fotografia de josdin consiliile agroindustriale Crasna și Jibou, semănătorilor li se asigură dimineața un front de lucru doar de citeva hectare, ele fiind obligate să lucreze, cum s-ar spune, în urma discurilor, cu viteze mult sub norma stabilită. Aceasta pentru că in actualele condiții agrotehnice lucrarea cea mai dificilă în județul Sălaj o reprezintă pregătirea terenului, operație ce trebuie repetată de mai multe ori pentru a putea asigura un pat germinativ corespunzător. Por-

nind tocmai de la această situație de fapt, considerăm că este de datoria organelor agricole județene să analizeze stadiul concret de desfășurare a însămînțărilor din fiecare unitate agricolă și să treacă la o nouă redistribuire a mijloacelor mecanice, corespunzător priorităților actuale.
Ioslf POP
Eucjen TEGI.AȘcorespondentul „Scînteii"

HARGHITA : S-au încheiat semănatul culturilor 
de toamnă și recoltarea cartofilorMunca de zi cu zi, plină de dăruire și responsabilitate a oamenilor muncii români și maghiari din agricultura județului Harghita s-a soldat cu terminarea insămin- țărilor de toamnă și recoltarea cartofilor pe întreaga suprafață planificată. Raportind aceste succese, cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți locuitori ai satelor harghitene sint angajați în prezent cu toate forțele la culesul porumbului, sfeclei de zahăr, inului pentru fuior.

la strîngerea și depozitarea tuturor resurselor furajere, Ia culesul fructelor, legumelor și a celorlalte roade ale acestei toamne. Concomitent, în spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului se acționează cu întreaga responsabilitate pentru livrarea la fondul de stat a tuturor cantităților de produse agricole prevăzute. pentru sporirea fertilității solului și pentru executarea arăturilor adinei de toamnă. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").

Mai multe minereuri neferoase prin aplicarea 
tehnoiogiiior moderne de extracțieUnitățile miniere de exploatare și preparare din cadrul Centralei minereurilor din Baia Mare asigură circa 80 la sută din producția de plumb și zinc a tării, iar la unele sortimente de metale neferoase sint chiar singurele furnizoare pe întreaga economie. Iată deci tot atitea motive ca. în lumina măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind valorificarea deplină a resurselor interne de materii prime și îmbunătățirea activității in industria extractivă, să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea integrală a sarcinilor pe acest an si pe întregul cincinal. De altfel, în 9 luni, datorită eforturilor depuse de colectivele de mineri și preparatori, s-au livrat peste plan 1 257 tone plumb și 1 024 tone cupru, intre unitățile cu cele mai bune rezultate nu- mărindu-se exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic, Herja și Ilba. Totuși, in aceeași perioadă, s-a înregistrat o importantă restantă la producția de zinc.Cum se acționează in prezent pentru recuperarea restantelor și îndeplinirea integrală a planului Ia toate sortimentele? La această întrebare ne-a răspuns tovarășul Nicolae Dicu, directorul general al Centralei minereurilor din Baia Mare :— Cuvîntul de ordine este același in toate unitățile : îmbunătățirea calității minereului, sporirea producției prin creșterea gradului de recuperare a metalelor din zăcămint. aplicarea unor noi tehnologii de mare eficiență in vederea creșterii productivității muncii. Acționind în aceste direcții se vor asigura condițiile necesare pentru îndeplinirea integrală, la toate sortimentele, a planului oe acest an. Iar pentru a avea certitudinea înfăptuirii obiectivelor propuse analizăm de două ori pe lună cu toti factorii de răspundere din unitățile miniere modul in care se materializează programele de măsuri stahilite in acest sens.Merită relatat faptul că acțiunile întreprinse pentru recuperarea restantelor se fundamentează pe o analiză atentă a cauzelor care au determinat în unele unități miniere neîn- deplinirea sarcinilor de plan la producția fizică de metale. La Exploatarea minieră Suior. de pildă, s-a lucrat in ultima vreme doar cu 70 la sută din capacitate din cauza greutăților provocate de tectonica zăcă- mîntului. un zăcămint dificil, dar cu un conținut bogat de metal. Ca atare, anul acesta s-a executat un volum

mare de lucrări suplimentare de deschidere pentru ocolirea temporară a zonei instabile și cu presiuni mari, astfel încit pină la sfirșitul anului mina să-și recapete capacitatea inițială de producție. Cu totul altfel se prezintă lucrurile la întreprinderea minieră Borșa. unde restantele au fost determinate in principal de neajunsurile manifestate in organizarea muncii, de numărul mare de absente nemotivate, la care se adaugă lipsa unui număr de 5U0—600 de oameni fată de efectivul necesar. Tocmai de aceea, absolvenții din acest an ai școlilor profesionale și ai liceelor de profil din județul Maramureș au fost repartizați aici si la
In unitățile

Centralei minereurilor 
din Baia Mare

Rodna. Totodată, s-au luat o serie de măsuri pentru întărirea disciplinei în muncă.Pe de altă parte, se fac eforturi stăruitoare atit pe linie de cercetare, cit și in sectoarele de producție pentru obținerea din minereurile greu preparabile de la Ilba. Gura Băii, Nistru și Băiuț a unor concentrate corespunzătoare cerințelor de puritate impuse de întreprinderile metalurgice. Astfel, la flotația centrală continuă pregătirile în vederea preluării preparării acestor sorturi de minereuri de la Ilba.îndeplinirea planului la producția fizică de metale, in condițiile scăderii continue a conținutului in substanțe minerale utile, presupune insă în același timp creșterea neîntreruptă a gradului de recuperare a metalelor din zăcămint si sporirea randamentelor de extracție Ia preparare. „Rezerve miniere avem — ne spune tovarășul loan Pișta, inginer- șef la Exploatarea minieră Nistru —, dar sint izolate și exploatarea lor necesită efectuarea unor lucrări suplimentare. Aceste rezerve ștnt cunoscute de mai multă vreme, dar nu au putut fi valorificate cu tehnologiile de preparare de acum cîtiva ani. în prezent. însă, nu le mai ocolim. Pină la finele anului vom exploata peste 20 000 tone de minereu provenit din aceste resurse, cîndva abandonate, aplicînd o serie de tehnologii speciale".

în aceste zile. în majoritatea unităților miniere maramureșene se fac eforturi stăruitoare pentru ca bilanțul ultimului an al cincinalului să fie cit mai rodnic. Printre altele, la Exploatarea minieră Săsar se iau măsuri tehnice si organizatorice pentru sporirea productivității muncii în fiecare abataj. De asemenea, la Exploatarea minieră Băiut s-a trecut la generalizarea metodei de exploatare de mare productivitate numită „abataje cu înmagazinarea minereului", iar la Ilba se pune un accent deosebit pe creșterea producției de materii prime din noile perimetre intrate in exploatare, asigurîndu-se de pe acum linia de abataje pentru producția anului viitor.• Nu-i mai puțin adevărat însă că eficienta acțiunilor întreprinse pentru sporirea producției de minereuri neferoase este uneori diminuată de neajunsurile manifestate in organizarea activității unor unități mini "re, dar in special de lipsa anumitor Imateriale .strict necesare pentru buna desfășurare a procesului de producție. La Centrala minereurilor din Baia Mare ni s-a prezentat o listă de peste 40 de materiale nelivrate la termen și in cantitățile prevăzute în contractele încheiate, ceea ce creează greutăți în aprovizionarea fronturilor de lucru din subteran. între acestea se numără anvelopele, acumulatorii pentru locomotivele de mină, piesele de schimb pentru mașinile de încărcat din subteran, carbid, cabluri electrice, reactivi de flotare. sodă calcinată, curele trapezoidale. furtunuri de perforatoare, șină de cale ferată. motorină, uleiuri ș.a. După cum ne spunea ing. Nicolae Suciu, directorul întreprinderii miniere Borșa, capacitatea de transport a unității este redusă la mai puțin de jumătate. deoarece nu s-au primit anvelopele contractate. Tocmai de aceea, minerii din Maramureș adresează un apel tovărășesc unităților furnizoare pentru ca toate contractele încheiate să fie onorate integral și Ia termenele stabilite, spre a se asigura astfel baza materială necesară pentru aprovizionarea corespunzătoare a locurilor de muncă din subteran. Aceasta cu atît mai mult cu cit acum se fac și pregătirile pentru producția anului viitor, cind extracția de minereuri din această zonă urmează să fie mai mare cu 30 Ia sută față de aceșt an.
Gheorqhe SUSAcorespondentul „Scînteii"
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și a tovarășe^iia Ceaușescu, oferit de tovarășul Li Xiannian

Toastu tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul fete Ceausescu si tovarășa Elena Ceansescu 
s au letilnit cu tovarășul 0 taniaii șl tovarășa Un M

(Urmare din pag. I)toată inima de succesele^^^}^^ de poporul chinez în jptuirea hotărîrilor Partidului o””111’?1 Chinez privind transforllea nei populare intr-un rernic stat socialist, cu o agricu-> indus* trie și știință modernJU un nivel de trai și de civili?16 tot mal ridicat. Propuneri.) Comitetului Central al Particui Comunist Chinez cu privir la ce' de-al VII-lea cincinal, a’Ptate la recenta Conferință Na,,nala a partidului, deschid Intrai tari noi orizonturi de dezbare economico- socială și. de ylicare a gradului general de civizație și bunăstare. Urăm din toA inima poporului chinez priete realizări tot mai însemnate înnfăptuirea obiectivelor stabilitele Conferința Națională a partdului, pentru înflorirea multilaferală a patriei !Și poporil român este puternic mobilizat pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an — ultimul an. al actualului cincinal — și pentru trecerea cu Succes la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al pa-rti- 'ului, care a trasat sarcinile dez- ol tării într-o etapă superioară a jcietății socialiste românești, ale irmării unei noi calități a m unși vieții întregii noastre nani. în cadrul noului cincinal 16—1990 punem un accent deo- >it pe dezvoltarea intensivă a îegii economii naționale, pe Uzarea programelor prioritare dărgire a bazei proprii de matt prime, pe promovarea mai PVnică a progresului tehnico- sîțific modern, pe creșterea suanțială a productivității muncii; a eficienței economice. Asi- fiuh în continuare un ritm înalt
(Urme din pag. ijvizita anterioară a tovarășului Nicola'Ceaușescu, situația politică și ecorinică din China a cunoscut o nouăjezvoltare. Politica partidului nțtru de înviorare a economiei pețjlan intern și de deschidere sp> exterior a obținut rezultate. jtuația politică de stabilitate șijnitate s-a consolidat și mai mul reforma mecanismului economic, tehnico-științific și de învățămîi, se desfășoară în profunzime ; (cultura este în plină dezvoltare, nivelul de trai al poporului s-t. îmbunătățit simțitor. Recent a aut loc Conferința Națională a 'Partidului Comunist Chinez, cari a adoptat propunerile Comitetului'Central al Partidului Comunist Chinez cu privire la elaborarea cțui de-al VII-lea plan cincinal națonal de dezvoltare economică și socială (1986^-1990) și a făcut un nou pas în direcția realizării schinbului între cadrele tinere și vîrshice și a colaborării dintre ele în cidrul organelor centrale de corducere. Hotăvîrile Conferinței Naționale a partidului 

au, fără îndoială, o însemnătate 

de’ creștere și’modernizare a producției, ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al poporului — scopul suprem al întregii noastre politici de construcție socialistă.
Stimați tovarăși,în viața internațională. România acționează cu toată fermitatea pentru o politică de pace și colaborare, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ee confruntă lumea contemporană. Acordăm o mare însemnătate relațiilor noastre cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, promovăm, in spiritul principiilor coexistenței pașnice, raporturi economice, teh- nico-științifice și în alte domenii, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Situăm ferm la baza acestor relații principiile egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Considerăm că, în actualele condiții internaționale — care sînt deosebit de grave și complexe — este mai necesară ca oricînd întărirea conlucrării tuturor popoarelor, unirea eforturilor lor pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre încordare și război, pentru afirmarea fermă a politicii de pace și colaborare. Problema fundamentală a zilelor noastre este oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, înlăturarea primejdiei, nucleare, care amenință . destinele omenirii, însăși existența vieții și civilizației pe planeta noastră !Avind în vedere situația deose

Toastul tovarășului Li Xiannianddosebită, cu profundă rezonanță pentru continuitatea și stabilitatea orientării și modernizării socialiste din țara noastră.
Tovarăși și prieteni,Poporul chinez și poporul român au un țel. comun de luptă, au în față aceeași, sarcină grea de construcție economică socialistă, fiiri- du-le necesar un climat internațional de pace durabilă. România își apără, dihtotdeauna, cu fermitate independența națională și suveranitatea de stat, se opune politicii de forță, cursei înarmărilor și extinderii acesteia în spațiul cosmic, promovează cu consecvență principiile respectării suveranității de stat, egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne, se pronunță pentru afirmarea deplină a rolului țărilor mici și mijlocii în treburile internaționale, militează în mod intransigent pentru apărarea păcii în Europa și în lume. Poziția justă a României și contribuțiile sale active se bucură de elogiu Și sprijin general pe plan internațional. Guvernul chinez promovează 

bită din Europa — unde s-au acumulat uriașe arsenale de arme și trupe militare și unde continuă să se amplaseze rachete nucleare și alte mijloace de distrugere în masă — apreciem că este necesar să se intensifice acțiunile tuturor statelor continentului, îndeosebi ale celor aparținînd N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia, pentru a determina cele două mari puteri nucleare să acționeze concret în vederea realizării unui acord reciproc acceptabil. în cadrul negocierilor sovieto-americane de la Geneva privind armele nucleare și cosmice.Apreciem poziția Republicii Populare Chineze privind oprirea amplasării rachetelor nucleare în Europa, în Asia și în orice parte a lumii — și considerăm că aceasta are o importanță deosebită pentru întreaga viață internațională.Țara noastră se pronunță cu ho- tărîre pentru încetarea oricăror acțiuni militare și soluționarea tuturor conflictelor dintre state numai și numai pe cale politică, prin tratative. în acest sens, țara noastră a propus recent, în cadrul celei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., adoptarea unui 
Apel Solemn către toate statele în conflict pentru încetarea imediată a luptelor militare și trecerea .la soluționarea problemelor prin tratative. De asemenea, România a propus adoptarea, de către toate statele, a unui Angajament Solemn de a nu recurge la forță și de a nu se amesteca, sub nici o formă, în treburile interne ale altui stat.Milităm susținut pentru lichidarea subdezvoltării. România a prezentat la O.N.U. și în alte foruri internaționale o serie de propuneri privind soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, 

o politică externă, independentă de pace, se opune cursei .înarmărilor sub orice formă, inclusiv în spațiul extraterestru, se .pronunță pentru' ca cele cinci principii ale coexistenței ' pașnice să devină norme călăuzitoare pentru reglementarea relațiilor, dintre toate statele, luptă susținut împotriva hegemonismului, pentru apărarea păcii mondiale. Dorim să luptăm, în continuare, împreună cu, poporul frate român, și popoarele lumii, pentru destinderea situației internaționale și preîntîmpinarea unui război mondial.Unitatea strînsă și relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două,partide, țări și popoare, avind o temelie trainică, • au trecut nu numai o dată prin încercările grele la care le-au supus furtunile internaționale. Atît în opera de construcție socialistă, cît și în problemele internaționale, țările noastre manifestă întotdeauna încredere reciprocă, se sprijină reciproc, învață urîa de la alta. Partidul Comunist Chinez, guvernul chinez și poporul chinez, acordă o înalta prețuire prieteniei tradiționale 

inclusiv a datoriilor externe extrem de mart care împovărează țările în curs de dezvoltare. în acest sens, considerăm necesară organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. în vederea realizării unui acord corespunzător între, țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, a instaurării unei noi ordini economice mondiale.
Stimați tovarăși,Partidul și poporul român apreciază in mod deosebit rolul important al Republicii Populare Chineze în viața internațională, în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru cauza libertății și independenței popoarelor, a. progresului și păcii în lume. Este, pentru noi. un motiv de reală satisfacție să constatăm buna colaborare dintre România și Republica Populară Chineză pe arena mondială — și dorim ca această conlucrare să se intensifice și mai mult în viitor.Avînd convingerea că vizita pe care o facem se va înscrie ca. un nou moment important in cronica' bogată a raporturilor dintre‘partidele, țările și popoarele noastre, doresc să toastez :— pentru înflorirea continuă a marii prietenii și colaborări dintre țările, partidele și popoarele noastre ;— .în sănătatea tovarășului Li Xiannian și a tovarășei Lin Jia- nlei ;— în sănătatea tovarășului Zhao Ziyang, a tovarășului Peng Zhen,. a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Chineze ;■— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

chino-române, au ca orientare neabătută întărirea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre China și România.în viitor, ca și pînă în- prezent, vom depune eforturi pentru dezvoltarea necontenită a prieteniei și colaborării noastre.Vizita actuală a tovarășului Nicolae Ceaușescu în țara noastră constituie un eveniment de însemnătate măj.oră ■ în relațiile chino- române. îmi exprim. convingerea ca vom obține cu certitudine rezultate pozitive în cadrul convorbirilor pe care cele două părți Ie vor avea, că vizita se va încheia cu un succes deplin.-Propun să toastăm :— pentru marea prietenie și colaborare sinceră dintre cele două partide, țări, și popoare ale Chinei și României ■!— în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu !— în sănătatea tuturor tovarășilor români !— în sănătatea tovarășilor și prietenilor prezenți 1 (Aplauze).

