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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Împreună cu tovarășa elena ceaușescu,
in r. p. chineză

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, a at ut, vineri, 11 octombrie, o nOuă întâlnire cu tovarășul Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez.In acest cadru au avut convorbiri
în probleme de interes comun desfășurate intr-o atmosferă prietenească, in spiritul relațiilor de stimă și prețuire reciprocă, de colaborare și solidaritate militantă statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre. .Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hu

Yaobang și-au manifestat satisfacția pentru caracterul fructuos al dialogului Ia nivel înalt româno-chinez, convingerea că înțelegerile la care s-a ajuns au . pus o bază bună pentru dezvoltarea, și mai puternică, în viitor, pe multiple planuri, la un' nivel superior, ă raporturilor politice
generale, a colaboram economice și tehnico-științifice, a conlucrării celor două țaj-i în viata internațională, ceea ce corespunde intereselor construcției socialiste în România și China, cauzei păcii și socialismului în lume.

Dineu oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescuîn onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. si a tovarășei Elena Ceaușescu,

oferit un dineu, vineri, dea fostcătre tovarășul Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez.Au participat tovarășii Valentin Ceaușescu. Ion Dincă. Ștefan Andrei,
alte persoane oficiale române.Au luat parte, tovarășii Chem Muhua. Wu Xueqian. alte persoane oficiale chineze.în timpul dineului a continuat

dialogul la nivel înalt româno-chi- neZ, tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu întreți-1 nîndu-se cu. deosebită cordialitate cu tovarășul Hu Yaobang.

însămințarea culturilor de toamnă este pesfirșite. Județele Argeș, Covâsna. Dolj, Harghita, Mehedinți, Olt, Vîlcea, precum și sectorul a- gricol Ilfov au încheiat această lucrare pe întreaga suprafață planificată. Există condiții ca pînă la sfîrșitul acestei săptămini, printr-o. temeinică . organizare a muncii și folosirea deplină a capacității de lucru a utilajelor, sămînța să fie pusă in pămînt pe ultimele hectare.Deosebit de important, in aceste zile, este să se acționeze. cu toată răspunderea pentru intensificarea recoltării porumbului și celorlalte culturi de toamnă. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă in seara zilei de 10 octombrie, porumbul a fost strins de pe 1 724 457 hectare, reprezentînd 75 la sută din suprafața cultivată. In județul Olt și în sectorul agricol Ilfov culesul s-a încheiat, lucrarea fiind avansată și în județele Iași, Botoșani, Suceava, Bacău, Mehedinți și altele. în alte județe mai este de strins porumbul de pe suprafețe apreciabile. Bineînțeles, este de /executat, în continuare, un apreciabil volum de lucrări ’ la stringe- rea și transportul sfeclei de- zahăr, cartofilor, legumelor, fructelor și strugurilor. Dacă ținem seama că timpul este înaintat— am intrat îp a doua decadă a lunii octombrie — și de posibilitatea, generalizării ploilor, rezultă necesitatea imperioasă a intensificării la maximum a lucrărilor în cimp. Aceasta presupune ca organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare comu
nale să mobilizeze Ia cules toate 
forțele de la sate — cooperatori, 
lucrători ai diferitelor întreprinderi 
și instituții din comune, elevi — 
pentru a se asigura încheierea

grabnică a recoltării porumbului și 
celorlalte culturi.Concomitent cu recoltarea se pune în mod deosebit problema intensificării transportării produselor agricole din cimp, din grădini, vii și livezi. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, s-a creat un decalaj apreciabil intre cantitățile recoltate și cele depozitate. La data la care ne referim, ele însumau, pe ansamblul țării, 3 milioane tone porumb, un milion tone sfeclă de zahăr și cantități apreciabile de cartofi, legume și alte produse. Nu au făcut o treabă gospodărească acei. conducători de unități agricole care s-au mulțumit doăr să strîngă recolta, să o depoziteze in grămezi pe cimp, . fără să se ocupe cu răspundere de transportul ei. In destule cazuri se acreditează ideea că nu ar exista carburanți in cantități îndestulătoare. însă la o analiză mai aprofundată a situației rezultă că numeroase camioane și tractoare cu remorci staționează foarte mult la încărcarea sau descărcarea produselor agricole și, ca atare, se efectuează un număr redus de curse pe zi. întrucît la cîmp s-au adunat de produse măsurilecantități apreciabile agricole, concomitent cu privind buna folosire a mijloacelor de transport repartizate agriculturii, așa cum a indicat conducerea partidului, sîmbătă după-amiaza si 
in cursul zilei de duminică toate 
mijloacele de transport ale între
prinderilor șt instituțiilor de orice 
fel să fie folosite la transportul 
produselor agricole din cîmp. Este

în interesul economiei naționale, al nostru, ăl tuturor, ca întreaga recoltă, pentru care s-a muncit un an întreg și pentru realizarea căreia au fost depuse atîtea eforturi, să fie pusă la adăpost în timpul cel mai scurt, spre a se evita orice pierderi.Intensificînd transportul, condu
cerile unităților agricole au obliga
ția de mare răspundere de a pune 
pe primul plan al preocupărilor li
vrarea integrală a cantităților de 
produse la fondul de stat. în acest scop, tot ce se transportă acum din cîmp să aibă o destinație precisă : bazele de recepție sau depozitele flotante ale acestora, unde să se asigure păstrarea lor integrală și fără pierderi. Organele județene de partid și consiliile populare județene, orășenești și comunale să urmărească zilnic stadiul livrării produselor la fondul de stat și, împreună cu cadrele de conducere și organizațiile de partid din unitățile agricole, să stabilească măsuri eficiente pentru buna acestei acțiuni.Stadiul actual al toamnă, îndeosebi ... ______ ____transportării și depozitării produselor agricole, impune ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole să ia, în continuare, măsuri energice pentru mobilizarea la cules a tuturor locuitorilor de la sate, să asigure folosirea rațională a mijloacelor de transport, astfel incit. toate roadele acestei toamne să tie puse cit mai repede la adăpost, spre a se evita orice pierderi de recoltă.

organizare alucrărilor de al strîngerii,

corespondențe despre mersul 
Botoșani,

In pagina a Ill-a, 
lucrărilor agricole în județele Bacău, 
Giurgiu, Mureș și Prahova.