(Urmare din pag. I)Chen Muhua, consilier de stat. Ye Fei, vicepreședinte al Comitetului Permanent, al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari. Song Jian, președintele Consiliului de Stat pentru- Știință și Tehnologie, membri ai conducerii unor ministere și organisme centrale.Tovarășul Li Xiannian a adresat, și cu acest prilA. un călduros bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu și . tovarășei Elena Ceaușescu și a salutat vizita pe care o întreprind in Republica Populară Chineză ca
Tovarășul Iota tauwra si tovarășa Eleva Ceausescu 

s-au MM cu tovarâsuf ta Yaohang
(Urmare din pag. I)supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe; alte persoane oficiale.Au luat parte Chen Muhua. membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, consilier de stat, Qian Liren, șeful Secției pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez, Qian Qichen, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.

Ceremonia primirii oficiale
(Urmare din pag. I)re față de conducătorul partidului și statului nostru.în această ambianță însuflețită, profund revelatoare pentru' trăinicia raporturilor de prietenie și solidaritate dintre partidele, țările și popoarele noastre, a început solemnitatea primirii oficiale.Ora 17,00 — ora locală, ora 11,00 — ora Bucureștiului.Tovarășul Nicola'e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sosesc în Piața Tienanmen, împodobită sărbătorește, unde sînt salutați cu deosebită căldură de tovarășii Li Xiannian, președintele .Republicii Populare Chineze, și tovarășa Lin Jia- mei, soția președintelui Li Xiannian.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian își string cu cordialitate miifîile, se îmbrățișează cu prieteriie.în semn de-, aleasă ospitalitate, ■copii .oferă. flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.în piața Tienanmen sînt arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei . Elena Ceaușescu le sînt prezentate persoanele oficiale chineze venite in intimpinare. Ei*au de față tovarășii Li Peng, vicepremier al Consiliului de Stat, Chen Muhua, consilier de stat, Ye Fei, vicepreșe

PLECAREA DIN BUCUREȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar . general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. au plecat, duminică seara. în vizite oficiale de prietenie în Republica Populară Chineză — la invitația tovarășului Hu Yaobang. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, și a tovarășului Li Xiannian. președintele Republicii Populare Chineze — și in Republica Populară Democrată Coreeană ■ — la invitația , tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului. Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.Conducătorul partidului și statului nOstru este insotit in aceste vizite de tovarășii Ion Dincă. membru ăl Comitetului' Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului. Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic. Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Ceremonia plecării a avut loc 

uri eveniment de o deosebită însemnătate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit, în numele său și al tovarășei Elena Ceaușescu. pentru invitația de a vizita Republica Populară Chineză, pentru primirea plină de căldură și ospitalitate ce le-au fost făcute.Președinții Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian au evocat eu satisfacție bunele raporturi româno-chineze. dezvoltarea tot mai intensă a conlucrării pe multiple planuri dintre cele două țâri.

Cu acest prilej, tovarășul Hu Yao- bang a adresat, din partea conducerii Partidului Comunist Chiriez și a sa personal, un salut călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena Ceaușescu. împreună cu urarea prietenească de bun venit, manifestindu-și convingerea că vizita pe care o întreprind va deschide noi perspective bunelor relații chino- române.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, in numele conducerii Partidului Comunist Român și al său per
dinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, Song Jian, președinte al Consiliului de Stat pentru știință și tehnologie, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai Marelui Stat Major al armatei, ai urioif ministere și organisme centrale.Tovarășului Li Xiannian . îi sînt prezentați tovarășii Valentin Ceaușescu. Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, alte persoane oficiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Li Xiannian. iau loc pe un podium de onoare.Sint intonate imnurile, de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze. în acest timp răsună, în semn de salut. 21 de salve de artilerie.în continuare, comandantul gărzii prezintă onorul. Apoi, tovarășul' Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Li Xiannian trec în revistă garda de onoare aliniată în piață.Urmează un moment emoționant, care întregește atmosfera sărbătorească în care are loc ceremonia primirii. Copii și tineri din Beijing prezintă in cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu un spectacol de o mare sensibilitate, frumusețe și prospețime, ce exprimă, 

pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapelele țării și ale partidului, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.La plecare; tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de membri și membri- supleanti ai' Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. de secretari ai Comitetului Central al P.C.R.. membri ai C.C.. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat -și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali.Au fost de față în.sărcinații cu afaceri ad-interim Ia București ai R.P. Chineze. Liu Chunlin. și R.P.D. Coreene. Mun Ben Sam. membri ai celor două ambasade.Pe aeroport se aflau numeroși locuitori ai Capitalei, care au aclamat îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu. Ei au dat expresie sentimentelor de aleasă stimă și prețuire ale întregii națiuni fată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, profundei recu

în acest cadru, subliniindu-se importanța dialogului la nivel inalt, rolul său determinant, s-a apreciat că actuala vizită reprezintă un moment deosebit de important pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor dintre partidele, popoarele și țările noastre, rnanifestindu-se convingerea că înțelegerile la care se va ajunge vor conferi dimensiuni tot mai ample prieteniei’ și colaborării româno-chineze.întilnirea a decurs într-o ambianță cordială, de ințelegere și stimă.

sonal. un cald salut tovarășului Hu Yaobang, conducerii Partidului Co*- munist Chinez. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat satisfacția pentru noua vizită pe care o face în Republica Populară Chineză, subliniind că ea pune în evidentă trăinicia si profunzimea relațiilor prietenești dintre partidele și țările noastre, precum și dorința comună de a le ridica'la un nivel tot mai înalt. în interesul progresului și bunăstării ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului si păcii in lume.
sugestiv, prin cințece, ș! dans, căldura și bucuria cu care locuitorii capitalei, întregul popor chinez salută vizita înalților soli ai poporului român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Li Xiannian' primesc, în continuare, defilarea gărzii, alcătuită din companii reprezentînd infanteria, marina și aviația Armatei populare chineze.Cu aceasta, ceremorția sosirii a luat sfîrșit. ' ★La aeroport, la sosire, înaintea ceremoniei primirii oficiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. ăl P.C.C., consilier de stat, Qian Qicheh, adjunct “ăl ministrului afacerilor externe, ambasadorul Republ. A Chineze la București r 'e/? soțit în drum spre if c /Erau de față Angelou'S ■ambasadorul țării noastre in blica Populară . Chineză, membri . fi ambasadei și ai coloniei române.Coloana oficială de mașini a pat curs străzile capitalei R. P. Chirie ze, Beijing, împodobite sărbătorește, îndreptîndu-se spre ; reședința rezervată inalților oaspeți.- 

noștințe pe care i-o poartă pentru strălucita sa. activitate consacrată progresului necontenit al patriei, creșterii rolului și prestigiului României socialiste în lume. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P,C.R.!“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu. România!“. „Ceaușescu — Pace !“. Cei prezenți au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena Ceaușescu un călduros „Drum bun!“ și le-au urat succes deplin în această nouă si importantă solie de pace, prietenie si colaborare a poporului român, ce se înscrie în cadrul politicii externe realiste și constructive promovate de partidul si statul nostru, de extindere si întărire continuă a relațiilor României cu țările socialiste, cu toate statele lumii. în interesul edificării unui climat de pace, securitate si destindere. al înțelegerii si cooperării Internationale.La scara avionului, un grup de pionieri â oferit, cu emoție, tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.La ora 19,30. aeronava prezidențială a decolat.- îndreptîndu-se spre Beijing.
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Puternicul potential de creație tehnică 
al specialiștilor - pus deplin în valoare X LX X- iilWI

Dezvoltarea economico-socială a 
patriei in ritmurile și dimensiunile 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului se înfăptuiește in condi
țiile accelerării introducerii în pro
ducție a noilor realizări ale științei 
și tehnicii. In municipiul Cluj-Napo- 
ca, unde in ultimii 20 de ani a fost 
dezvoltată o puternică bază de cer
cetare, creîndu-se noi unități de in
vestigație științifică și tehnică _ și 
platforme integrate de cercetare-m- 
vățămint-producție, organele și or
ganizațiile de partid se preocupă, m 
lumina orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, ca 
acest valoros potențial de creație sa 
fie cît mai bine valorificat, anga- 
jindu-l in soluționarea problemelor 
complexe ale progresului continuu 
al industriei și celorlalte sectoare 
economice. Ce a întreprins în acest 
scop comitetul municipal de partid: 
Care sînt rezultatele acțiunilor ini
țiate pentru promovarea largă și cu 
eficiență sporită a progresului teh
nic? La aceste întrebări am pnmzt 
următoarele, răspunsuri:__  In industria municipiului nostru — precizează tovarășul Râcz Ernest, secretar al comitetului municipal de partid — trebuie să realizăm în acest an o producție marfă-industriala cu 11,5 la sută mai mare decît în anul trecut, o creștere a productivității muncii de 16,5 la sută, sporind totodată ponderea produselor noi și modernizate, cu înalți parametri teh- nici și economici. Programele de măsuri stabilite de organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii din unități prevăd atingerea, acestor niveluri. In principal, se are în vedere ca cercetarea științifică și tehnologică, activitatea de creație tehnică din întreprinderi, unități de cercetare și învățămînt să abordeze cu mai multă îndrăzneală și competență problemele noi, actuale și de perspectivă, ca rezultatele cercetării să fie introduse cît mai rapid în producție, asigurîndu-se generalizarea realizărilor valoroase în cît mai multe întreprinderi. Comitetul municipal de partid a unnăriț, printr-un larg sistem de analize și dezbateri orgănizaie-pe grupe de întreprinderi, în unități, cunoașterea de către fiecare colectiv de oameni ai muncii a sarcinilor concrete ce le-au revenit din programele speciale, a coordonat și mobilizat potențialul tehnic și de creație din unități în vederea fundamentării integrale , cu măsuri eficiente a acestor sarcini. La nivelul comitetului municipal de partid au fost constituite colective formate din membri ai comitetului și specialiști din unități care și,-au desfășu- . rat activitatea în întreprinderi, sprijinind comitetele de partid și consiliile oamenilor muncii în completarea și actualizarea programelor proprii de creștere mai accentuată a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor și reducere a costurilor. Prin mobilizarea specialiștilor din unitățile industriale și printr-o mai bună colaborare cu institutele de c.cr.ceța- re, proiectare și' învățămînt superior riabilite»Hi> soluționate-o •se-;a:.: legatei de .moderni--• riL’ marea tehnologiilor cy X* vasiriiilarea și intro- b?' -Aie 3 unor Pr°duse X o£te, o mare parte din
,*'t? destinate exportului.rezultate au lucrat aceste la Combinatul de utilaj ' Tehnofrig", „Armătura", „Car- întreprinderea de cera- ă pentru construcții, „Mu- altele. Organizațiile de rmărit ca pe parcursul i inițiate, organizate și acțiuni specifice, în ra- iblematica fiecărei unități menite să stimuleze creația ,a oamenilor muncii, să con- la formarea gîndirii lor eco- ta. In marea majoritate a în- mderilor,icitori și Jeptivitate xitreprindere mică în care să nu activeze unul sau mai multe cercuri ale inovato-

rilor și inventatorilor. Totodată, activitatea de creație științifică și tehnică a fost puternic stimulată de gama largă de acțiuni și manifestări organizate de comitetul municipal de partid, de organizațiile de masă și obștești din unități, cum sînt consfătuirile periodice, simpozioanele, mesele rotunde, sesiunile tehnico- științifice, schimburile de experiență, expozițiile de creație științifică și tehnică „Napotehnica" și cele din întreprinderi circumscrise Festivalului național „Cîntarea României", Toate aceste preocupări se regăsesc într-o serie de realizări economice importante. Astfel, în perioada ce a trecut din acest an s-a îndeplinit integral .planul la producția-marfă, realizările fiind mai mari cu 7,6 la sută la acest indicator și cu 12,3 la sută la productivitate față de aceeași perioadă a anului trecut. Gradul de înnoire a producției-marfă se ridică la 62,7 la sută, față de 59,2 la sută cît a fost planificat, fiind concepute, proiectate și introduse în fabricație noi mașini și instalații, aparate, materiale noi, bunuri' de consum.
Cum se concretizează în unitățile 

industriale și de cercetare aceste ini-

de utilaj greu avem un program complex de colaborări care privesc tehnologii noi, între care nitrurarea în mediu gazos, optimizarea regimurilor de forjare a pieselor de performanță la forja grea, detensio- narea prin vibrații, turnări în cîmp vibrant, precum și standuri de testare. Totodată, a fost sprijinită conducerea combinatului în organizarea unor forme de perfecționare și specializare a personalului tehnic, fiind organizate, atît pentru combinat,, cît și pentru celelalte întreprinderi din zonă, cursuri cum au fost cele privind „Tehnologiile moderne în construcția de mașini", „Proiectarea constructiv-tehnologică și fabricația utilajelor pentru deformări plastice". Dezbaterile pe probleme de tehnică nouă se finalizează prin lucrări practice executate de cursanți, lucrări care soluționează diferite teme de proiectare și tehnologice. Posibilitățile noastre de conlucrare cu întreprinderile clujene sînt, așa cum a rezultat și în urma analizelor efectuate de biroul comitetului municipal de partid, mult mai mari. Amplificarea activității de creație științifică și tehnică în viitor impune o mai bună cooperare între specia-
VIAȚAlDE PARTID