Zile și săptămini hotăritoare pentru
realizarea planului pe

Ne aflăm intr-o perioadă în care fiecare zi, fiecare săptămină sînt 
hotăritoare pentru rezultatele economice ale acestui an ! în spiritul exi
gențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. este absolut necesar ca în 
fiecare întreprindere, centrală și ramură a industriei, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, să se acționeze cu fermitate, să se 
aplice neabătut măsurile menite să asigure condițiile pentru infăptuirea 
integrală, la toți indicatorii, a planului pe trimestrul IV și pe întregul an.

Rezultatele obținute in multe unități economice — la care se referă 
știrile sosite in aceste zile la redacție — demonstrează că planul la pro
ducția fizică și îndeosebi la export, la indicatorii de eficiență, progra
mele privind înnoirea și modernizarea fabricației pot fi îndeplinite rit
mic și integral atunci cind se acționează cu răspundere, competență și 
spirit gospodăresc. Urmind aceste exemple mobilizatoare, preluind expe
riența pozitivă acumulată in diferite întreprinderi, oamenii muncii din 
toate sectoarele de activitate au datoria de a munci eu abnegație și spi
rit revoluționar, dc a da zi de zi, la locurile lor de muncă, in unitățile 
in care lucrează, tot ce au mai bun ca putere de muncă și inițiativă 
creatoare, pentru a face din acest 
a rezultatelor maxime in producție, 
vități ecanoinicc.

ultim trimestru al anului o perioadă 
în ridicarea calitativă a întregii aeti-

acest antreprinderea mecanică Gheorgheni și de la alte unități economice au reușit să livreze suplimentar . in perioada care a trecut din acest an produse în valoare de aproape 14 milioane lei. (I. I). dentul „Scînteii"). Kiss, corespon-
de lucru 
complexului 

hidroenergetic 
de la Poiana Mărului

Ritm intens 
pe șantierul

BOTOȘANI. Producție 
fizică peste prevederi

să se ridice la aproape 120 milioane Tăi. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scînteii").Amplu mobilizate pentru îndeplinirea sarcinilor de plan anuale- și ale întregului cincinal, mai multe colective muncitorești din industria județului Botoșani au încheiat prima decadă a lunii octombrie cu substanțiale depășiri la producția fizică. Astfel. întreprinderea „Electrocontact" a livrat suplimentar prevederilor planificate ale perioadei parcurse din. acest ah un volum de mijloace de automatizări si de produse de mecanică fină in valoare de aproape 40 milioane lei, iar cele două unități , de confectii- textile din județ prezintă o depășire de peste 50 milioane lei. Cu însemnate scoruri la producția fizică se înscriu și alte colective muncitorești din industria botoșă- neană, între care întreprinderea minieră și întreprinderea mecanică pentru agricultură și industria alimentară, ceea ce face ca valoarea produselor pe care acestea y^e-au realizat și livrat în devans

HARGHITA : Livrări 
suplimentare la exportHărnicia și priceperea colectivelor muncitorești din tină- ra și. moderna industrie a județului Harghita se materializează și în succesele de seamă înregistrate în îndeplinirea planului la export. Astfel, prin susținute eforturi de înnoire a producției și de creștere a calității și competitivității produselor realizate, constructorii de mașini și- utilaje pentru prelucrarea substanțelor minerale utile' de la întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate „Harghita" din Miercu- rea-Ciuc, c.olectivul de la întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, filatorii de lină pieptănată din Miercurea-Ciuc, țesătorii de stofe de mobilă din Gheorgheni, minerii de la Praid, muncitorii și specialiștii de la în-

Pe șantierul complexului hidroenergetic Bistra — Poiana Mărului — Turnu Ruieni, constructorii sint hotăriti să apropie tot mai mult momentul conectării acestei noi cetăți a. luminii la sistemul energetic național. Ei folosesc din plin condițiile meteorologice ale acestei ritmuri de Lucrările de tate,
favorabile realizîrid ridicate.complexi- dacă luăm în calcul si numai faptul că pentru a si direcționa spre viitoarele ne apele tuturor afluenților șului (Bistra Ardeleană, Bistra Mărului. Sebeș. Rîul Lung. Rîul. Alb, Pirîul Rece), care necesită nu mâi puțin de circa 150 kilometri de tunel si deci lucrări miniere de anvergură, au impus, ne lingă efortul exemplar al colectivului de oameni ai muncii de aici, și utilizarea unor noi tehnologii. Au fost aplicate o serie de soluții originale. care au condus la atingerea unor viteze de lucru superioare celor prevăzute . prin proiecte. Constructorii au reușit să depună în cursul lunii trecute în corpul barajului o cantitate de peste 16 000 metri cubi argilă, cantitate superioară cu 1 000 metri cubi prevederilor de plan. (Ion D. Cucu, corespondentul „Scînteii".

toamne execuție mare chiar adu na turbi- Timi-
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MUNTELE DIN MUNȚI

Vîzita tovarășei
Elena Ceaușescu 

la Muzeul
de istorie a Chineiîn dimineața zilei de vineri îl octombrie, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Valentin Ceaușescu. a vizitat Muzeul de istorie.a Chinei, din. Beijing.Ea sosirea la această prestigioasă instituție. • ce reunește prețioase mărturii despre evoluția civilizației pe meleagurile Chinei, incepind din vremurile preistorice - pînă în' epoca modernă, tovarășa ' Elena. Ceaușescu a fost salutată cu deosebită stimă și considerație de directorul muzeului. Du Yungzheng.Numeroasele exponate, unelte1 de muncă, de uz casnic, manuscrise, fotocopii, reproduceri, tablouri, statuete. vase din lut. bronz, aur. argint. și porțelan, instrumente muzicale. diorame. machete aii oferit o sugestivă imagine de ansamblu asupra evoluției societății chineze în succesiunea epocilor istorice.Tovarășa Elena Ceaușescu i-a felicitat pe istorici, muzeografi, pe ceilalți specialiști pentru modul cum au. ilustrat, evoluția istoriei.. culturii și civilizației chineze mileniilor.La încheierea vizitei Cartea de onoare.Directorul muzeuluiîncă o dată. în modul cel' mai cordial. pentru înalta onoare pe care vizita distinsului oaspete din România socialistă a făcut-o colectivului acestui asezămînt.

de-a lunguls-a semnat ina mulțumit.