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

avem acum nuclee de specialiști cu o mare față de nou. Nu este mai mare sau mai

țiative și acțiuni ale comitetului 
municipal de partid?— Se poate spune — apreciază prof. dr. ing. Ioan Drăgan, rectorul Institutului politehnic — că, în condițiile Clujului, ca urmare a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sprijinului direct acordat de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, s-a format un puternic detașament de oameni de știință, cercetători, ingineri, tehnicieni, maiștri de mare valoare care sîht angajați în activitatea de creație științifică și tehnică. îi întâlnim în întreprinderi și institute preocupați de realizarea unor noi mașini și utilaje, de elaborarea și aplicarea a noi tehnologii, implicați direct în acțiunile de creștere mai accentuată a productivității muncii, de ridicare a calității produselor, de recuperare și refolosire a materialelor și pieselor uzate, de punere în valoare a noi surse energetice și economisire a combustibililor și energiei electrice. Comitetul de partid și conducerea institutului nostru în mai tice și prinse partid, colaborarea cu unitățile economice, căutând să contribuie nemijlocit la rezojy^rea unui mare - număr de < probleme legate de realizarea sarcinilor stabilite prin programele speciale., de, creștere â productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de reducere a costurilor de fabricație. Cu sprijinul direct al comitetului municipal de partid am realizat mai multe întâlniri cu conducători și specialiști din întreprinderi pentru implicarea în mai mare măsură a activității de cercetare în rezolvarea problemelor din industria municipiului. Astfel, ca urmare a acestor acțiuni, numai în acest an au fost încheiate cu unități clujene contracte de cercetare în valoare de 14 milioane lei. Concret, mă refer la cercetarea, proiectarea și realizarea de standuri seria zero și agregate prototip cu Combinatul de utilaj greu și I.M.M.R. „16 Februarie", de roboți industriali și sisteme flexibile de prelucrare cu întreprinderile „Tehnofrig" și „Armătura", la producerea și recuperarea de pulberi metalice cu întreprinderea „Sinterom". Cu Combinatul

au antrenat în ultimul timp mare măsură cadrele didac- studenții în acțiunile între- de comitetul municipal de au intensificat și mai mult

liștii din producție cu cei din cercetare și învățămînt. Modernizarea liniilor de fabricație, elaborarea tehnologiilor complexe, robotizarea producției nU se pot concepe decît printr-o conlucrare activă, prin unirea eforturilor acestor specialiști și materializarea într-un timp cît mai scurt a cercetărilor. Iată de ce acțiunile partid sînt binevenite și necesare pentru potențialului de creație științifică și tehnică din municipiul nostru.
Referitor la aceleași aspecte, con

semnăm și o altă opinie:— Acordînd o atenție deosebită realizării sarcinilor de plan și, in mod deosebit, a exportului — ne spune tovarășul Octavian Cicoș, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Unirea" — organizațiile de partid se preocupă îndeaproape de asigurarea unei competitivități sporite a producției, prin promovarea tehnicii noi. Participînd lâ acțiunile organizate de comitetul municipal de partid, cadrele de conducere și specialiștii unității noastre au înțeles că este de datoria lor să vină cu inițiative proprii, să întreprindă măsuri care să stimuleze și' mai mult activitatea de creație științifică și tehnică, noul, pentru a atinge nivelurile de productivitate, calitate și eficiență prevăzute în plan. Ga*s-a întreprins de către or- ! > ganizațiile'’ noastre de partid în această direcție ? Prin mijloace spe- .■ qifiice propagandei vizuale, au- fost popularizate sarcinile și ritmurile de creștere a productivității muncii, sarcinile de reducere a cheltuielilor de producție, de creștere a ponderii produselor cu performanțe tehnice și calitative la nivel mondial ridicat. Totodată, o seamă de sarcini au fost concretizate pe locuri de asemenea, s-au lansat în rîndurile oamenilor secții și ateliere pentru propuneri în acest scop, rele au fost analizate de ginerilor și tehnicienilor și date apoi compartimentelor pentru găsirea de organizatorice de parte din acestea programele stabilite pentru 1985, iar altele pentru 1986. In ședințe cu secretarii de partid, cu activul de partid și cu șefii compartimentelor au fost prezentate stadiile de realizare a acestor sarcini și măsurile stabilite. în două -din

comitetului municipal devalorificarea superioară a

muncă. De chestionare muncii din a veni cu Chestiona- comisia in-de specialitate soluții tehnice și aplicare, o mare fiind cuprinse în anul

plenarele din acest an, comitetul de partid a analizat, împreună cu consiliul oamenilor muncii, stadiul de realizare a programelor de creștere a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor și reducere rilor. I.. ___ ___ i,ne relevat că ponderea lor noi se ridică acum la 75,3 la sută din valoarea producției-marfă. Pe baza programelor întocmite au fost concentrate forțele specialiștilor la soluționarea unor teme care vizează automatizarea unor operații ale produselor noastre de bază. între altele, s-au realizat instalația de alimentare pneumatică a oardelor, automătul de reglare a fineții benzii debitate de mașina textilă 4—CRA pentru prelucrarea materialelor recuperabile. Sint concepute și realizate alte noi mașini textile care au parametri calitativi la nivel mondial: O noutate o reprezintă asimilarea mașinilor pentru prelucrarea fibrelor clă, cablat și lițat triei metalurgice, din care te au fost puse în funcțiune la Combinatul metalurgic din Turzii, contribuind astfel Ia reducerea efortului valutar. Cu toate acestea, mai avem unele probleme pe care nu le-am rezolvat in mod corespunzător. Comitetul de partid este preocupat să asigure ca fiecare organizație de partid să devină generatoare de inițiative și acțiuni eficiente, să creeze un climat și mai propice stimulării noului, promovării pe scară largă a tehnicii noi, care să se concretizeze în produse noi, competitive, într-o mai înaltă productivitate a muncii și eficientă.
Evident, interlocutorii noștri s-au 

referit la acțiuni și rezultate merito
rii. In legătură cu preocupările de 
viitor, tovarășul Râcz Ernest ne-a 
spus: Fără să subapreciem ceea ce s-a realizat bun pină acum, experiența pozitivă acumulată de unele întreprinderi și institute de cercetare și de învățămint superior, trebuie să spunem că, așa cum a rezultat din analizele efectuate de numeroase organizații de partid, de biroul comitetului municipal de partid, trebuie să facem mult mai mult pe linia promovării progresului tehnic. Ne-am propus și va trebui să acționăm în viitor și mai insistent ca măsurile și acțiunile ce le întreprindem să fie mai operativ transpuse în practică, antrenînd în mai mare măsură activul de partid la soluționarea lor. Insuficienta preocupare a unor organizații de partid și consilii ale oamenilor muncii în această privință a făcut ca în unele întreprinderi să nu se realizeze prevederile de plan la toți indicatorii, să se înregistreze încă consumuri mari de materiale și de materii prime, rebuturi și refuzuri de calitate la anumite produse, întârzieri în asimilarea și introducerea în fabricație a unor produse noi. Nu toate acțiunile ce se întreprind de organele și organizațiile de partid Sint temeinic fundamentate și nu se urmărește cu toată perseverența ca măsurile stabilite să fie finalizate în producție, cum a fost cazul la întreprinderea de electronică și automatizări. întreprinderea „Metalul roșu" și altele, în programele noastre de măsuri am stabilit să intensificăm participarea colectivelor de cercetători și specialiști din cercetare, învățămînt și producție la rezolvarea problemelor care condiționează îndeplinirea planului pe acest an. pregătirea și desfășurarea producției din anul viitor. Avem în vedere să sprijinim mai mult întreprinderile în lucrărilor de reproiectare nizare a produselor, in într-un timp mai scurt a noi, introducerea și generalizarea de noi tehnologii. în perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii. 1

___  _________; a costu- în acest context se cuvi- produse-

construirea mașinilor destinate de. sti- pentru indus- o par-Cimpia

reali zarea și moder- asimilarea produselor
Marin OPREAcorespondentul „Scinteii"

modernă la lași Foto : Gh. Vințilă

„Laborator cîmp
In aceste zile, cîmpiile țării au primit o undă proaspătă de tinerețe, de voioșie: studenții regăsiți la strîn- sul recoltei. De altfel, participarea anuală la lucrările specifice campaniei agricole de toamnă a devenit acum un „fapt universitar" obișnuit, cu efecte stimulative pentru spiritul organizatoric al asociațiilor studenților comuniști. Față de anii mai vechi, acum studenții știu exact ce au de făcut, știu din timp unde vor merge, cit vor sta, cu'cine vor fi împreună, ce norme zilnice le revin. în plus, trecutul are. învățăminte și pentru gazde, cele mai multe dintre u- nitățile agricole unde studenții merg in campanie știu mai bine acum că așd cum îi vor primi pe tineri așa îi vor avea, că ordinea, disciplina, calitatea muncii studenților depind mult și de rigoarea organizării de ansamblu a lucrărilor, de ritmul transportului recoltei, de ambianța cazării ș.a.m.d. Așa se face că pe parcursul ultimilor ani, între unele întreprinderi agricole și facultăți s-au statornicit strînse relații de colaborare, în virtutea cărora se recurge la aportul studenților în momentele și în punctele cele mai fierbinți ale producției, se recurge cu deplină încredere, dar și cu bunăvoință sporită.Cum bine se știe, printre primii care merg în campania de toamnă sint studenții institutelor agronomice, iar amintita diferență netă de e- ficiență, de calitate dintre programele mai vechi și cele actuale de activități pe ogoare aici se învederează mai întîi. Importanța br&ihi- zatorică sporită acordată acum num? cii studenților pe ogoare se oglindește și în faptul că, pentru viitorii agronomi, o astfel de activitate dobîndește statutul de practică de producție, așadar de activitate inclusă în planul de învățămînt, ceea ce înseamnă că i se întărește caracterul unitar, sistematic, complementar, fiind, totodată, îndreptată spre atingerea unor obiective de o deosebită importanță, inclusiv științifică și economică. Sub acest din urmă aspect, prof. univ. dr. Constantin Pintilie, rectorul Institutului agronomic „N. Bălcescu", ne-a relatat a- mănunțit, pe bază de fapte concrete, cum sporul de calitate în organizarea practicii studenților conduce treptat, dar vizibil, la transformarea fiecărei facultăți într-un stimul al creșterii producțiilor agricole zonale și naționale. în această toamnă, de pildă, peste 6 000 tone de semințe, cu caracteristici biologice superioa-

re, sint pregăț tivitatea practi\țutjenți în ac- dactică experimițațiUnea di- gatele, județul Cie ja Belciu- livrate apoi unui \ spre a fi nități agricole de \umăr de u- te. Calitatea acesto.Cooperatis- cide situarea instituie va de- fruntaș în întrecere^ un loc care participă și, la listă la tea acestor semințe eș, calita- ceea ce fac acum studtărîtâ de re. Buna organizare și» ogoa- a practicii studenților pșurare impune, așadar, nu numire se spectiva profesiunii alese,, per- tării ei superioare, ci și pe'erci- diției lor actuale, de creatorxm- 
'ac-

Studenții agronomi
prezență activă

în amfiteatrul producției

tori ai progresului științific și teh
nic in agricultură.Pornind de la aceste premise, cei 436 de studenți existenți acum în stațiunea Belciugatele s-au organizat. exemplar. Pe unii dintre ei i-am ; îhtîlniv îh Perina nr. 2. la recoltatul :i dotjumbului,’ pe lotul cu hibrid 308. ! Este un lot de sămînță, cu o suprafață de 100 ha, recoltarea se cere făcută numai manual și cu multă grijă, se cere migală și pricepere de laboranti, iar studenții le dovedesc cu prisosință. Să remarcăm și faptul că muncesc laolaltă cu cadrele didactice însoțitoare, fără nici o deosebire, iar acest exemplu profesoral este de bun augur: nu o dată, cînd ajung la capătul tarlalei, se formulează întrebări și răspunsuri, fiecare tînăr este interesat să cunoască mai mult • și mai bine hibridarea, condițiile de conservare a semințelor, participă la dezbateri și astfel un colocviu ad-hoc se înfiripă chiar acolo, la capătul lanului, care în a- ceste zile concentrează și amplifică de fapt însușirile laboratorului și ale amfiteatrului. Și încă un aspect: cum la recoltat participă studenți nu numai de la Facultatea de agricultură, ci și de la îmbunătățiți funciare, de la Zootehnie și Medicină veteri-

nară, se realizează implicit și un schimb de experiență, viziunea in- terdisciplinară se află și aici la ea acasă, iar capacitatea de sinteză și de inițiativă a studentului Institutului agronomic se ridică tot mai mult la nivelul noilor exigențe cu care se va confrunta după absolvire. Nici n-ar fi posibil altfel din moment ce Stațiunea didactică Belciugatele este una dintre întreprinderile agricole cele mai complexe și mai moderna din țară, cu un grad sporit de mecanizare și cu cîmpuri de activitate în stare să satisfacă cele mai înalte exigențe științifice și didactice. La 10 ani de la întemeierea ei, această stațiune, cu sectoare multiple, unele chiar inedite, cu o producție globală de peste 5 ori mai mare decît in 1975, este un model de ceea ce înseamnă legătura organică a învăță- mîntului superior agronomic cu cercetarea și cu producția.Sigur, există și loc de mai bine în organizarea actuală a muncii studenților pe ogoare, mai ales în ceea ■ jce privește activitatea de ansamblu J lin ferme. Studenții sînt, cum a- 1 linteam, bine organizați, pe echipe pe operații, unii lucrează și pe ctoare, la transportul cocenilor, i la moderna instalație de usca- y semințelor, au norme precise Ijtre se străduiesc și reușesc să mieplinească. Apar însă și o sea- ar\ timpi morți sau greutăți ce stuțța fi evitate. Nicolae Petrescu, tele *n anuI IV-!03, președin- bunățC. de la Facultatea de îm- cheșe? funciare, . și Marian Un- .. seci-gt^tudent în anul al Il-lea, dicină .S-C. la Facultatea de me- larg in(grinai'ă, ne-au vorbit pe întîmpinlv desPre unele greutăți ' mul oper?n ceea ce Prive?te rit* hicule înclor de transport cu vezi înainte,^ de la I.R.T.A. Cu o Pe la ora 9“e o13?131 au S0Slt abia tru nu venitîn ziua raidului nos- din care ca^ incă ”ină la °Fa 12- Pot fi transpo”1 Jemintel® „nH lor; instalațiile6 Z1Ua r6C°ltaru cum, in vedere^ udar6'. S?T^ a‘ ză defecte ca1^na^’ip^ea: 
cum, nu la prii? - reparate a Si disciplina unor a? L.pe. 4?CUr1' unor cadre didactic"36"11, chlar a de dorit, cum cu fri"îa\laSă-yn?°ri Stelian Neacsu df\ete ?r?ta- ’""î S.D.E., unei echipe de^X ®a InstH tutuim agronomic. D?"1'?1 "2.Portant este faptul că toatT âceX aspecte remediabile sin semnalate si judecate din interior șiX ?etin a- tenția in egală măsură mlcialislilor dentilT"16’ C-dr?10r"td ,r 1 I6’iată’ munces* împreună 5 dezbat împreună, cu răspundere dpPnic1Pere d6?Uni ^Podari. căile comune >. * eflCientei ««vității lor