Nu-mi amintesc foarte dar care a fost impresia dominantă — pentru că una presupun a fi devenit hotăritoare — a- tunci cind am văzut. în- tiiul barai din viata mea. Era. desigur, la Bicaz, și o întreagă literatură se străduise să-mi ofere cit mai convingătoârea imagine a acelui șantier al unor începuturi ■ entuziaste. între timp insă tara s-a umplut. de baraje, iar cuvîntul în sine s-a despovărat de aura de mister a primelor rostiri. A intrat in firesc să știm că undeva. în preajma călătoriei noastre pe un murite, dacă există pe acolo o apă. să fie numaidecât adusă vorba și despre rin baraj in lucru, ori măcar despre un proiect de hidrocentrală.. sau' despre, nu o dată, un lanț de hidrocentrale.Acest sentiment al firescului. despre care as dori întii si intîi să scriu, nu reprezintă nici pe departe un cîstig ieftin. Impresia noastră qr , putea fi -singura de vină dacă e să considere lejeră și la indemînă o imagine ca aceasta, de pildă, de acum : un baraj. în lucru, la Rîul. Mare — Retezat. Și totuși Ia în- demînă este această imagine, devreme ce aproape fără să o cauți ea se ivește adesea în drumul unui gazetar. Și. de asemenea. poți s-o taxezi ca nu prea scumpă vederii dacă tii să-ți reamintești că ochiul unui contemporan de-al tău o poate zări din tren, din avion, de la volanul mașinii. Ne , înconjurăm de lucruri V

îngrandioase cărora, timp, le conferim timbrul omenesc al firescului. Cile tone de „depuneri" nu se mișcă pe acest drum din Retezat, cite mașini gigantice și cîți oameni și nu de evenimentele, firești, nunții pină căscat umple, se lucrează aici și mai sînt de adus la baraj o parte, nu prea mare, ,e

nu se bucură se emoționează și ele nașterii, ale petrecerilor, golul' acesta priviri să sealeȘi ce sub .Iată, de zece ani încă

rîușo- numai poatelor. Peste albia rului, pentru că un diminutiv mai justifica aici .comparația, ■s-a suprapus tăvălugul cadrilat al barajului ca o țesătură de roci, ca o nouă geneză, de fapt. Sentimentul începutului, e mai departe copleșitor, deși barajul e pe punctul de a fi încheiat. Ești ca într-o expediție ce se prelungește într-o alta. La picioarele mele asfaltul șoselei se risipește pe o tipsie nisipoasă. E locul unde oprim mașina,

argilă, lat de 600 de metri. Cam astea sint coordonatele noului baraj, unul dintre cele mâi spectaculoase din Europa. Apei i s-a pregătit deja un itinerar de refugiu incit poate fi captată ca pentru a începe să producă energie.Un baraj în Retezat : gura galeriei, muntele săpat cu o mașină, o

adevărat, din cele, nbuă milioane de metri cubi de depuneri. Mă uit atent .la omul care ne-o spune. Inginerul Alexandru Duduca a venit, aș zice, o dată cu proiectul al hidrocentralei si a rămas pină ce acesta a prins conturul unei realități concurate doar de geografie. A rămas, de l'apt se află încă pentru destul timp acolo în Retezat, o garanție ca un munte să se mute la timp într-un baraj. Ne explică tehnica alcătuirii

propriu-zis

straturilor. Examinăm de sus desenul sever al rocilor, admirăm galbenul argilei, un galben uscat, văratic, descins dintr-un Van Gogh. De sus, mișcarea pare încetinită, iar atelajele se deplasează voios. De la o geologică lucrurile mari se descarcă de grandilocvență și fără a deveni mici, se alcătuiesc în dimensiunea lor titanică într-o simplitate necesară, a esențe-

ane- scară

1continuă doar cu roți sculp- cauciuc, și peși de unde măgăoaiele tate înunde praful se iscă a- mestecat cu mirosurile deselor pușcături. Lu- ■ crarea muntelui vine din toate părțile, te înconjoară, te cuprinde. Privind de sus ai impresia că domini peisajul. în realitate, copleșitor în totul, muntele devine stă- pin, muntele oamenilor insă, pentru că un munte se tot răstoarnă în găvanul văii, iar dedesubt o albie se apleacă, se lasă într-un canal de fugă din care mîine-poimîine vor țișni scînteile celor 335 MW. Cind ne întoarcem iau seaijna la configurația nouă a zonei pe unde rîul iese de sub baraj. Imagine. de anrocamente curgînd în dezordine, în- tr-o sălbăticie a începuturilor. Cît de viclean și de 'puternic îmi apare acum micul fir de apă, acoperit de o înălțime de 170 metri și de un brîu de roci amestecate

săpat înaintare rapidă, deseo'ri sunind ca o performanță sportivă. Patru mii de oameni, adică acea colonie a șantieriștilor care au urcat pe stînci, între altele, o școală, un magazin, o lume, o lume a provizoratului care clădește iremediabil un destin de cremene unui munte silit să se dea bătut. O lume programată să nu coboare decît, spre a urca din nou, pe alt munte. Aceștia sînt oamenii hidrocentralelor. Nu-i vedem în seara care vine o dată cu luna ivită pe' cer, lingă soare, de cealaltă parte, dar bănuim că în balcoanele cu murături, înapoia pereților de mucava, jur împrejurul nostru viața mustește, energică, deplină, firească. Trecem mai departe, către vale, in mașina ce se întîlnește Ia fiecare cotitură cu grelele încărcături ale barajului, și din clipă în clipă și această nouă imagine a prezenței la construirea hidrocentralei devine și ea familiară, de tot firească, aproape comună, deși aici un munte se răstoarnă între munți și o apă se supune unei voințe, a oamenilor.cu Ioan LAZAR