Echipat cu tot ce e necesar (nu, n-am uitat nimic, atâta doar că lampa mea nu vrea să stea fixată pe cască, așa că va trebui s-o port în mină) merg mai întîi la cantină și, în șir cu sutele de mineri, în sporovăială lor veselă, primesc porția de mîncare de la intrarea în șut. o înghit repede, deși cam anevoie (nu sînt obișnuit să iau' o masă cum e cea de prînz la ora 4,30 dimineața). Cantina, construcție nouă, cu program non-stop, are alura unei fabrici de pre- ' parat mîncare — 6 800 de porții în 24 de ore. De aici, toată lumea se îndreaptă intr-o singură direcție, spre sala de apel. Sînt a- colo la cinci și zece. Sala, de mărimea unei săli de cinematograf (și chiar este prevăzută cu un ecran și cu o cabină de proiecție) e ticsită acum de mineri care își caută ortacii de brigadă în jurul unor pupitre de pe margini, unde maiștrii îi notează intr-un caiet pe cei care s-au prezentat la șut și vor intra în mină (este foarte important ca aici, la suprafață, să existe, în orice clipă, o evidență strictă a celor care se află în subteran. E o regulă veche, una dintre legile scrise și nescrise ale minei). întreb de Costică Ene și. în cele din urmă, vine lingă, mine un tînăr brunet ; mă întâmpină su- rîzînd : „Costică . vine și el imediat, e sus, la maiștri, veniți cu mine !“. îmi face cunoștință cu cîțiva dintre ortacii din acest schimb al brigăzii (n-am avut timp să-mi notez numele lor) după care îmi spune : „Noi plecăm înainte, trebuie să ajungem la timp, preluăm schimbul din mers, așa e în mină. Așteptați aici". Și se pierd cu toții in mulțimea de mineri ce se în-

spre puțul Ștefan.dreaptă . _ . . _ .După cinci minute Costică Ene e în fața mea. Sobru. Un zîmbet fugar, protocolar. „Ei, să mergem și noi! Veniți după mine !f* Putui e aproape, la o stată de metri. Dar avem de stat la rînd. Coliviile. împărțite in două compartimente suprapuse, apar la cîteva minute odată. își primesc încărcătura de oameni, jeturile de lumină ale lămpilor prinse la cască se încrucișează. aleargă într-un joc ciudat. Afară e încă întuneric. Pentru toți acești oameni, lumina zilei va apărea... după-amiază, la ieșirea din șut. înghe- suiți într-o colivie (oare cîți oameni încap aici ? 15—20 ?) pornim vertiginos spre adine, oamenii au amuțit, pare un ceremonial al coborîrii în mină (doar cîțiva tineri, într-un colț, își continuă, cu glas scăzut, sporovăială despre după- amiaza de ieti petrecută la discotecă). Colivia o- prește în dreptul unei galerii luminate electric. Unii coboară. Noi mai rămînem. Aici e 500. Noi mergem la orizontul 400. Coborîm și noi (alții merg încă mai adînc) și pornim pe o galerie strecurîndu-ne prin spațiul îngust dintre șirurile de vagoneți și peretele galeriei de care sînt prinse puzderii de conducte, cabluri, tuburi de aeraj si, din loc în loc. cîte o lampă.Mă țin după Costică Ene, străduindu-mă să-i disting silueta de a celorlalți, mai ales la bifurcațiile galeriilor unde șirul de mineri se tot divide. O clipă de neatenție și " după un cine știe are „Pe loc rău. cămășuiala zdrobită și sus-

ținută de îndoiți și imposibil departe și Cocoșați, prin apă, lovin- du-ne de toate cele (ce bună e casca !).asta a intrat în presiune, explică. Ene. DomTe, e teribil : în cîteva zile o vezi cum se distruge. Orice l-ai face. Trebuie reprofilată. Nu știu de ce n-au venit încă să lucreze la ea ! Sint echipe speciale pentru

stîlpi metalici ei... E aproape de trecut mai totuși trecem. Bine, noroc bun !" pleacă. Ene îmi ex-
„Galeria

noi.Ruță plică : „Avem greutăți cu gazul metan. Abatajul e nou, l-am început la 1 septembrie. Și nu-i incă gata o galerie de aeraj. Și se adună gazul, aici, sus, în ' șpon. Avem niște aparate care îl controlează și care, atunci cînd concentrația trece de unul la sută, comandă automat decuplarea abatajului de la rețeaua electrică și intră

susținere, cuplat cu transportorul (împreună se sprijină în operația de deplasare spre frontul de cărbune). Tehnicizat „pină în dinți", abatajul acesta e o uzină. Cum funcționează incă nu știu. Voi vedea curînd. Dar e de așteptat. Abatajul și galeriile laterale sînt cufundate în întuneric. Ne ajută doar lumina micilor noastre lămpi (totuși, încep să simt pe șold greutatea acumu-

difuzoare puternice. în tot abatajul). Iacob, ai fost la casa trafo ?“ Răspunsul se aude la fel de tare. Voce tânără : „Da, au spus că ata de lucru la un transformator. ...Cind termină. îi dă drumU’ 1“ „Cînd, adică ?" „Cînd termină". „De aia te-am trimis acolo ? Du-te din nou ! Să știm cît durează". Strigă din nou în genofonul abatajului : „Gata, băieți, trece toată lumea la podire. Să cîști-
Orele fierbinfi ale abatajului

ZILE REPORTER IN MINĂ (II)

mă pot duce altul, nimerind pe unde. Costică grijă să strige : pe aici !“ într-un e deterioratăînsăaici, galeria îngustată, gîtuită, cu

treaba asta. Gata, ați reușit să treceți ?“ Puțin mai în urmă, pe galerie era un curent năpraznic, rece, tăios. Acum, cînd urcăm pe o galerie înclinată, prevăzută din loc în loc cu uși, e cald, e din ce în ce mai cald. Sînt lac de sudoare. Și gîfîi. Am o consolare : gîfîie și Costică. în sfirșit. am ajuns în pre- abataj. Costică e așteptat aici de un bărbat înalt, mai vîrstnic, figură colțuroasă. voce molcomă de ardelean. David Ruță. șeful schimbului precedent. Dialog in replici scurte : „Cum e ?“. „E decuplare. Gaz metan". „Cum a mers ?“ „Greutăți. Ne-ar mai trebui oameni". „Știu. Dar n-avem. Deocamdată lucrăm așa, ne-oni descurca !“ „Nu, că posturile ar fi ele acoperite, ne trebuie oameni de bază". „Cîți mineri ați „Patru. Restul...", intr-adevăr ! Mai fost ?" „Putini, vedem

în funcțiune ventilatoarele (intr-adevăr, se aude șuierat puternic). Cînd gazul s-a dus. se revine".Pină aici, mina a fost așa cum o cunoșteam. Aici, însă, în abatajul din panoul 5—6, e cu totul altceva. Nimic din ce știam. Chiar și față de abatajele frontale din urmă cu ani, considerate pe atunci o noutate, aici e altceva. Frontul de cărbune al abatajului se întinde pe o lungime de 160 m. Spațiul abatajului, asemănător unei galerii, e străjuit int.r-0 parte de peretele de cărbune de-a lungul căruia se întinde un transportor cu racleți de mare capacitate (TR 7, construcție românească. un tip nou, mai robust, se pare), peste el alunecă. în sus și în jos (abatajul e înclinat) combina de tăiere în cărbune, cu cele două uriașe cuțite rotative. în cealaltă latură — complexul mecanizat de

un
latorului. Masca de gaze, punga cu „supliment" și cojocelul le-am lăsat agățate de un cîrlig al imensei instalații de susținere, lîngă ale lui Costică). E necăjit, Costică. calm pînă , acum său moldovean), semne de enervare, mama dracului tine decuplarea asta?" mîna mină. Din loc în loc sînt prinse de stîlpii complexului tot felul de aparate S telefoane de mină, geno- foane (interfoane speciale, două sisteme: unul al abatajului și altul pentru comunicare la suprafață. în orice punct te-ai,. afla poți vorbi unde „Alo, stafia că ? Vedeți, punctul 106, ce-i metan... Nu mai atunci de unde-i _ ,rea ? Aha !" închide. Trece la un genofon. „Alo. nișa! (vocea se aude acum prin

A fost (calmul acum dă . „Ce atâta Pune pe un telefon de

e ' necesar), grizumetri- tog. la cu gazul este ? Și decupla-vă

găm timp, să putem tăia cînd vine curentul !“ Apoi către combinier: „Schimbă toate picurile tocite sau rupte de la rotor 1“ Către cei din „șpon" (capătul de sus al abatajului) : „Trebuie controlat și completat uleiul 1“ Gata, nu mai e de discutat cu Costică Ene. A intrat în priză.De aici încolo, tot șutul va alerga dintr-o parte în- tr-alta a abatajului și pe galeria laterală de transport, mi-ar fi imposibil să mă țin după el (nici nu vreau, am convingerea că l-aș stingheri), rar îl voi mai întâlni, voi auzi mereu în difuzoare vocea lui. cînd calmă și așezată, cînd iritată și severă. Cu nici unul care-1 treier jului ______tat. Au treabă. Cară suluri grele de plasă metalică, desfac plasele și le cos, de-a lungul, de capătul
pedintre oamenii . _ întâlnesc pe cînd cu- imensitatea abata- nu mai e de discu-

plaselor ce ies de sub copertinele grele ale complexului de susținere (operația de podire). Se lucrează apoi la repararea unui transportor din fluxul lateral („Prea multe transportoare pe fluxul ăsta I Ar trebui modificat sistemul de vărsare; ce mama dracului ! Șapte transportoare, cine-a mai văzut ?!“ — l-am auzit la un moment dat pe Costică).Podirea se termină, curentul încă n-a venit. Costică urlă, pur și simplu. în genofon : „Iacob, du-te la casa trafo și spune-le că dacă nu cuplează imediat..." (urmează niște formule „de politețe" ce nu pot fi reproduse aici nicicum ; spuse, totuși, pe un ton glumeț). Costică are un fel al lui de a glumi. îl descopăr pe încetul. îmi aduc acum aminte o conversație de pe drumul spre abataj purtată cu un ins mai rotofei : „Ce mai faci ?" „Uite, mă gîndesc să iau cîțiva oameni de la tine ca să-ți schimbăm lanțul la TR4..." „De la mine, oameni ? Praful de pe tobă, nea Aurică !“ „Lasă că-mi dai tu". „Tot ce pot să-ți dau e lanțul vechi. E bun cu apă neîncepută". într-o clipă de răgaz l-am întrebat cine era omul. „Cine să fie ? Nea Aurică. Om ca lumea. Extraordinar". „V-ați cam tachinat". „A, nu. Așa glumim noi".în sfirșit, vine curentul. Dintr-o dată abatajul iese din întuneric și arată altfel. S-au aprins lămpile fluorescente speciale. Pare bizar. Stâlpii hidraulici, cu săniile lor, cu articulațiile lor prelungite în sistemele de susținere a plafonului, cu dispozitivele de acționare și puzderia lor de furtunuri de mare presi

une (380 de atmosfere !), nu lasă descoperit decît peretele de cărbune. Spectacol tehnic impresionant. „Gata, toată lumea la posturi, pornim combina în curățire 1“ Oamenii — cîți or fi ? — răspîndiți în spațiul întins al abatajului, nu se văd, dar prezența lor iat-o în mișcarea ce începe. „Merge abatajul !“ strigă cineva în genofon (o recunosc, e vocea lui la- cob) și îndată transportorul de sub combină începe să huruie și să ducă la vale cărbuni, combina însăși pornește trepidînd. rotoarele ei mușcă din cărbune scrîșnind, pornesc și transportoarele fluxului, totul se umple de mișcare, de viață. Costică Ene apare și el cu ochii sticlindu-i de plăcere. „E frumos, nu ? Merge, acuma merge !“ Și dispare din nou. îl aud peste cîteva minute în genofon cerîndu-le unor ortaci să pregătească operațiile următoare. Mai sint de făcut unele lucruri la capul de întoarcere din șpon.Va merge bine timp de o oră. După care un strigăt în genofon : „Oprit abatajul ! Lanțul rupt . la TR 4...“. „Bine, reparați-11“ aud glasul necăjit al lui Costică. Apoi mă trezesc cu el lingă mine. „Veniți să vedeți, să cunoașteți și dumneavoastră ce greutăți avem cu transportoarele astea. Să scrieți și despre ele, să scrieți că sint proaste. Dar lasă, despre asta o să vă spun eu mai multe după-amiază, acasă, că astăzi vă invit la mine".După-amiază am stat de vorbă șase ore.Dar despre asta într-un reportaj viitor.
Mihai CARANFIL

Rodul acestei colaborări firești se vede și în atmosfera de lucru, de seriozitate și, totodată, de intensă emulație în care circa 100 de studenți, anul al III-lea, Agricultură, își desfășoară activitatea la . Ferma Moara Domnească, sectorul agricol Ilfov, sub conducerea tinerilor ingineri Anton și Gabriela Păștinaru. „Sîntem mulțumiți și, totodată, impresionați de migala și seriozitatea cu care studenții execută cele mai diverse operații, de la recoltare; plantelor tinctoriale, la probe și mă surători cu caracter multiplu, reali zate în cîmp, la strînsul și transpoi tul știuleților ș.a.m.d. — ne spune; gazdele. Fiecare are o normă zilni și fiecare o îndeplinește regulat. Si gura problemă, pe care cu toții străduim s-o soluționăm cum treb® este ca tot acum fiecare student3 se edifice asupra temei viitorului3 proiect de diplomă. Caracterul c'“ plex al fermei noastre, cu lucră®!- nînd de. agrotehnică, genetică,! liorare, agrochimie, mecanizarel8- dologie, botanică ușurează opțlea cea mai urgentă și cea mai ii'or- țantă pentru studenții anului alU- lea".Zilele senine și calme, zileldC3S- tei toamne de aur echivalează 1 de muncă și de cercetare șpinută în amfiteatrele producției, iajserio- zitatea, priceperea și entpasmul studenților au transformat aceste amfiteatre în adevărate lab/atoare.
Mihai lORDA’ESCU

20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In econorle
20,35 Caleidoscop muzical— Program 

primit din partea tejvlzlunii din 
R. D. Germană.

20.50 Viitoare cetăți econmlco-soclale. 
Spiritul gospodăresc la el acasă

21,05 Seară de balet (coiul: „Fedra". 
Muzica: Georges Airlc. Interpre
tează baletul Ope'el Mari din 
Paris. Soliști: Claie Motte. Jean 
Pierre Bonnefotis

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea progranuiut
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TELEGRAME DE LA BORDUL TONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al C.C. al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului ANDREI GROMÎKO
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice MOSCOVACu prilejul survolării teritoriului tării dumneavoastră, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar popoarelor Uniunii Sovietice prietene, noi și mari realizări în dezvoltarea economică și socială a patriei, pe calea socialismului și comunismului.îmi exprim convingerea că bunele relații, de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist. Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică vor cunoaște, prin eforturile noastre comune, o dezvoltare tot mai puternică, pe toate planurile, în interesul și spre binele popoarelor țărilor noastre, al cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAdresez Excelenței Voastre cele mai călduroase mulțumiri și recunoștință pentru plăcutul mesaj transmis cu prilejul Zilei independenței Ciprului.Exprim dorința și împărtășesc convingerea dumneavoastră cu privire la consolidarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre și vă adresez, la rindul meu, urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți, domnule președinte, expresia celor mai profunde sentimente de mulțumire pentru mesajul de condoleanțe și simpatie pe care ați binevoit să mi-1 adresați în legătură cu accidentul feroviar de lingă Manqualde.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Cronica zileiLa 7 octombrie, Aurel Duma, țni- nistru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a primit pe Donald James Walker, noul ambasador al Noii Zeelande în Republica Socialistă România, în vederea prezentării ' scrisorilor de acreditare.(Agerpres)
vremea

DIM VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

ȘI MUNCITOREȘTI

P. C. JAPONEZ
te te

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole ULAN BATORSurvolind teritoriul Republicii Populare Mongole, doresc să vă adresez un cald salut tovărășesc, împreună cu cele mâi bune urări de noi. succese în activitatea poporului mongol prieten pentru construcția Socialismului și dezvoltarea economică și socială a patriei sale. xîmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc al ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Adunare cu prilejul celei de-a 40-a aniversări
a creării Partidului Muncii din Coreea

Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 octombrie, ora 20 — 11 oc
tombrie. ora 20. In tară: Vremea vă fi 
caldă pentru această perioadă a anu
lui. deși temperatura aerului va mar
ca o scădere ușoară. Cerul va fi va
riabil. cu tnnorări mai accentuate in 
vestul, centrul șl nord-estul tării, unde, 
local, vor cădea ploi care vor avea si 
caracter de averse. In rest, oloi izo
late. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 3 si 13 grade, cele ma
xime între 15 si 25 de grade, pe alocuri 
mal ridicate. Local, se va produce cea
tă. In București: Vremea va fi caldă 
pentru această perioadă. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînd slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 7 si 10 grade, cele maxime vor osci
la între 21 si 24 de grade.