l a
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STIINTA DE A LUCRA PĂMÎNTUL
STIINTA DE A LUCRA CU OAMENII

Tînărul inginer Ioan Pop a fost ales în fruntea cooperativei agricole de producție Sîntandrei din județul Bihor într-un moment de răscruce. După ani buni de „unitate mereu de nivel mediu" — care nu era arătată cu degetul nici în sus, nici în jos — cooperativa urcă brusc, în 1984, pe locul 11 pe țară. Evenimentul, pentru că așa a fost apreciat aici, se produce deci la un an după instalarea tînărului inginer ca președinte. Iar acest fapt nu putea să scape necomentat de lumea satului. „Că am ridicat fruntea sus, e bine. De mult. ne-am dorit asta" — ziceau unii. Și în vorbele lor se aflau, deopotrivă, și bucurie, și mîndrie. „Să vedem ce-o să facem de-acum încolo. Că noul președinte — adăugau alții — a cules roadele celui dinainte. Dacă are capacitate, acum să-1 vedem. Ori menținem unitatea la acest nivel, ori urcăm mai sus".Anul 1985 se anunța deci ca un an al unui mare examen pentru tînărul specialist. Pe de o parte, pentru că rezultatele anului anterior — socotite de unii ca aparținînd „pregătirii făcute de fostul președinte" — se cereau confirmate, fie prin menținerea lor la nivelul bun atins, fie prin depășirea acestui nivel. Pe de alta, pentru că se cerea confirmat însuși mobilul aducerii tînărului comunist în fruntea cooperativei.— Ați realizat dificultatea acestui greu examen? V-a fost teamă ?— Oricît de mult v-ar mira răspunsul meu — ne spune tînărul președinte — nu mi-a fost teamă. Și nu mi-a fost fiindcă mă convinsesem în primul an de muncă și de potențialul pămîntului, și de cel al oamenilor. în plus, am descoperit doi oameni cu care puteam discuta „pro și contra", deschis, cu argumente, orice problemă pînă la găsirea celei mai bune soluții. Și care cunoșteau mai bine decît mine șl potențialul cooperativei, și tradițiile comunei. Este vorba de inginerul Ion Mihoc, secretarul comitetului de partid din cooperativa noastră, și de Dorina Popovici, primarul comunei. Orice idee, orice plan care-mi venea în minte, în legătură cu dezvoltarea unității, înainte de a le examina cu cooperatorii, le întorceam împreună pe toate fețele. Și acum, cînd o parte din idei si planuri au prins viată, putem spune că, în cele mai multe cazuri, am gîndit bine.Tînărul inginer face o pauză. Caută cu privirea pe cei din jur ca și cum ar vrea să-i întrebe : „Este așa cum am spus eu ? Dacă mai aveți și voi ceva de adăugat, spuneți". Mihai Sabo, secretar adjunct al comitetului comunal de partid, parcă atît a asțeptat. ..Păi bine, omule cu stiinta. cum îti zic cooperatorii, de ce nu spui nimic despre «revoluția»- la care ai supus pămîntul?". Și pentru că președintele evita să vorbească despre „revoluția pămîntului". zicînd că ceea ce a făcut în această privință nu constituie ceva ieșit din comun, ci obligația Iui de'specialist, tovarășul Sabo povestește totul pe
SOVATA: O stațiune ia dispoziția publicului 

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

îndelete. „De cînd există cooperativa — și există de peste 30 de ani — nimeni n-a efectuat o cercetare științifică asupra potențialului pămîntului, cum s-a făcut de cînd a venit aici noul președinte. A solicitat ajutorul laboratorului județean de agrochimie și, pe bază de analize științifice ale solului, s-a procedat la cartarea întregii suprafețe de teren arabil a cooperativei, de peste 1 500 ha. O primăvară întreagă au bătut cu pasul laboranții și președintele terenurile cooperativei pentru a lua probe și apoi pentru a dimensiona riguros solele în funcție de analizele chimice. Potențialul pămîntului era cunoscut acum ca la carte".— Și-acum, dacă știm ca-n palmă „rezervele" potențiale și necesare ale terenurilor, ce facem 1 l-a întrebat pe președinte primarul comunei.— ÎI vom pregăti științific pentru producția anului viitor, a anilor ce 

vin. Dar pentru asta e nevoie de un program de „reciclare", adică de fertilizare a solului, de cel puțin patru ani.în fața ideii de „reciclare", de reîmprospătare a forței pămîntului, oamenii au cerut explicații. Și le-au primit. Dar au înțeles că realizarea programului nu-i deloc ușoară. Tînărul comunist a susținut cu tărie că programul are eficiență numai dacă fertilizarea se realizează. în principal. cu îngrășăminte naturale. O sesiune a consiliului popular comunal a dezbătut pe toate fetele posibilitatea realizării acestui program, a adoptat măsuri pentru crearea a 18 platforme de depozitare a gunoiului de grajd, a reinventariat capacitatea hipo și a dimensionat-o în funcție de cerințe. Programul prevede transportarea în cîmp, in decurs de 4 ani, a circa 100 000 tone de îngrășăminte naturale.Cînd s-a trecut la realizarea programului și au văzut cît e de greu (pentru că, pe vreme bună sau rea, președintele controla zilnic graficul de transportare a îngrășămintelor naturale la cîmp), unii au început să dea semne de oboseală și să comenteze : „Ce știință aplică președintele nostru dacă ne întoarcem la ce știm de 2 000 de ani ?". Inginerul se făcea că nu aude asemenea remarci (dar pe cîmp se transportaseră peste 20 tone îngrășăminte naturale) si desfășura o activitate intensă pe cel de-al doilea front al „reciclării" pămîntului. Adică urmărea atent,' zi de'zi, evoluția hibrizilor plantați pe loturile de în-

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

cercare diferențiate. Atît pe terenurile pe''care s-au obținut producții, bune în anii anteriori, cit și pe cele cu producții mai slabe. Și astfel s-a constatat că din cele 22 soiuri de hibrizi pentru grîu și 22 pentru porumb, în 16 variante, numai 4 s-au dovedit apte, productive, care valorifică la maximum potențialul solului acestei unități.Așadar, campania agricolă din acest an a început sub semnul vizibil al științei. Pe care urma acum s-o susțină mecanizarea și calitatea lucrărilor efectuate. Secretarul comitetului de partid din cooperativă, inginerul Ion Mihoc, cunoscînd ce temelii solide se puseseră la baza recoltei, s-a adresat cald, omenește, mecanizatorilor : „Fraților, pînă în acest moment pregătirile au decurs perfect. Acum, recolta depinde de voi, de calitatea lucrărilor efectuate". Comunistul Aurel Abrudan, șeful secției, a dat asigurări că mecani- 

zatoril vor fi la Înălțime. Șl Gavrilă Moldovan, Boitaș Francisk, Parizsek Iosif, mecanizatori-comuniști, au • onorat prin fapte aceste asigurări. E drept, au existat și încercări din partea unor mecanizatori de a lucra mai neatent, în grabă, ca în alți ani, dar cei în cauză s-au „ars" și la obraz (fie că a fost noaptea, fie că a fost ziua, comisia de recepție, avîndu-1 în frunte pe președinte, i-a controlat) și,- la buzunar....Știință + calitate — iată ecuația rezultatelor de excepție obținute anul acesta de cooperativa agricolă de producție Sîntandrei. O ecuație în fața căreia nici vitregia naturii, respectiv seceta, n-a mai avut forța să di.imuiască recoltai Sau. chiar dacă a făcut-o, a făcut-o cu consecințe minime. Pentru că, iată, cooperatorii de aici au obținut, Intr-un an nefavorabil din punct de vedere climatic, 8 095 kg grîu la hectar și 10 000 kg porumb boabe la hectar, în condiții neirigate. In primul an al programului de „reciclare" a pămîntului inițiat de comunistul Ioan Pop, președintele cooperativei.„N-ai spus nimic «omule cu știința»- — intervine într-un tîrziu primărița — despre relansarea zootehniei și legumiculturii. Ce, ai uitat cîte nopți albe am avut pînă am urnit lucrurile pe drumul cel bun ?“ Intr-adevăr, deși la producția vegetală s-au obținut în acest an cele mai bune rezultate din istoria, cooperativei, marele examen pentru președinte l-a constituit zootehnia. Imaginați-vă o asemenea situație. In 1975 — în urma unei boli — ferma de populare cu animale a coopera

tivei ajunge în pragul desființării. Motiv pentru care aici se organizase o fermă a vacilor „tarate". în 1983. cînd este ales, noul președinte nici nu vrea să audă de o asemenea „zestre". Ori desființez această fermă, ori îmi dau demisia.. Și a desființat-o. Dar a pus bazele unui sector zootehnic apreciat — numai după doi ani de la constituire — ca model. Vacile au fost alese una și una și cumpărate de la cetățenii din comună, din alte unități vecine. După două . criterii — sănătatea și virsta. Iar adăposturile au fost amenajate în regie proprie și au fost, executate cu1 atîta măiestrie încît nici cei mai pricepuți . constructori nu le făceau mai bine. Dotate cu apă, cu instalații de muls mecanizat. Ca la carte. Iar . după doi ani cooperativa are o pășune tarlalizată de 50 ha, amenajată în imediata vecinătate a fermei, cu o producție de 60 000 kg masă verde la hectar în regim neirigat.Microferma zootehnică are deocamdată 250 de animale, din care 175 vaci cu lapte, și a fost amplasată în mod „strategic" (de ce strategic, vom vedea îndată) în satul Paiața. Președintele a aflat de la oameni, a găsit și o carte veche care vorbea, cu o sută și ceva de ani în urmă, de tradiția creșterii animalelor în acest sat. Și aici, pe fondul reînvierii tradiției, vrea să organizeze „științific" — cuvîntul îi aparține — o fermă zootehnică model. Iar premisele sint create. Baza furajeră și adăposturile se numără printre cele mai bune din țară, pă- șunatul este supravegheat... electric, producțiile — după , numai doi ani de existență a micrdfermei — candidează la viitoare recorduri. In acest an, bunăoară, s-a obținut o producție medie' de 12 litri de lapte pe cap de vacă.Un tînăr comunist, „omul cu știința", cum li spun acum țăranii, a propulsat în doi ani cooperativa spre cele mai bune rezultate din cei peste 30 de ani din existența sa. El singur ? „A, nici vorbă — ține să ne spună președintele. Avem oameni minunați care iubesc pămîntul, care au învățat să facă agricultură gră- dinărește și care înțeleg acum bine că noua revoluție agrară înseamnă, înainte de toate, producții mult sporite. Vă asigur că rezultatele din acest an sînt doar un pas spre altele mai bune". „In cea mai mare parte, relansarea cooperativei spre producții înalte îi aparține — afirmă primărița. Președintele nostru este un om care muncește, și cu mintea și cu brațele, după orarul zi-lumină. El are o vorbă care ne place tuturor ; «cine nu muncește cit mine nu poate munci cu mine»-".Că oamenii au adoptat stilul de muncă al președintelui cooperativei, că-1 iubesc și-1 ascultă, că au încredere în „omul lor cu știința", în comunistul Ioan Pop, o dovedesc rezultatele. . I
Constantin PRIESCU 
Ioan IA.ZA

Din noile construcții ale orașului Curtea de Argeș Foto : Eugen Dichiseam»Pe teme de sezon; UNITĂȚILE DE ÎNTREȚINERE A FONDULUI LOCATIV 
FAȚĂ IN FAȚĂ CU SOLICITĂRILE CETĂȚENILOR (II)