Imperativul primordial: întărirea unității 
de luptă pentru lichidarea armelor nucleare

„ZILELE CULTURII CEHOSLOVACE"Luni s-au încheiat „Zilele culturii cehoslovace" în tara noastră, manifestare dedicată celei de-a 40-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă.Colective de balet, teatrale și muzicale, reputati soliști vocali și instrumentiști din țara prietenă au susținut în București, Brașov, Cluj- Napoca, Ploiești, Pitești, Cîmpina, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, Arad și Oradea spectacole, concerte și Recitaluri de o aleasă ținută artistică. Baletul de cameră din Praga, a cărui evoluție a marcat deschiderea, la București, și închiderea, la Cluj-Napoca, a acestei complexe manifestări cultural-artisti- ce, Teatrul de păpuși din Bratislava. artista emerită Nada Sormova, violoncelistul Alexander Vcetomov, pianiștii Ida Cernecka și Vladimir Topinka s-au dovedit mesagerii de prestigiu ai artei cehoslovace actuale. Un Ioc distinct în cadrul manifestărilor l-au ocunat exnoziția de grafică cehoslovacă, deschisă la

sala „Dalles" și cea fotodocumen- tară „Cehoslovacia azi", găzduită de Asociația artiștilor fotografi din Capitală, întîlnirile dedicate literaturii cehoslovace contemporane, desfășurate sub egida Uniunii scriitorilor și Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, retrospectiva filmului cehoslovac, un concert cu lucrări din creația muzicală cehoslovacă, organizat de Uniunea compozitorilor și muzicologilor, au conferit diversitate programului celor șapte , zile ale manifestării. în perioada „Zilelor culturii cehoslovace". Teatrul Național „Ion Luca Caragiale" și Teatrul „Bulandra" din București. teatrele dramatice din Galați și Ploiești, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara au prezentat spectacole cu piese semnate de Natașa Tanska, Jan Otcenasek. Oldrich Danek. Bohumil Hrabal. Iar orchestrele simfonice si camerale românești au prezentat lucrări muzicale de autori 'cehi și slovaci.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Muncii din Coreea, la Academia ^.Ștefan Gheorghiu" a avut loc, luni după-amiază, o adunare, la care au luat parte cadre didactice și studenți de la această instituție de invățămint. Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. P. D. Coreene la București,Despre însemnătatea evenimentului aniversat a vorbit Mun Ben Sam, însărcinatul cu afaceri ad-iriterim al R. P. D. Coreene la București, care a înfățișat activitatea desfășurată de Partidul Muncii din Coreea. în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. .pentru cucerirea independenței patriei și asigurarea libertății poporului, pentru construirea socialismului și făptuirea reunificării Coreii.Evidențiind bunele prietenie și colaborare
pașnice în- ade

Și

relațiistatornicite

intre Partidul Comunist Român Partidul Muncii din Coreea, între România și R. P. D. Coreeană, vorbitorul a subliniat rolul hotărîtor al întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, în adîncirea și diversificarea acestor relații, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii in lume.S-a subliniat, in Seninătatea vizitei întreprinde peste in R. P. D. Coreeană tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, rilor ce vor avea loc cu între Cei doi conducători de stat.

socialismului și
D.

acest cadru, in- pe care o va citeva zile
a convorbi- acest prilej de partid și(Agerpres)

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 

„SCINTEII"

VALEA JIULUI :
.............. I ,

Cărbune energetic peste prevederi

Întîlnire cu valori consacrate
In cadrul „Zilelor 

culturii cehoslovace", 
la București a fost 
programată, între 2—6 
octombrie, o intere
santă și semnificativă 
„retrospectivă a fil
mului cehoslovac". Pri
lej de a ne reaminti 
că in 1985 s-au împli
nit patru decenii' de 
cind cinematografia 
cehă a intrat pe un 
făgaș nou, asumîn- 
du-și misiunea de a 
deveni un instrument 
eficace al educației 
socialiste.

Programul retrospec
tivei, incluzind titluri 
propuse de către In
stitutul cehoslovac de 
film, a inclus cinci 
pelicule realizate cu 
începere din 1947. ' 

•Gala de inaugurare a 
manifestării a fost, 
prin proiectarea fil
mului „Vechi legende 
cehe" (1953), închinată 
lui Jiri Trnka. Una din 
figurile cele mai pro
eminente ale animației 
mondiale, ale cărei 
reușite au modificat 
istoria filmului de pă
puși animate, dind un 
nou imbold dezvoltă
rii „speciei". Am re
găsit, urmărind „Vechi 
legende cehe" și amin- 
tindu-ne cu acest pri
lej și alte creații ale 
lui Trnka. o dată cu 
modul original in care 
a fructificat tradițiile 
populare (literare sau

plastice)-, lumea și at
mosfera aparte imagi
nate de el; un uni
vers fermecător, la 
care contribuie și ex
presivitatea deosebită 
a păpușilor, și vibrația 
formelor și culorilor, 
și originalitatea poves
tirii. Am regăsit deci 
acea artă a compozi
ției și esențializării, 
acea poezie tensionată, 
aptă a genera măreție 
și a incita la spiritua
litate, care au fascinat 
nu numai milioane de 
spectatori, dar și pe 
multi alți creatori din 
lume. Un alt reprezen
tant ilusțru al dome
niului, inclus in retro
spectivă, a fost Karel 
Zeman. Cunoscuta și 
apreciata sa „Invenție 
diabolică", peliculă re
alizată in 1958 după 
un roman de Jules 
Verne (prin îmbina
rea desenului animat 
cu jocul actoricesc), a 
dobindit Marele Pre
miu la Expoziția din 
1958 de la Bruxelles.

Cel mai vechi film 
al selecției (realizat in 
1947 — în regia lut 
Karel Stekly) a fost 
„Sirena" — ecranizare 
a unui apreciat roman 
al scriitoarei Maria 
Majerova, .roman a 
cărui acțiune se pe
trece in secolul al 
XIX-lea, subiectul fi
ind inspirat din viața 
minerilor crunt ex

ploatați, din lupta lor 
pentru o viață mai 
omenească și dreptate 
socială. „Sirena" este, 
totodată, cea.. dinții 
peliculă cehoslovacă 
încununată cu o dis
tincție internațională. 
Marele Premiu — la 
Festivalul de la Vene
ția (la care s-a adău
gat premiul pentru 
muzică) — a constituit, 
desigur, un important 
stimulent in creația 
artiștilor din țara pri
etenă. Ea rindul său, 
„Cu toții la cules de 
hamei" '(1964; regia L. 
Richman) a rămas in 
istoria filmului din 
țara socialistă priete
nă deopotrivă drept 
cel dinții ..musical" și 
drept producția cu un 
succes la public fără 
precedent. Modelul lui 
mărturisit („West Side 
Story") a fost fructifi
cat de cineaștii cehi 
cu multă personalita
te, vervă și fantezie. 
Tot un cav de serie a 
fost și „Capcanele de 
lupi" (1948 ; regia P. 
Bielik), primul film 
slovac ce reflectă soar
ta unei familii în pe
rioada de după război.

Selecția programată 
la Cinematecă a fost 
urmărită cu interes de 
publicul, dornic să se 
familiarizeze cu isto
ria filmului ceh și va
lorile sale.

Natalia STANCU

Minerii din Valea Jiului, puternic stimulați de orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, acționează cu forțe sporite pentru creșterea producției de cărbune. în acest scop, o atenție deosebită s-a acordat în ultima perioadă creșterii numărului de posturi direct productive din _____ T___  __ _________  ,_______abataje. Drept urmare, utilajele și stocurile de iarnă. (Sabin Cerbu).
ALEXANDRIA :
______________________________ " V-/ || "•

Instalații pentru folosirea energiei solareLa întreprinderea de morărit, panificație și produse făinoase din Alexandria a fost pusă in funcțiune o instalație alcătuită din panouri solare care asigură apa caldă necesară fabricării pîinii. instalații s-au mai dat recent in exploatare la două licee din Alexandria, la școala generală din comuna Bujoru si la Liceul de mate- matică-fizică din Roșiori de Vede.
Astfel de

Repere contemporaneExpoziția de grafică cehă și slovacă, orga
nizată in sălile Dalles, 
cu prilejul „Zilelor 
culturii cehoslovace *, 
pune in valoare nu 
doar teme de largă re
zonantă și forță emo
țională, ci și preocu
pări stilistice dintre 
cele mai variate, rea- 
lizind o succintă pri
vire de ansamblu asu
pra unui domeniu ar
tistic in care, după 
eliberarea Cehoslova
ciei, s-au înregistrat 
rezultate remarcabile. 
Lucrările celor aproxi
mativ 40 de artiști, 
cehi și slovaci, pre
zentate in expoziție 
aparțin atit unor ar
tiști care fac parte din 
așa-mimita „generație 
a celui de-al doilea 
război mondial", cit și 
unor tineri aflați in 
primii ani ai manifes
tării lor creatoare. De 
la crunta experiență a 
războiului, care mar
chează încă unele lu
crări, spre o variată 
problematică impusă 
de aspecte dintre cele 
mai caracteristice ale 
existentei cotidiene, 
lucrările materializea
ză variate modalități 
de expresie. în care 
angajarea socială a ar
tiștilor a avut drept 
finalitate reevaluarea 
calităților estetice ale 
realității înconjură
toare. Gravurile unor 

. artiști cu bogată expe
riență ca Cevelak Ln- 

’, Hercik Josef,

Houra Miroslav, Chu- 
domel Karoslav, Pe- 
terka Frantisek, Hloz- 
nik Vincent, Pavlicko- 
va Jarmila, Schur- 
mann Ivan, favori
zează o primă im
presie de soliditate 
epică, de densitate a 
ideilor exprimate. Ba
zate pe seriozitatea 
meșteșugului artistic, 
xilogravurile semnate 
de M. Mikulova, J. 
Duchon, K. Hruska, 
ca și gravurile pe 
plastic' concepute cu 
fermitate de O. Dubay, 
O. Luptak, Z. Ruzicka, 
se impun prin finețea 
observației, prin me
sajul artistic direct 
exprimat. Dificultățile 
tehnice ale realizării 
unora dintre tehnicile 
clasice ale gravurii 
(cum ar fi acvaforte, 
acvatinta sau mezzo- 
tinta) abordate de J. 
Anderle, L. Dusek, M. 
Kallayova, M. Klimo- 
vicova, J. Saska, ca și 
tehnica modernă a se- 
rigrafiei au ridicat in 
fața artiștilor proble
me complexe, au pus 
în valoare deopotrivă 
dorința lor de a elo
gia frumusețea natu
rii, dar și de a reali
za sinteze expresive.

La Muzeul colecții
lor de artă, Expoziția de tapiserie, sticlă și ceramică deschisă cu 
prilejul aniversării a 
40 de ani de la elibe
rarea R.S. Cehoslova
ce propune, de ase

menea, o succintă tre
cere in revistă a unor 
domenii artistice in 
care este evidentă 
existența unor talente 
de certă originalitate, 
înclinația spre soluții 
plastice complexe, in 
acord cu structura fi
brei textile,- capacita
tea de a stănini cu 
autoritate suprafețe 
mari, de a exprima 
dens, concis ideile 
propuse caracterizează 
majoritatea lucrărilor 
de tapiserie, impunind 
imaginea unei arte 
dominate de o proble
matică actuală. de 
preocuparea pentru a- 
curatețea tehnică a 
exprimării.

Vechile tradiții ale 
sticlei și ceramicii au 
fost, de asemenea, 
continuate de artiștii 
contemporani cehi și 
slovaci cu inepuizabilă 
fantezie, cu aceeași 
aspirație spre sinteză, 
spre o exprimare mo
dernă. concisă.„Cehoslovacia azi" — 
expoziția fotodocu- 
mentară deschisă in 
sala A.A.F. (str. Bre- 
zoianu nr. 23), prezintă 
sugestive aspecte ale 
spectaculoasei dezvol
tări pe toate planurile 
vieții economice, so
ciale. cultural-artisti
ce pe care a cunos
cut-o Cehoslovacia în 
deceniile care au tre
cut de la eliberare.

Marina PREUTU

instalațiile din dotare au fost mai bine folosite, ceea ce a avut implicații directe asupra creșterii producției de cărbune. Astfel, în luna trecută, minerii Văii Jiului au extras peste prevederile de plan 4 594 tone cărbune energetic, contribuind astfel la mai buna aprovizionare a termocentralelor din Mintia . și Paroșeni cu cărbune pentru

Un modul de captatori solari pentru uscarea cerealelor se află în curs de montare in comuna Furcu- lești. Pină în prezent. în județul Teleorman au fost construite 78 de instalații cu ajutorul cărora se utilizează energia solară ca agent termic, economisindu-se astfel mari cantități de combustibil convențional. (Stan Ștefan).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Numerele extrase la 
cială „LOTOFAZA I :ExtragereaExtragereaExtragerea

tragerea spe- 
6 octombrie 1985I : 62 a Il-aIlI-a : 466 11 7: 16 68 57 4371 5846aFAZA A II-A :Extragerea a :Extragerea aFAZA A III-A :Extragerea a Vl-a : 57 2 26Extragerea a Vil-a : 74 72 49 67 29 69.Fond total de cîștiguri: 1 123 804 lei.

BACĂU:

IV- a : 22V- a : 69 2672 2 6257 1013 70 12

Mașini-unelte 
de mare complexitate 

tehnicăDe pe banda de montaj a întreprinderii de mașini-unelte din Bacău au ieșit în aceste zile noi tipuri de mașini pentru prelucrarea metalelor prin așchiere, Dintre acestea merită amintite centrul de prelucrare cu sistem de pale- tare — o adevărată „uzină mobilă" de înaltă complexitate și tehnicitate — mașinile complexe de alezat și frezat plăci tubulare, mașinile de rectificat sape de forai și mașinile de frezat cu portal fix. Toate acestea sînt mașini automatizate echipate cu comenzi electronice, la care gradul de valorificare a metalului a crescut de 4—5 ori față de mașinile standard. De la începutul anului, specialiștii și muncitorii de aici au conceput, și introdus în fabricație 16 noi tipuri, de mașini-unelte cu o fiabilitate sporită și cu parametri tehnico-funcționali la nivelul produselor similare de pe piața • internațională. Dacă în urmă cu un deceniu la Bacău se realiza doar un singur tip de mașină pentru alezat și frezat, anual se fabrică acum circa 100 de tipuri de mașini, din care mai mult de trei sferturi nou asimilate și modernizate. Pînă la finele anului vor mai fi asimilate încă 28 de mașini moderne crarea metalelor, mare tehnicitate și (Ghcorghc Baltă).