Oferta de servicii - pe hîrtie și în realitateSe arata în prima parte a anchetei noastre (Scînteia, nr. 13411) că, trăgînd învățăminte din experiența iernii aspre de anul trecut, cetățenii au devenit în această toamnă mai prevăzători, dovadă numărul sporit al celor care solicită serviciile unităților de pregătire a locuințelor pentru sezonul rece. Este vorba de lucrări de etanșeizare a ușilor și ferestrelor, de refacere a sobelor, acoperișurilor, de revizuire a instalațiilor de încălzire etc. . ,Cum răspund unitățile cooperației și ale întreprinderilor de gospodărie locativă solicitărilor populației ? - iată întrebarea la care vom urmărirăspunsul, cu referiri de această dată Ia unele situații din municipiile Tulcea și Satu Mare.
TULCEA:
La început a fost... petițiaCerîndu-le opinia în legătură cu organizarea activității de întreținere a locuințelor, de pregătire, a lor pentru iarnă, președintele cooperativei meșteșugărești. „Prestarea" și inginerul-șef al întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă (I.J.G.C.L.) din localitate, respectiv tovarășii Gheorghe Găve- nea și Mihai Lungu, ne-au arătat dosare voluminoase cu planuri de măsuri,. dîridu-ne, totodată, asigurări că „sint create toate condițiile pentru a se răspunde cu operativitate la solicitările cetățenilor".Cum sînt aplicate în practică măsurile înscrise în planurile din dosare ? Iată cîteva instantanee. Strict autentice....In biroul „Producție" al cooperativei „Prestarea" intră un cetățean care solicită dublarea ferestrelor la apartament.— Faceți dumneavoastră o cerere, vă prezentați cu ea la președinte și, după ce se. aprobă cererea, stăm de vorbă — îi spune una dintre funcționare.— Si dacă nu-I găsesc ?— îl căutați pînă îl găsiți șl după aceea veniți Ia mine să vă trimit la un maistru să vă întocmească devizul...Dar președintele cooperativei poate fi în oraș, poate fi Ia vreo ședință, poate fi Ia vreun for tutelar, poate lipsi, fără să se știe unde este etc. etc. încît, consemnînd acest dialog, trebuie să-arătăm că, de regulă, cel ce solicită efectuarea unor lucrări: la această unitate de servire publică sînt purtați pe dru- ,;muri zile în șir, tulcenii fiind nevoiți „să parcurgă 3—4 ■ km pe jos pînă la -Wieșireâ^dinforăș, unde se află/sediul'• cooperativei (mijloacele de transport în comun neavînd traseu în zona respectivă). Deși ar fi necesar, cooperativa nu și-a organizat un dispecerat care să preia operativ comenzile de la cetățeni (eventual și telefonic), fără drumuri inutile, și mai ales fără practici birocratice, fără nici un fel de petiție sau cerere, Cum se procedează în majoritatea orașelor din țară....Tot strict autentic șl tot Ia Tulcea, la întreprinderea de gospodărie comunală și locativă, unde preluarea, comenzilor se face, de asemenea, numai pe bază de cerere scrisă. (Nici aici nu există un dispecerat pentru relații cu publicul). ■Asociația de locatari nr. 12, de exemplu, a solicitat în luna martie efectuarea lucrărilor de reparații la ușile de Ia scările blocurilor de pe strada Alunlșului, înlocuirea cerce- velelor defecte și a geamurilor sparte. După 6 — șase! — luni de la data formulării comenzii, abia a fost întocmit... devizul lucrării. Un alt caz: Carmen Taleșman (din strada Gării nr. 20) îi. așteaptă de aproape trei luni pe meseriașii care să efectueze lucrarea solicitată : etanșeizarea geamurilor și ferestrelor apartamentului. Și exemplele ar putea continua.în timpul documentării am solici

tat șl noi, prezentîndu-ne drept cll- enți, executarea unor reparații la instalațiile de încălzire. Răspunsul, primit de la cei trei maiștri care coordonează activitatea sectorului de la I.J.G.C.L. a fost invariabil : „nu avem echipe de reparații pentru instalațiile de încălzire din apartamente". Cum să se descurce, totuși, tulcenii în această situație ? Iată sfatul ce ni l-a dat unul din cei 3 lucrători ai I.J.G.C.L.-ului, maistrul Ion Constantin : „Discutați cu mecanicii de la punctele termice. Poate vă ajută ei. după orele de program". Cum s-ar spune — un ciubuc particular.Nu subestimăm importanța unor greutăți semnalate de cei ce lucrează în domeniul cooperației și al gospodăriei locative. îndeosebi în privința aprovizionării cu materiale (tablă zincată, teracotă, material lemnos, vopsele, carton asfaltat), dar trebuie spus că ceea' ce lipsește în primul rînd la ora actuală în materie de servicii publice la Tulcea este o organizare corespunzătoare. Planurile de măsuri — fie ele (planurile) și voluminoase — trebuie să nu rămînă simple promisiuni pe hîrtie, ci să fie aplicate neîntîrziat în practică, în activitatea propriu- zisă a unităților prestatoare.
SATU MARE:

Cine pistonează 
pistoanele pompelor ?Pregătirea locuințelor pentru sezonul friguros constituie o problemă față de care în municipiul Satu Mare se manifestă o semnificativă preocupare — în cele mai multe cazuri cu bune rezultate — din parteai asociațiilor de locatari, cetățenilor, în strînsă conlucrare cu «unitățile prestatoare de servicii. Cîteva exemple semnificative :

■ 1
• Din indicația șl sub controlul , nemijlocit al organelor locale Se partid se desfășoară în prezent „Acțiunea 3 000", care prevede executarea unor lucrări de hidroizolații la tot atîtea apartamente, pentru oprirea infiltrării apei. Deși există unele greutăți privind aprovizionarea cu bitum și carton asfaltat, acțiunea se află în plină desfășurare și este posibil ca în scurt timp ea să fie încheiată.• Nu mai puțin importantă este și acțiunea de reparare și revizuire a instalațiilor de la centralele termice din cartiere, la care, împreună cu Exploatarea de gospodărie locativă, iau parte și alte întreprinderi din municipiu.
„Sezonul rece bate la ușă. Este necesar ca pretutindeni unitățile pres

tatoare de servicii să-și organizeze de așa manieră activitatea încît să 
răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor populației. La rîndul lor, 
consiliile populare, excrcitindu-și atribuțiile conferite prin lege, sint 
datoare să intervină cu. fermitate pentru întronarea ordinii și disciplinei 
în acest domeniu, pentru generalizarea experiențelor pozitive și soluțio
narea tuturor aspectelor practice, astfel ca pregătirile de iarnă ale locu
ințelor să se încheie în toate localitățile în cel mai scurt timp posibil.Anchetă realizată de Mihai IONESCU și Neculai AMIHL’LESEI, 

Octav GRUMEZA, corespondenții „Scinteii"