La începutul lunii septembrie, lâ Tokio, a avut loc cea de-a 11-a ședință plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez consacrată pregătirilor pentru viitorul congres al partidului, ale cărui lucrări vor începe la 19 noiembrie.Deschizînd ședința, Kenji Miyamoto, președintele C.C. al P.C.J., a arătat că, în perioada care a trecut de Ia Congresul al XVI-lea, Partidul Comunist Japonez a obținut succese de seamă in activitatea sa. „Partidul Comunist Japonez și forțele democratice ale țării — a arătat președintele C.C. al P.C.J. — își reînnoiesc hotărîrea de a acționa in direcția unor schimbări progresiste în viața politică a Japoniei. Un lucru este sigur — omenirea merge înainte și nu poate fi abătută de la drumul ei spre progres și pace". în continuare, președintele C.C. al P.C.'J. a subliniat succesul obținut de candi- dații partidului în alegerile pentru adunarea metropolitană Tokio. în prezent, numărul candidaților comuniști care au fost aleși ca membri ai adunării metropolitane este de 19, cu 3 mai mulți decît după alegerile din 1981. în ceea ce privește campania desfășurată în cinstea congresului pentru întărirea partidului, vorbitorul a arătat că numărul membrilor de partid va depăși o jumătate de milion, iar al cititorilor ziarului „Akahata", organul partidului, va ajunge la 4 milioane. „Partidul are^ forța necesară pentru a atinge obiectivele propuse pentru cel de-al 17-lea Congres" — a arătat Kenji Miyamoto.O mare parte a cuvîntului său a fost destinată problemelor internaționale : „Japonia — singura țară din lume care a suferit tragedia bombardamentelor atomice americane — trebuie să se afle în primele rînduri ale mișcării pentru interzicerea armelor nucleare. în urmă Cu 40 de ani, orașele Hiroshima și Nagasaki au fost distruse, numărul victimelor ridieîndu-se la 140 000, la Hiroshima, și la 70 000, la Nagasaki. Chiar și în prezent, după patru decenii, aproape 400 000 de oameni mai suferă din cauza exploziilor atomic,e. în ciuda faptului că, în 1946, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție prin care chema să se depună eforturi în direcția eliminării armelor atomice și a tuturor armelor de distrugere in masă, cursa înarmărilor a continuat în ritm rapid. Zeci de mii de focoase nuclea-

re sînt astăzi în stocurile statelor, forța lor de distrugere întrecînd de peste un milion de ori bomba atomică aruncată deasupra Hiroshi- mei. Dar, pentru distrugerea civilizației umane nici nu este nevoie să se utilizeze întregul arsenal de arme nucleare. Chiar și mai puține sint in măsură să anihileze viața pe planeta noastră. De aceea, comuniștii japonezi consideră că nu există sarcină mai urgentă decît aceea de a acționa cu toate forțele pentru eliberarea omenirii de coșmarul războiului nuclear.Un al treilea război mondial ar fi fără îndoială un război nuclear, care ar însemna nu numai distrugerea unor noi Hiroshime și Nagasaki, ci sfirșitul omenirii. De aceea, războiul nuclear trebuie prevenit. Prevenirea războiului nuclear și eliminarea armelor nucleare este o sarcină urgentă, vitală a întregii umanități. «Nu mai vrem alte Hiroshime și Nagasaki !» — este lozinca poporului japonez, este chemarea adresată tuturor popoarelor. Și această. chemare vine din partea unui popor care a suferit ravagiile bombardamentului atomic pentru prima dată în istoria omenirii".Arătind că a urma „linia strategiei nucleare a Washingtonului" înseamnă a se ajunge la „transformarea arhipelagului intr-un portavion ne- scufundabil". Kenji Miyamoto a subliniat în conținuare ! „Dacă guvernul intenționează să respecte strict principiile nenucleare, el trebuie să interzică intrarea în porturile țării a navelor nucleare americane și să contribuie prin fapte concrete la realizarea țelului final — lichidarea armelor nucleare".După cum se menționează în buletinul „Japan Press Weekly", unul din proiectele de rezoluție ce urmează să fie adoptat de cel de-al XVII- lea Congres al P.C. Japonez subliniază necesitatea arzătoare a intensificării luptei pentru prevenirea războiului nuclear, pentru interzicerea totâlă și lichidarea tuturor armelor nucleare. Itezoluția cheamă la Întărirea frontului unit al popoarelor în lupta împotriva armelor nucleare, pentru dezarmare și pace.Totodată, la Tokio au fost date publicității chemările pentru Congresul al XVII-Iea al partidului, care cer comuniștilor japonezi să-și intensifice acțiunile în favoarea păcii, pentru eliminarea pericolului de război nuclear și lichidarea armelor de distrugere în masă.
INFORMAȚII SPORTIVE

de noi tipuri pentru prelu- mașini de productivitate.

TENIS • Meciul de tenis dintre echipele României și Danemarcei, contînd ca finală a grupei A europene a competiției internaționale „Cupa Davis", s-â încheiat, la arena „Progresul" din Capitală, cu scorul de 3—2 in favoarea oaspeților.
GIMNASTICĂ. Campionatele naționale, desfășurate la Reșița, au fost dominate de Ecaterina Szabo (Cetatea Deva), cîștigătoare la individual compus, paralele și bîrnă. Pe locul al doilea la individual compus — Daniela Silivaș (Cetatea Deva), iar pe cel de-al treilea, Celestina Popa (Petrolul Ploiești) șl Eugenia Golea (C.S.S. nr. 2 București).în absența Ecaterinei Szabo, la două finale pe aparate — sărituri și sol, titlurile respective au fost cucerite de Celestina Popa și, respectiv, Daniela Silivaș.Pe echipe : 1. Cetatea Deva ; 2. Dinamo ; 3. C.S.Ș. nr. 2 București.

»

săli de gimnastică medicală.

SOVATA: O stațiune la dispoziția publicului 
în tot timpul anului

Situată pe un munte de sare, ia o altitudine de 530 de metri si înconjurată de păduri seculare, stațiunea balneoclimaterică Sovata oferă în această perioadă, ca și in tot timpul anului, condiții dintre cele mai bune de cazare si masă, de odihnă și tratament.Sovata este renumită prin valoarea terapeutică a factorilor săi. naturali de cură balneară : ana clorurosodică a celor cinci lacuri, nămolul, climatul de cruțare, aerul pur, bogat în aerosoli. Ea dispune1 de instalații moderne pentru băi la cadă si în bazine cu apă minerală din Iac. băi de plante, instalații pentru împachetări cu nămol, duș subacval, kinetoterapie. fizioterapie.' Există saună etc.

Hotelurile „Sovata", ..Aluniș", „Făget". ..Brădet" și „Căprioara", ca si casele de odihnă, vilele si popasurile turistice oferă condiții dintre cele mai bune pentru cazare si masă.Sala de spectacole, clubul, cinematograful. biblioteca, sala de gimnastică. precum si numeroasele oo- , sibilități de drumeție spre virful Cireșului, valea Sebeșului și Cimpul Cetății sînt doar cîteva din mijloacele de agrement, de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util.Bilete pentru odihnă si tratament în această perioadă, ca și informații suplimentare, se pot obține de 
la toate agențiile si filialele oficii
lor județene de turism, precum și 
de la cele ale I.T.H.R. București.

La masculin, concursul Individual compus l-a cîștigat Emilian Nicula (Steaua), iar concursul pe echipe — Steaua.
FOTBAL • Duminică, în cele două meciuri interbucureștene : Steaua — Sportul studențesc 1—1 șl . Dinamo — Rapid 2—1. în clasament : Steaua — 15 p, Universitatea Craiova— 13 p, Dinamo — 12 p, Sportul Studențesc — 11 p, Gloria și „U“ Cluj-Napoca — cite 10 p ș.a.m.d. Steaua, Dinamo, Sportul și Gloria au cite un meci restanță • Meciurile etapei viitoare — la 19—20 octombrie • în partida unor echipe selecționate din București și Sofia, partidă care se va juca miercuri Ia Cluj-Napoca, vor fi probabil utilizați și fotbaliști recent aduși la lot (Belodedici) sau reveniți după o absență mai îndelungată (Geolgău).
HANDBAL • A fost stabilită componența lotului reprezentativ, care începe pregătirile pentru campionatul mondial (februarie-martie 1986). Jucătorii selecționați de antrenorii Lascăr Pană și Cezar Nica sînt în număr de 19 : Buligan, Simion, Pe- tran — Berbece, Covaciu, Giurgea — Dumitru Marian, Dogărescu — Boroș, Ghimeș — Stingă, Fdlker, Flangea— M. Voinea, Petre, Bondar — Porumb, Mocanu, Ianto • Prima acțiune a lotului : două meciuri, în deplasare, cu echipa Bulgariei, la 16 și 17 octombrie • Tragerea la sorți pentru cupele europene va avea loc marți, 8 octombrie. Amintim echipele noastre care participă la aceste competiții : Steaua — „Cupa campionilor", Minaur — „Cupa cupelor". Politehnica Timișoara — „Cupa , I.H.T.". Meciurile din prima etapă sint programate la 3 (tur) și 10 noiembrie (retur). în competițiile feminine, Știința Bacău, Terom Iași șl Chimistul Rimnicu Vîlcea vor juca meciurile din primul tur la 5 șl 12 ianuarie 1986.
OINĂ. Campionatul național de oină s-ă încheiat cu victoria echipei Combinatului poligrafic București, care in meciul decisiv, disputat pe stadionul Tineretului din Capitală, a întrecut cu scorul de 23—21 (14—11) formația Dinamo București.
POLO. TurneuL preliminar al „Cupei cupelor" la polo pe apă, desfășurat la Belgrad, a fost cîștigat de echipa Dinamo București (6 puncte), urmată în clasamentul final de formațiile Partizan Belgrad (4 puncte), Aris Salonic (2 puncte) și Atse Graz (zero puncte). Primele două clasate, Dinamo București și Partizan Belgrad, s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției. în ultima zi de întreceri, poloiștii de la Dinamo au învins cu scorul de 12—11 (1—2, 3—2, 4—2, 4—5) formația Partizan Belgrad. Din grupa de la Goteborg au obținut calificarea în sferturile de finală echipele Pescara (Italia) și So Goteborg (Suedia).

cinema
© Promisiuni: SCALA (11 03 72) —
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20,15. FAVO
RIT (45 31 70) — 9: II: 13: 15: 17.15: 
19.30, MELODIA (11 13 49) — 9: 11,15: 
13.30: 15,45; 18; 20
• Aripi de zăpadă: VICTORIA
(16 28 79) — 9.30: 11.30: 13,30: 15.30;
17,30: 19.30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11: 13: 15: 17,15: 19.30
• Declarație de dragoste: POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
© Masca de argint: COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
© Sosesc păsările călătoare: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17: 19
© Toamna bobocilor: LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 : 13.15: 15.30: 17.45; 
20. AURORA (35 04 66) — 9; II; 13: 15: 
17: 19
@ Bătălie pentru Roma: MUNCA 
(21 50 97) — 13; 16: 19
• Superpolițistul: PATRIA HI 86 25)
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.

BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11: 13,15: 
15.15: 17,30: 19.45. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,45
© Furtuna: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: II: 13.15: 15.30: 17.45: 20
© Cele mai bune secvențe cu Stan 
si Bran — 9: 11: 13: 15: 17, Toți au 
talent — 19: DOINA (16 35 38)
© O dragoste ciudată: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17; 19
© Persoana indezirabilă: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15.30: 17,30: 19.30 
© Moștenirea: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: 19
© Steaua dimineții: UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19
© Toată lumea este a mea: PACEA 
(71 30 85) — 14.30; 19. GRĂDINA MO
DERN (11 03 72) — 18
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15 30: 18,30*
© Fluturii sint liberi: CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15. la grădină — 18,45
© Osceola: FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,15: 13,30; 1'5,45; 18; 20,15
© Cei șapte fantastici: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11: 13; 15; 17; 19, GLO

RIA (46 47 75) — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20,15. CULTURAL (83 50 13) — 9: 
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20,15, GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 19,30
© Confidențe: GRIVITA (17 08 58) — 
9: 11; 13: 15: 17: 19,15
© Piedone în Egipt: DACIA (50 35 94) __ „ g. . jg.
e Clinele electronic: LIRA (317171)
— 15: 17: 19
• Vulcanul: FERENTARI (80 49 85)
— 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.15
© Bunul meu vecin Sam: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 12: 16; 19. VOLGA 
(79 71 26) — 9: 12: 16; 19. COSMOS 
(27 54 95) — 10.15: 13: 16: 19
6 Campionul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 12: 16; 19
• Călărețul electric: MIORIȚA
(14 27 14) — 9: ri: 13: 15: 17: 19. flacăra (20 33 40) — 9: 11 : 13: 15: 17.15; 
19.30
© Cursa infernală: ARTA (21 31 86)
— 9: II: 13: 15: 17: 19
O Un comisar acuză: GRADINA
AURORA (35 04 66) — 18.30
® Legenda dragostei: GRADINA
FEROVIAR (50 51 40) — 18.30
9 Ața bunic, așa neoot: GRĂDINA 
GLORIA (46 47 75) — 18.30

• Paloș contra paloș: GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18.45
e Superman: GRADINA 23 AUGUST 
(11 13 49) — 18.30

teatre
• Teatrul National (14 71 71. sala 
mică): Intre patru ochi (B) — 19,30; 
(sala Atelier): Domnul Cehov e în
drăgostit — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român): Duo vio
loncel — pian. Ko Iwasaki — shuku 
Iwasaki (Japonia) — 19
• Opera Română (13 18 57): Lakmâ 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): O 
noapte Ia Veneția — 18.30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44): Eunucul — 19
• Teatrul Mic (14 70 81); Doamna cu 
camelii — 19

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tirzle — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Avea două pistoale cu ochi albi si 
negri — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio): Olelle si Vtnătorii — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 19
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78): Pompiliu de 
Pompadour — 19
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe aub cetini Ia Izvoare — 
18
• Teatrul „Ton Creangă" (50 25 55): 
Mary Poppins — 9: De Ia Stan si 
Bran U Muppet» — 18
• Teatrul „ion Vasllescu" (plata 
COsmonauțtlor, 11 12 04): Sosesc de Ia 
Paris — 19
O Teatrul „Țăndărică" 05 23 77): 
Guliver în țara păpușilor — 10: Făt- 
Frumos din lacrimă — 16: (sala din 
piața CosmonautUor): Dana sl Leul 
— 12: 16
• Circul București (10 41 93): Tom ți 
Jerry la circ — 19

i



DEZARMAREA - CERINȚA VITALAVizita tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

Asigurarea păcii, lichidarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini economice 

-probleme majore in dezbaterea 
0. N. U.

Conferința internaționala a mișcărilor antirăzboinice 
din Europa și America de Nord

HELSINKI 7 (Agerpres). — In 
localitatea Kiljava au luat sfirșit 
lucrările Conferinței internaționale 
a mișcărilor antirăzboinice din Eu
ropa si America de Nord. Au par
ticipat reprezentanți a 10 de miș
cări și organizații de pace din pes-

te 30 de țări participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa, inclusiv din Româ
nia. In cadrul reuniunii a avut loc 
un amplu schimb de păreri in pro
bleme majore ale luptei pentru 
pace si dezarmare.

sesiuniiNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Nicolae Chilie transmite : în cadrul Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile de politică general^, etapă importantă a actualei sesiuni în cadrul căreia reprezentanții statelor membre își prezintă pozițiile de principiu fată de problemele majore ale vieții nale și căile de tora. Dezbaterile cheia la sfîrșitul urmînd ca în plenara Adunării _____ ._ .șapte comisii principale ale Adunării să se procedeze la concretă a celor 146 de scrise pe agenda actualeiMinistrul de externe Trinidad-Tobago, Eroii arătat, în discursul rostit in plenara Adunării Generale, că, în cei 40 da ani de activitate, Organizația Națiunilor Unite a avut un rol de seamă în promovarea procesului decolonizării, care a dus la apariția a zeci și zeci de noi state independente, in sprijinirea luptei tinerelor state pentru a-și apăra libertatea-și dreptul Ia o dezvoltare de sine stătătoare, fără nici un amestec din afară. Vorbitorul a apreciat că, în condițiile existentei a numeroase probleme internaționale care își așteaptă soluții conforme cu aspirațiile de pace, înțelegere și cooperare ale popoarelor, actuala sesiune aniversară a Adunării Generale trebuie să prilejuiască o reafirmare a atașamentului tuturor statelor membre față de principiile și obiectivele înscrise în Cartă și angajarea unui dialog real și constructiv în vederea adoptării unor măsuri concrete care să conducă la oprirea cursei înarmărilor și la realizarea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, la lichidarea subdezvoltării și întărirea stabilității și păcii în întreaga subliniat că printre sarcini care stau în mondiale figurează lajelor economice, dezvoltării și rezolvarea datoriilor externe a țărilor în curs de dezvoltare.

• •un mare eveniment în cronica relațiilorA

de prietenie româno -chineze"Anunțind începerea Vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în . Populară Chineză, la invitația tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului - Comunist Chinez, și a tovarășului Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, presa centrală salută cu deosebită căldură pe distinșii soli ai poporului român, relevînd că acest nou 
dialog la nivel înalt se înscrie ca 
un eveniment important in cronica 
bogată a trainicei și îndelungatei 
prietenii și colaborări romăno-chi- 
neze.Ziarul „RENMIN RIBAO“ („Ziarul Poporului") prezintă pe larg cititorilor momente de seamă din viața și lupta tovarășului Nicolae Ceaușescu, relevînd personalitatea conducătorului partidului și statului nostru. Sînt puse în evidență marile realizări obținute de poporul român sub conducerea partidului, a secretarului său general.în salutul de bun venit, soțit de portretul oaspete, se arată că

Republica
în preocuparea atentă a conducerii 
de partid și de stat, au cunoscut o 
foarte bună, o îmbucurătoare dez
voltare. Prietenia sinceră și cola
borarea româno-chineză în toate 
domeniile de activitate au o bază 
temeinică, fiind călite in încercările 
condițiilor istorice și ale contextu
lui internațional. Partidul Comu
nist Chinez, guvernul și poporul 
chinez acordă o importanță deose
bită prieteniei tradiționale dintre 
România si China. Ne exprimăm 
încrederea fermă că, prin eforturile 
unite ale celor două țări, colabora
rea noastră prietenească, va cu
noaște o dezvoltare și mai largă 
in toate domeniile de activitate.

Doresc astfel tovarășului 
Nicolae Ceaușescu succes deplin în 
vizita pe care o întreprinde în 
țara noastră și adresez urarea ca 
prietenia, cu o bogată tradiție, din
tre România și China să se dez-

Ample relatări
în- . înaltului 

„tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu, prieten vechi 
și stimat al poporului chinez, a 
mai întreprins vizite oficiale de 
prietenie in R. P. Chineză. To
varășul Nicolae Ceaușescu, se 
subliniază, acordă constant o 
deosebită atenție unității și priete
niei dintre cele două partide, țări 
și popoare și aduce o contribuție 
prețioasă la dezvoltarea relațiilor 
prietenești de colaborare pe mul
tiple planuri dintre China și Româ
nia".în același sens, personalități ale vieții politice chineze au ținut să-și exprime, în mod deosebit, via satisfacție față de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.Astfel, Wu Xueqian, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, consilier, de stat, ministrul afacerilor externe, a declarat : 
„Așteptăm cu deosebită căldură 
vizita oficială de prietenie pe care 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
va efectua în Republica Popu
lară 
NiCOlae vu., e u.
de mai multe ori țara noastră, este 
foarte 
chinez,

Chineză. Tovarășul 
Ceaușescu, care a vizitat

bine cunoscut poporului 
„.......este, un vechi prieten care

se bucură de o aleasă stimă din 
partea poporului chinez. Convorbi
rile domniei sale cu conducerea de 
partid și de stat a Chinei, precum 
și înțelegerile la care s-a ajuns au 
impulsionat puternic dezvoltarea 
neîntreruptă a relațiilor strinse de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări '. Actuala. vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu va 
aduce o contribuție nouă, impor
tantă, la dezvoltarea prieteniei 
care unește partidele, popoarele și 
statele român și chinez.

In ultimele decenii, îndeosebi în 
ultimii ani, relațiile de colaborare 
în domeniile politic, economic, ști- 
ințifico-tehnic și cultural, precum și 

^jn diverse alte domenii, aflindu-se

volte neîncetat, spre 
poarelor celor două țări, 
păcii și progresului in 
lume".Primarul municipiului Chen Xitong, a relevat său: „Intimpinăm înalții

binele po- 
al cauzei ■ 

întreagaBeijing, la rîndul 
„mi.tiii.pi.iiu.iii. riiuttn oaspeți 

veniți din țara de la malul Mării 
Negre, din cununa munților Car- 
pați, la puțin timp după ce popu
lația municipiului Beijing a sărbă
torit Ziua națională a R.P. Chine
ze. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este un vechi prieten al poporului 
chinez. Această nouă vizită a dom
niei sale aduce populației munici
piului Beijing, ca și întregii Chine, 
un mesaj de adincă prietenie din 
partea poporului frate român. In 
numele tuturor locuitorilor capita- 

călduros 
tovarăși 

Elena

lei, adresez cel mai 
„Bun venit" stimaților 
Nicolae Ceaușescu și 
Ceaușescu.

De citeva decenii, între 
chinez și poporul frate român s-au 
întemeiat și dezvoltat relații 
prietenie și colaborare deosebit 
strinse. Vizitele reciproce la 
mai inalt nivel, din ultimii ani, 
impulsionat cu putere dezvoltarea 
acestor relații. Ne exprimăm încre
derea că actuala vizită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu va aduce o 
contribuție importantă la dezvolta
rea relațiilor de prietenie româno- 
chineze și va fi încununată de 
succes deplin.

Mulți tovarăși din Beijing au vi- 
vitat frumoasa Românie și au asi
milat numeroase experiențe utile 
din construcția socialismului in 
România, in municipiul Bucu
rești. Sperăm ca, prin dezvoltarea 
schimburilor si a colaborării susți
nute, populația municipiului Bei
jing să-și aducă propria contribu
ție la întărirea prieteniei româno- 
chineze, la cauza edificării socia
lismului".într-o corespondentă din Bucu-

poporul.

de 
de 
cel
au

rești a agenției China Nouă este relevată înalta apreciere pe care o acordă conducătorii chinezi — fapt evidențiat și cu ocazia vizitei efectuate de tovarășul Hu Yaobang în anul 1983 în țara noastră — rolului pe care îl joacă România prin politica înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu în viata internațională, situindu-se constant în primele rînduri ale luptei pentru apărarea păcii și pentru progresul omenirii. „Secretarul general al 
partidului, președintele României — se subliniază în corespondența menționată — a arătat in repetate 
rînduri că problema esențială a lu
mii contemporane o constituie apă
rarea dreptului suprem al popoare
lor de a se bucura de libertate, via
ță și pace. El susține cu fermitate 
necesitatea ca toate popoarele lu
mii să depună eforturi comune 
pentru a apăra pacea. Această idee 
este punctul de pornire al întregii 
politici externe a României.

Președintele Nicolae Ceaușescu, se relevă, de asemenea, a subliniat 
în repetate. rînduri necesitatea 
opririi cursei înarmărilor — atît pe 
Pămînt cit și în Cosmos — și a în
făptuirii dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare. România 
cheamă țările Europei și, mai cu 
seamă, pe cele aparținînd N.A.T.O. 
și Tratatului de la Varșovia să 
depună eforturi pentru a determi
na U.R.S.S. și S.U.A. să ajungă la 
acorduri corespunzătoare.

România promovează ideea 
creării de zone libere de arme nu
cleare în Europa și se pronunță 
pentru transformarea Balcanilor 
intr-o regiune fără arme nucleare 
și baze militare străine, a păcii, 
pentru dezvoltarea colaborării în
tre toate statele balcanice".Este evidențiat faptul că România susține ideea coexistenței pașnice între toate țările, indiferent de orînduire socială, necesitatea soluționării pașnice, prin negocieri a problemelor litigioase dintre state, se pronunță pentru tratative reale între țările dezvoltate și cele' în curs de dezvoltare în problema datoriilor externe și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Menționînd că țara noastră întreține relații diplomatice cu 141 de state și relații economice cu 155 de state, agenția China Nouă relevă: 
„România promovează o politică 
externă de independență și suvera
nitate, de colaborare pașnică, dez
voltă relații cu statele socialiste, cu 
statele nealiniate, cu cele în curs 
de dezvoltare, acordînd atenție ex
tinderii relațiilor cu toate țările, 
indiferent de orînduire socială"?Cotidianul „GUANGMING BAO“ („LUMINA") publicăarticol despre școala românească, în care este elogiată politica statului nostru de integrare a învăță- mîntului cu cercetarea și producția.Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, se află și în centrul atenției posturilor chineze de radio și televiziune. -Telespectatorii chinezi au putut 72. _..l___înalților soli ai poporului român pe aeroportul capitalei R. P. Chineze, solemnitatea primirii oficiale — desfășurată într-o ambianță . însuflețită — din Piața Tienanmen.

urmări. sosirea

internațio- soluționare a aces- generale se vor în- acestei săptămâni, etapa ulterioară, în Generale și în celeexaminarea puncte în- sesiuni.al statului Mahabir, a

lume. El a cele mai urgente fata organizației reducerea deca- eliminarea sub- problemei

Ministrul de externe al Somaliei, Abdurahman Jama Barre, s-a referit pe larg, în discursul său, la pericolele mari pe care le generează pentru pacea mondială existenta unui mare număr de focare de tensiune și conflict în diferite părți ale globului, apărute ca rezultat al recurgerii la forță străine în treburile unor state suverane, al nesocotirii principiilor și normelor dreptului international. El a declarat . că țara sa se pronunță pentru intensificarea eforturilor O.N.U. și ale statelor membre pentru promovarea unor soluții pașnice negociate în conflictele Orientul Mijlociu și ale lumii. Vorbitorul asemenea, problemele din economic și social cu care sînt confruntate țările in curs de dezvoltare din Africa și de pe alte continente, ca urmare a crizei din economia mondială, a agravării subdezvoltării și decalajelor economice, a poverii datoriilor cronice de fonduri varea. unei creșteri cit semnificative.
Ministrul de externe al Nepalului, Randhir Subba, a declarat că pentru creșterea rolului O.N.U. în lumea contemporană sînt necesare întărirea capacității și mecanismelor organizației de menținere a păcii și securității internaționale și implicarea mai activă a Națiunilor Unite in eforturile pentru restructurarea actualelor raporturi economice și financiare inechitabile dintre state și pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.
Ministrul de externe al statului 

Brunei, Darussalam Mohamed Bol- kiah, a arătat că sesiunea a 40-a, aniversară, a Adunării Generale trebuie folosită pentru reafirmarea angajamentului solemn al tuturor statelor de a respecta cu strictețe normele dreptului international în toate situațiile. Pe această bază, a declarat el, s-ar putea înlătura și suferințele provocate unui mare număr de popoare de conflictele regionale din Orientul Mijlociu și din alte părți ale globului.

Marș de protest împotriva escaladării 
cursei înarmărilorși intervenției

din Africa, din alte zone a abordat, de dificile de or-
externe, a lipsei pentru promo- economice cit de

Declarația miniștrilor de externe ai țărilor membre

ale „Grupului celor 77“NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — Nicolae Chilie transmite: La New York au luat sfîrșit lucrările celei de-a IX-a reuniuni anuale a miniștrilor afacerilor externe ai „Grupului celor 77“ din care face parte, ca membru cu drepturi depline, și România. In cadrul reuniunii a fost efectuat un schimb larg de păreri în legătură cu problemele complexe acumulate în prezent în raporturile economice și financiare internaționale, ca rezultat al crizei mondiale, al agravării subdezvoltării și adînci- rii decalajelor economice, al creșterii poverii datoriilor externe și nivelului' ridicat al dobînzilor, care au dus la o înrăutățire îngrijorătoare a situației țărilor în curs de tare.La încheierea dezbaterilor, panții au adoptat declarația trilor de externe din „Grupul celor 77", la a cărei elaborare delegația română a avut o participare activă.Documentul încorporează pozițiile și propunerile „Grupului celor 77“ pentru soluționarea problemelor majore din sistemul economic și financiar internațional. Făcînd o analiză amănunțită a cauzelor care au condus la înrăutățirea situației economice a țărilor in curs de dezvoltare, declarația schițează căile de acțiune și măsurile care se cer întreprinse pentru depășirea dificultăților cu

dezvol-par.tici- miniș-

(jfiV ĂCȚUĂLÎȚÂTEÂ ȚoLIȚÎcX)
r. f. germania : Dezbateri și controverse

în perspectiva scrutinului parlamentar

care sînt confruntate aceste state, pentru reluarea creșterii economice în aceste țări, pentru asigurarea condițiilor necesare progresului economic și social al tuturor națiunilor.Declarația reflectă pe larg . concepțiile, ideile și propunerile tării noastre privind căile concrete de soluționare a complexelor probleme economice și financiare ce confruntă lumea contemporană, în special țările în curs de dezvoltare. Astfel, declarația reafirmă necesitatea soluționării globale, juste și durabile a problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare pe calea dialogului politic între statele creditoare, băncile și instituțiile financiare internaționale, pe de o parte, și țările în curs de dezvoltare debitoare, pe de altă parte, în vederea convenirii unui ansamblu de măsuri vizind reducerea dobinzilor la împrumuturi. anularea datoriei externe pentru țările cele mai sărace, reeșa- lonarea pe termene mai îndelungate a datoriei externe pentru celelalte state, stabilirea unui plafon din încasările din exporturi, care să se aloce pentru plata serviciului datoriei externe, atenuarea și eliminarea protecționismului și îmbunătățirea accesului produselor țărilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate, sporirea asistentei financiare acordate țărilor în curs de dezvoltare în vederea sprijinirii eforturilor lor de dezvoltare economică și socială.Declarația exprimă convingerea că actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. va contribui, prin deliberările sale și prin hotărîrile adoptate, la relansarea dialogului international pentru depășirea dificultăților actuale din economia mondială, pentru ameliorarea situației țărilor în curs de dezvoltare, pentru ca aceste state să se înscrie pe orbita unei dezvoltări dinamice în economia mondială. în interesul progresului economic și social al tuturor popoarelor, al cauzei cooperării, stabilității și păcii în întreaga lume.

ROMA 7 (Agerpres). — Peste 
30 000 de persoane au participat du
minică la Assisi la un mars de pro
test împotriva cursei înarmărilor 
nucleare si a programului ameri
can de înarmări spațiale denumit 
si „războiul stelelor"._ După 
transmite 
panții la

cum 
agenția U.P.I., partici- 

marș — care au parcurs

distanța dintre Perugia și Assisi — 
purtau pancarte și scandau lozinci 
în care se pronunțau împotriva es
caladării cursei înarmărilor in spa
țiul cosmic. Această acțiune a fost 
organizată cu participarea 
mișcări de luptă pentru 
liene, partide politice și 
ții obștești.

unor 
pace ita- 
organiza-

TOKIO
urmată

NU — bazelor7 (Agerpres). — O de
monstrație antirăzboinică 
de un miting' au avut loc în orașul
portuar nipon Yokosuka, relatează 
agenția T.A.S.S. Participanta au 
adresat un protest comandamentu
lui bazei militare americane, care, 
așa cum se arată în declarația a-

militare străine!
doptată, a transformat 
intr-o bază a flotei nucleare ame
ricane. Ziarul „Akahata" relatează 
in legătură cu aceasta că, in pre
zent, in Yokosuka se află zilnic 
cel puțin 20 de mari nave ameri
cane, dintre care multe sint dotate 
cu rachete de croazieră de tip „To
mahawk".

Pentra încetarea tuturor
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Un grup de colaboratori ai fostului 
președinte John Kennedy au lansat 
un apel administrației S.U.A. să 
accepte propunerea Uniunii Sovie
tice privind încetarea experiențelor 
atomice subterane și să depună ' 
eforturi în vederea angajării de ne-

Yokosuka

experiențelor nucleare!
gocieri vizînd interzicerea totală a 
experiențelor nucleare — transmit 
agențiile Associated Press si France 
Presse. Apelul a fost dat publicită
ții cu o zi înaintea aniversării a 22 de ani de la semnarea Tratatului 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare in spațiul extraatmosferic.