Există Insă la Satu Mare și uneia aspecte negative care, deși nu de anvergură, nu sînt totuși neglijabile în ansamblul măsurilor de pregătiră a locuințelor pentru sezonul rece. Bunăoară, în subsolurile unor blocuri persistă fenomene de inundare cu apă. menajeră, creîndu-se pericolul degradării conductelor de la rețeaua de încălzire. Perpetuarea acestei situații pe timpul iernii — cum s-a întîmplat în unii ani — poate duce la scăderea temperaturii din apartamente cu cîteva grade. „Ne-am adresat în repetate rînduri pentru evacuarea apei la unitățile de specialitate — ne spune Dan Ovidiu, președintele asociației de locatari a blocurilor C 15—17 — dar fără nici un rezultat. Sîntem mereu amînați și „pasați" de la o unitate la alta".Ii propunem președintelui asociației să solicite din nou în prezența noastră, prin telefon, serviciile unităților de specialitate. La secția de apă-canal a I.J.G.C.L. a răspuns dispecerul de serviciu. Ștefan Lorincz : „Adresați-vă la E.G.L. Noi nu avem pdmpe în stare de funcțiune". Dispecera Magdalena Pataki de la E.G.L. îi spune, la rîndul el : „Ați fost îndrumat greșit la noi, I.J.G.C.L.-ul se ocupă cu evacuarea apei din subsoluri".Am relatat prim-vicepreședintelul consiliului popular .. municipal, tovarășul Petre Sigheti, acest caz — din păcate nu singurul în Satu Mare. A urmat o convorbire cu inginerul-șef al I.J.G.C.L., Vasile Moraru, din care a reieșit că „unitatea dispune de tot ce este necesar, inclusiv de pompe in bună stare de funcționare", numai că... nimeni nu s-a ocupat de punerea lor in funcțiune. Dar oare cine trebuia să a facă, dacă nu chiar I.J.G.C.L.-ul ?...Și cooperativa meșteșugărească „Constructorul" din Satu Mare se află — sau mai exact spus ar trebui să se afle — angrenată în realizarea de lucrări pentru pregătirea de iarnă a locuințelor. Cum răspund unitățile sale la solicitările cetățenilor ? In calitate de client! ne adresăm atelierului de tîmplăria din cadrul șantierului nr. 2 al cooperativei. Șeful de atelier, Ioslf Nasolan, aflînd doleanțele prezentate — etapșeizarea unor ferestre, precum și dublarea lor în apartament — ne sfătuiește să revenim peste... 3 săptămîni. „Atunci poate vom fi mai liberi. Acum avem mult de lucru ; reparăm clădirila unor instituții". Cu un refuz asemănător s-a ales și asociația de locatari din Micro 16, care a cerut montarea la ferestrele apartamentelor a celui de-al treilea geam. Deși ar fi foarte plauzibil să se creadă că. cu cît se va avansa spre sezonul rece, cooperativa va fi și mai solicitată.în legătură cu activitatea cooperației meșteșugărești din Satu Mare, localnicii sesizează și un alt aspect : abandonarea unui serviciu mult solicitat și apreciat de cetățeni — „geamgiul la domiciliu".In finalul documentării am relatat toate aceste aspecte președintelui cooperativei, Constantin Biga, care ne-a asigurat: „Vom lua de urgență măsurile necesare". Ceea ce, sperăm, că se va și întîmpla în practică.

Proaspăt Imbăiați, Im- brăcați din nou în hainele noastre „de oraș", pornim, Costică Ene și subsemnatul, spre cel mai nou cartier al Lupenilor, Bărbă- teni, acolo unde va fi noul centru civic. Sînt. deci invitat la Costică Ene, șeful brigăzii, acasă. Cîteva stații de autobuz și am ajuns. Noul cartier, pe care acum II văd prima oară, e superb, mai exact, va fi, pentru că acum e încă în lucru. Urcăm într-unul din blocurile de pe artera principală, mai întîi într-un hol larg, împodobit cu scoarțe "moldovenești, apoi intr-o cameră de zi cu mc- bilă nouă. Totul e nou aici, Costică Ene s-a mutat de curînd în acest apartament cu patru camere, spațios, bine gîndit și făcut...Ambianța aceasta îmi a- mintește cele discutate cu primarul orașului, Ion Re- siga. El mi-a vorbit despre investițiile' economice și sociale — operație de întinerire, de transformare a vechiului Lupeni. Din 1965 și pînă acum s-au construit aici noua întreprindere minieră Bărbăteni (deci sint două mine acum la Lupeni), noua țesătorie de mătase, întreprinderea de fire artificiale „Vîscoza" (pe trunchiul vechi și firav al unei vechi fabrici crește acum un colos modern, investiție de 1,6 miliarde), apoi puțul cu schip la mina Lupeni (100 m de la nivelul solului, alți aproape 400 de m sub pămînt, instalații ultramoderne, cu două uriașe mașini de transport automatizate, puțul în sine e o uzină), apoi o fabrică de pîine, o can- tlnă-restaurant, complexe 

de alimentație publică, o nouă centrală telefonică automată, o școală generală, bulevardul Păcii — etapa întîi (unde ne aflăm acum), un total de peste 5 000 apartamente, care au dislocat 500 . de case vechi din fostele colonii igrasioase, mizere, numite „80 de case", „Lobstein", „Central", o parte din „Braia". Multiplicați toate acestea adăugind tot ce s-a construit în toate localitățile Văii Jiului, la Lonea, Petrila, Petroșani, Livezeni, Iscroni, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, Uricani, Cîmpu lui Neag. Și veți dobîndi imaginea unui uriaș efort de înnoire, de constituire a unui cadru civilizat de viață pentru mineri.O dată intrat în casă, Costică s-a înviorat brusc. Devine chiar vesel. Constată că nu e acasă decît unul dintre copii (soția, maistru la noua fabrică de confecții din Vulcan,- a sosit doar cu puțin înainte) și face, în glumă, pe nemulțumitul. „Măi, ce oameni ! Măi, ce oameni J“. Ne așezăm pe fotolii în fața unor păhărele cu afinată („țuica e adusă de la Moldova, afinele le-am cules noi de prin păduri, că ne place să cutreierăm munții cînd avem timp").— Față de altele, a fost o zi grea ? îl întreb.— Mai mult enervantă. N-ați văzut ? Că dacă ar fi mers bine producția, n-ar fi fost obositor.Optică interesantă, ținînd de structura morală robustă a acestui miner în vîrstă de 35 de ani și venind să confirme încă o dată adevărul general -că, pentru oricine, munca este o sursă 

de vigoare psihică atunci cînd rezultatele ei sînt vizibile și rodnice. De aici încolo, timp de șase ore, la masă • și după aceea, vom discuta aproape exclusiv despre muncă și despre mină (și nu din excesul de zel al reporterului, ci pentru că, efectiv, acesta este subiectul preferat al Iui Costică Ene, preocupat acum pînă peste poate de noul său abataj...). A do- bîndit de curînd abatajul acesta, la care ține enorm și pe care și alții îl consideră a fi unul dintre cele mai „frumoase" din Valea Jiului. El n-a mai lucrat pînă acum decît sporadic în cărbune. A condus mulți ani o brigadă de pregătiri (galerii de. acces, de aeraj, de transport, montări de utilaje în vederea deschiderii unor noi fronturi de cărbune). Cînd, în luna august, a fost gata abatajul acesta din panoul 5—6 (pentru care a lucrat și el, Costică Ene), cel pentru care fusese pregătit, șeful de brigadă Mihai Blaga (mai vîrstnic, unul dintre minerii vestiți ai Văii Jiului) nu terminase încă lucrările in cele două abataje mai vechi ale brigăzii sale (dificultăți de ordin tectonic îi țin și acum pe Ioc), și atunci conducerea minei a . decis ca noul abataj să fie încredințat mai tînărului Costică Ene, afirmat în ultima vreme ca miner destoinic, ambițios și cu o mare pasiune pentru tehnicile noi ale mineritului, pentru complexele mecanizate moderne, de care știe să se ocupe ca nimeni altul (explicații pe care reporterul le-a primit de la directorul minei, in