Plenara Consiliului Național
al Frontului Patriotic Național din AfganistanKABUL 7 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul plenarei Consiliului Național al Frontului Patriotic Național din Afganistan. Babrak Karmal. secretar general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, președintele Consiliului Revoluționar al R. D. Afganistan. s-a referit la sarcina Frontului Patriotic Național de a acționa în apărarea libertății, independentei. suveranității și integrității teritoriale ale tării. Afganistanul — a spus el — este o tară în care conviețuiesc multe naționalități și triburi. Sarcina F.N.P. este aceea ca, pe baza principiilor fraternității și- egalității în drepturi, să contribuie la realizarea coeziunii. Ia o participare mai largă a acestora la conducerea statului .

După cum a anunțat agenția Bakhtar, în cadrul unei ședințe a Biroului Politic al C.C. al Partidului Democratic al Poporului, ministrul de externe al R. D. Afganistan, Shah Mohammad Dost, a prezentat un raport cu privire, la a cincea rundă a convorbirilor indirecte af- gano-pakistaneze de la Geneva.Luînd cuvîntul, Babrak Karmal, secretarul general al C.C. al partidului, a subliniat că țara sa se pronunță pentru rezolvarea pașnică a problemelor internaționale litigioase, pentru reglementarea problemelor legate de Afganistan pe calea unor convorbiri constructive directe. Afganistanul democratic — a spus el — nu a intervenit niciodată în treburile interne ale altor state și nu va permite o asemenea imixtiune in treburile sale.
REZULTATELE ALEGERILOR DIN PORTUGALIALISABONA 7 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor oficiale parțiale ale alegerilor legislative din Portugalia, desfășurate] duminică, Partidul Social-Democrat deține 85 de locuri în’ forul legislativ, urmat de Partidul Socialist — cu 55 de mandate. Partidul înnoirii Democratice, format anul acesta de adepții președintelui republicii, Antonio Ramalho Eanes, deține 45 de mandate în parlament. Partidul Comunist, împreună cu alte formațiuni aliate, a obținut 37 de locuri, iar Centrul Democratic și Social — 20.

Au fost atribuite pînă în prezent 242 de mandate parlamentare, din totalul de 250.Liderul Partidului Social-Democrat, Anibal Cavaco Silva, a declarat că „P.S.D. este gata să formeze un guvern care să servească țara". Observatorii 'de presă, citați de France Presse, relevă insă că stabilitatea politică indispensabilă Portugaliei pentru a depăși criza economică nu pare să rezulte din datele scrutinului de duminică, iar P.S.D., deși deține cel mai mare număr de locuri, rămîne minoritar în parlament.
Protectionismul și barierele vamale 

o amenințare gravă pentru țările 
dezvoltareîn curs deCIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres). — Președintele Uruguay ului, Julio Maria Sanguinetti. a avertizat că situația din țările ne ar putea lua un dacă nu se vor găsi si practice problemei ne si comerțului internațional — informează agenția Prensa Latina. Intr-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", el a arătat că actualul sistem comercial injust, marcat de protectionismul și barierele vamale impuse de statele occidentale industrializate țărilor debitoare, a devenit pentru America Latină o amenințare mai gravă decît datoria externă.

Americii Lati- curs periculos soluții efective datoriei exter-
SEUL 7 (Agerpres). — Cel 22 membri ai Comitetului Interimar al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), întruniți la Seul, au lansat un avertisment împotriva protecțio- nismului. care constituie „o ame- . nintare majoră" pentru redresarea economiei mondiale și soluționarea problemei datoriilor. Comunicatul final al reuniunii exprimă hotă- rîrea fermă de a se acționa în favoarea menținerii ..unui sistem comercial deschis. în cadrul căruia toate țările să aibă efectiv acces la piețele internaționale". S-a hotărit să se acorde sprijin suplimentar țărilor celor mai sărace. în special africane, sub formă de împrumuturi în condiții favorabile.

„Alegerile generale din 1987 rețin 
de pe acum atenția liderilor politici 
de la Bonn" — constată influentul cotidian vest-german „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE". într-adevăr,. marea confruntare electorală ce urmează să aibă loc peste doi ani își pune amprenta cu o intensitate crescîndă asupra acțiunilor și declarațiilor partidelor reprezentate parlamentul vest-german.în această ambianță s-au desfășurat dezbaterile bugetare din Bundestag, care au inaugurat reluarea sezonului politic. Considerînd edificator pentru alegători bilanțul primilor ani de guvernare, cabinetul a proclamat, ca obiective prioritare în politica internă, „stabilitatea prețu
rilor, înviorarea conjuncturii econo
mice, îmbunătățirea șanselor de ex
port și, înainte de toate, o schim
bare a tendinței pe piața munciif', șomajul constituind, după opinia cancelarului Helmut Kohl, „problema cea mai presantă".în aceeași ordine de idei, prezen- tînd liniile directoare ale bugetului, ministrul de finanțe, Gerhard Stoltenberg, a exprimat părerea că „pro
porțiile șomajului vor umbri consi
derabil situația economică a R.F.G.", socotind însă că această „drama
tică și incomodă problemă" va putea fi dezamorsată concomitent cu relansarea economică. „Ministrul de 
finanțe, guvernul și partidele coa
liției — constată „KOLNER STADT- 
ANZEIGER" — știu fără îndoială că 
o asemenea perspectivă este slabă și 
nesigură. 100 000 de slujbe oferite 
in plus față de anul precedent nu 
reprezintă mare lucru raportat la 
cele peste două milioane de șomeri".

„Pînă in prezent — scrie la rîndul său „DER TAGESPIEGEL" — re
dresarea economică nu a influențat 
situația de pe piața muncii. Numă
rul șomerilor depășește in perma
nență două milioane și nimic nu nare 
să indice o schimbare in viitorul a- 
propiat".Dată fiind complexitatea unei a- semenea probleme care riscă să devină un serios handicap în perspec
tiva alegerilor parlamentare, guver-

în

nul a angajat negocieri cu reprezentanții influentei Federații a Sindicatelor vest-germane (D.G.B.) și cu împuterniciți ai patronatului. logul", desfășurat cu puțin timp intea dezbaterilor parlamentare, reușit însă să degajeze soluții crete pentru aspectele discutate, ticipanții apreciind în mod diferit rezultatele convorbirilor, dar’ lăsînd în grija experților examinarea pe mai departe a problemelor controversate, deși — cum constată 
„MANNHEIMER MORGEN" — nimeni nu se așteaptă la „rețete mi
raculoase".Sindicatele susțin necesitatea unor programe anti-șomaj, pentru a căror realizare ar trebui alocate fonduri însumînd 50 miliarde mărci, precum și asigurarea condițiilor de calificare pentru tinerii nou sosiți pe piața muncii. După datele comunicate de Oficiul federal de muncă, 208 500 tineri se află în imposibilitatea de a găsi o modalitate de calificare, adică un loc într-o școală sau atelier unde ar putea deprinde o meserie. Preocuparea sindicatelor este confirmată de prognozele elaborate de institutele de specialitate. Chiar în eventualitatea unui ritm relativ susținut de creștere economică în 1986, șomajul nu va avea șanse să fie a- preciabil redus — apreciază Institutul pentru economie mondială din Kiel. Cercetătorii acestui institut susțin că, în fapt, „numărul șomeri
lor se va menține și în 1986 la ac
tualul nivel".Este o situație cu care sindicatele sînt confruntate de cîțiva ani la rînd și cu care nu se pot împăca. în consecință, ele au programat în perioada 14—19 octombrie o „săptămi- 
nă de acțiune" în sprijinul unor măsuri eficiente de reducere a șomajului. Sînt prevăzute manifestații și mari mitinguri la care sînt invitate organizații și asociații care desfășoară activități cu caracter social pentru a-și expune pozițiile in problemele care le interesează, în condițiile reducerii alocațiilor bugetare, pentru nevoile domeniilor în care acționează.

,Tria- > îna- , nu a con-, par-
spre alegerile se desfășoarăCu privirile ațintite parlamentare din 1987 și activitatea Partidului social-democrat, gruparea principală a opoziției în Bundestag. Concomitent cu formularea de critici la adresa politicii guvernamentale, mai ales în problema șomajului, P.S.D. este în căutarea atît a unei strategii adecvate, pentru a dobîndi o audiență sporită dincolo de clientela sa electorală tradițională, cit și a unei echipe proeminente capabilă să susțină obiectivele propuse în viitorul scrutin parlamentar, adică redobîndirea majorității în Bundestag.După precizările făcute de W. Brandt, președintele P.S.D., Congresul partidului pentru pregătirea alegerilor din 1987 urmează să aibă loc în 1986, la Niirnberg, între 25—29 august, cînd va fi definitivată și desemnarea candidatului pentru funcția de cancelar. între ■ timp, Johannes Rau, vicepreședinte al P.S.D. și lider al organizației partidului din landul Rhenania de nord — Westfalia, unde a dobîndit nu de mult o strălucită victorie în alegerile regionale, a fost invitat de Co- ' mitetul director al P.S.D. să prezinte în fața forurilor de conducere părerile și opiniile sale privind strate-■ gia politică a P.S.D. în perspectiva alegerilor parlamentare din 1987.Paralel cu aceste pregătiri organizatorice, P.S.D. continuă să fie preocupat de unele probleme sau aspecte de actualitate din domeniul politicii externe. O dispută extrem de vie a declanșat așa-numitul „do

cument Billow", după numele autorului lui care îndeplinește funcția de președinte al grupului de lucru „politica de securitate" de pe lingă Comitetul director al P.S.D. Ajuns în paginile presei printr-o indiscreție, documentul include de fapt o serie de păreri, aprecieri și sugestii personale privind • problematica internațională, activitatea N.A.T.O., care urmau să constituie o bază de discuție în conducerea P.S.D. Considerațiile cuprinse în „documentul Biilow" au șocat pe unii lideri con-

servatori pentru că, așa cum opinau unele ziare vest-germane, ele tind să contureze o perspectivă dincolo de actualele tabu-uri în materie de alianțe și blocuri militare, preconi- zind chiar retragerea, într-o perspectivă mai îndepărtată, a trupelor străine aflate. în Europa. „Nu este 
pentru prima oară — scria ziarul 
„STUTTGARTER NACHRICHTEN" 
— cînd un reprezentant al celui mai 
mare partid de opoziție se distan
țează de politica Alianței atlantice". Răspunzînd criticilor formulate în dezbaterile din Bundestag, liderii P.S.D. nu au pus în discuție apartenența R.F.G. la N.A.T.O., ci au criticat acea orientare politică, ce prin „imobilitatea în gindire de
termină continuarea periculoasei curse 
a înarmărilor" (D.P.A.).în ansamblul evenimentelor ce au marcat acest început de sezon politic, presa vest-germană a consemnat cu interes vizitele unor politicieni marcanți din R.F.G. în R.D.G., între care W. Brandt, care înainte de călătoria sa a ținut să precizeze că nu are divergențe cu guvernul Kohl în ceea ce privește relațiile cu R.D.G. în cadrul convorbirilor purtate de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., cu președintele P.S.D. s-a exprimat acordul că asigurarea păcii este sarcina cea mai urgentă a contemporaneității, apreciindu-se că trebuie făcut totul pentru a împiedica extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic, pentru încetarea acesteia pe Pămînt.După cum apreciază observatorii politici, în condițiile în care „alege
rile parlamentare se profilează de pe 
acum la orizont", („FRANKFURTER 
ALLGEMEINE"), partidele politice, angajate de pe acum în campania electorală, sînt în plin proces de a-și vor să mentar. definitiva întîmpîne
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strategiile cu care scrutinul parla-
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ANIVERSARE. Cu prilejul celei de-a -36-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, la Berlin a avut loc o paradă a Armatei populare naționale, relatează agenția A.D.N. în tribuna oficială au fost prezenți Erich Honecker, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat, alți conducători stat ai R.D.G.

rea statutului de „oază a păcii" de care beneficiază acest continent.

de partid și de
REVOLUȚIEIChina acordă o posibilitățilorAVANTAJELE 

TEHNOLOGICE, mare importanță oferite de noua revoluție tehnologică, a declarat Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, în cursul unei convorbiri avute, la Beijing, cu vicepreședintele Comisiei CÎE.E., K. H. Narjev. Ca țară în curs de dezvoltare, ea va avea nevoie de o perioadă îndelungată de timp pentru a realiza o industrializare multilaterală. în prezent, China este interesată de avantajele oferite de noile tehnologii pentru modernizarea ramurilor sale industriale tradiționale.

VHTORUL INSULELOR MAL- 
VINE (FALKLAND). Liderul Partidului Liberal din Marea Britanie, David Steel, a cerut insistent guvernului conservator să angajeze neîntîrziat convorbiri cu Argentina, in vederea soluționării, prin tratative, a situației Insulelor Malvine (Falkland) — informează agenția Associated Press. După întrevederea avută la Madrid — unde s-a desfășurat reuniunea Internaționalei Liberale — cu președintele argentinian Raul Alfonsin, David Steel a relevat că revenirea Argentinei la un regim civil și angajarea tării pe calea democrației deschid noi perspective încheierii unui acord între Londra și Buenos Aires, eventual susținut prin garanții internaționale, vizînd precizarea viitorului acestui teritoriu.

LA BRUXELLES s-au deschis lucrările consfătuirii consultative 
a Tratatului Antarcticii, Ia care participă specialiști din 32 de țări, în cursul dezbaterilor vor fi abordate probleme privind lucrările științifice efectuate în Antarctica, protejarea acestui continent de efectele poluării mediului înconjurător. conservarea florei si faunei sale. De asemenea, vor fi abordate probleme legate de permanentiza-

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
MILITAR DE TRANZIȚIE AL SU
DANULUI, generalul Ăbdul Swar El Dahab, a menționat, intr-un interviu acordat agenției M.E.N., că propusa conferință națională asupra sudului țării va fi organizată așa cum s-a planificat, cu sau fără participarea liderului Populare de Eliberare a (A.P.E.S.), John Garang. că invitația adresată lui rang rămîne încă valabilă recentei intensificări a dintre unitățile acestuia țele guvernamentale.

Armatei Sudanului El a spus John Gain ciuda luptelor și for-

INCIDENTE LA LONDRA. în' cursul nopții de duminică spre luni . si luni dimineața. în cartierul Ion- I donez Tottenham au avut loc inci- I dente de stradă cu caracter rasial, soldate cu peste 200 de răniți. între care numeroși polițiști : un mem- | bru al politiei si-a pierdut viata.
MASURI. Președintele Perului, I Alan Garcia, a anunțat interzicerea unor importuri de produse neesen- țiale, in cadrul unui nou pachet ■ de măsuri vizînd economisirea rezervelor valutare ale tării, precum I și reducerea inflației, care a atins 183 la sută — informează agenția China Nouă.
NAVETA SPAȚIALĂ „ATLAN

TIS", avînd cinci astronauti la bord, a aterizat luni la baza acria- | nă Edwards (California), după un zbor de patru zile, informează | agenția Associated Press. Această a 21-a misiune a unei navete ameri- 1 cane a fost consacrată în special . lansării a doi sateliți de comunicații pentru Pentagon. I
IN CAPITALA TUNISIEI fune- , raliile a 17 palestinieni cinci tunisieni uciși în timpul atacului aerian israelian asupra sediului din Tunis al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, la care au participat mii de persoane, s-au transformat — relatează agenția W.A.F.A. — într-o manifestare a sprijinului față de revoluția palestiniană și de denunțare a raidului israelian. A luat cuvîntul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., care s-a angajat, transmite agenția, să ducă la victorie revoluția palestiniană. La Amman, peste 15 000 de persoane au participat la funeraliile a 31 palestinieni, victime ale raidului israelian de la Tunis. In cadrul ceremoniei, Khalil Al-Wazir, comandant șef adjunct al forțelor palestiniene, a subliniat că lupta pentru crearea unui stat palestinian independent va continua.
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