ginerul Gh. Marchiș). Costică Ene a știut, din prima clipă, că noul abataj ce i s-a încredințat (un front de cărbune pe o lungime de 160 m, un complex mecanizat de susținere nou, o combină bună, țun transportor de abataj nou și de mare capacitate) este pentru el o mare șansă. Și
Ce gîndește un miner bun 

în fața unui front de cărbune 
ȘASE ZILE REPORTER AV MINÂ (III)

a pornit cu elan să scoată din abatajul acesta tot ce se poate scoate. Știe că e o mare răspundere. Abatajul acesta ar putea să acopere acum tot planul de cărbune al sectorului 3.— Da — istorisește Ene — așa m-au adus pe mine înapoi de la sectorul 8, unde mă trimiseseră să mă ocup de 0 combină DOSCO, foarte complicată, pe care o cunoșteam. Și mi s-a dat abatajul ăsta din care sînt hotărît să scot cărbune, nu jucărie. Trebuie să-I onorez, dacă mi s-a dat... Sînt dificultăți, ați văzut,.dar Ie dobor eu, nu există. Dacă s-ar putea prelua tot cărbunele pe care aș putea să-I tai, aș face o înaintare de 50—60 de metri pe lună.

La un front de 160 de metri... Vă dați seama ?— Nu.— Păi, ar fi pînă Ia 2 000 de tone în 24 de ore... Acuma, cel mai mult am dat 1 200... Că nu merge transportul... Probleme, și probleme, și probleme... Că am un flux de 6 transportoare... Mai mici, mai 

mari... Normal ar fi să fia toate la fel, adică mari, cum e cel din front, TR 7... Ăsta, pînă acum, e bun, merge... Seamănă el cu un avion, așa, ați văzut (nu, n-am sesizat asemănarea), dar e bun... La celelalte... nu știu ce-au gîndit cei care Ie fac. Metalul slab, nu rezistă la frecări, una- două s-a și tocit și ba se rupe lanțul, ba se sparge scocul, ba se strică stelele... Și piesele de schimb, întîi că nu sînt, iar cînd sînt, îs slabe... Și, vă spun, te apucă disperarea. Cînd vezi în față frontul ăsta compact de cărbune, l-ați văzut cum sticlește, l-ați văzut cît e de mult și de bun, îți vine să mănînci din el... Ai atîtea mâșini perfecte ta abataj, ați' 

văzut, o uzină formidabilă, și să te împiedici de niște zale de lanț !... Păi să nu te enervezi ? De ce n-or băga, dom’le, oțel ca lumea în ele ? Hai că dumneavoastră, ziariștii, trebuie să știți...Ridic din umeri, de unde să știu ? Știu vag cam ce uzină le tutelează (că sînt 

mai multe colaborări), dar... atît. înțeleg însă sentimentele lui Costică Ene, nedumerirea lui e pe deplin îndreptățită, am trăit alături de el dezamăgirea opririi întregului arsenal tehnic al abatajului și a rîului de cărbune ce ieșea din el. Din pricina unei zale rupte la un lanț banal...— Păi știți că eu trebuie să țin combina asta în frîu, ca pe niște armăsari, să nu dea prea mult cărbune pe flux, că am un . păcătos de TR 4, care nu suportă mai mult, ser rupe !... Treabă e asta ? Știți cum e ? Ca și cum ai vrea să toțni vinul dintr-un butoi printr-o pîl- nie din aia de la drogherie, pentru parfum, cît un de- getar... Nu știu cum s-o 

purta TR 7 ăsta, că-i mare și nou. Acuma e bun, merge, dar o fi metal bun în el ? Eu cred că face față. Dacă e bine întreținut. Mie îmi place să mă ocup de utilaje și pe urmă să le cer. Că numai așa funcționează ‘fără întreruperi și li se prelungește viața...înainte de a fi fost miner, Costică Ene a avut o altă meserie : aceea de lăcătuș mecanic, la întreprinderea de confecții metalice din Focșani.— Aici — spune el — ca să învăț meseria de miner, mi-au trebuit mai mulți ani decît pentru prima meserie. (De reținut pentru cei care vin la mină și vor ca de a doua zi să fie „onorați" ca mineri...). M-au învățat niște mineri bătrîni. Cu calm și cu răbdare multă. Am lucrat în diferite straturi și în condiții diferite. Acuma știu bine cum lucrează rocile la diferite presiuni și cum să lucrez eu cu utilajele ca să iasă treaba ca lumea. Că de la prima mea meserie am rămas cu această cunoaștere a mecanicii și a utilajelor... Utilajele de aici sînt hidraulice... Ei bine, eu am lucrat la utilaje hidraulice înainte de a veni aici. Aici am învățat să ie combin și să le exploatez... Uite, combinerul meu din schimbul de azi dimineață, Ion Bilegan, e tînăr, față de mine e un puști...— L-ai cam repezit, la un moment dat.— Păi, da, că merita. Că uneori trebuie împins de la spate. Și unele lucruri le neglijează ori nu le știe. Or eu, care le știu, trebuie să i Ie spun. L-am trimis 

să completeze uleiul ta cuplajele de la turbine, ca să se facă elastic cuplajul. Și pe urmă l-am pus să schimbe picurile la rotor. Ca să protejăm forța de tracțiune a motorului. Dacă nu-1 împingeam de la spate, trecea cu vederea aceste lucruri, se apuca de altele, uita. Și ar fi forțat motorul cînd pornea combina. Iar un motor e scump. E scumpă și stagnarea combinei. Costă cărbunele care nu se dă în timpul respectiv... Ei, pe ăștia tineri (cît de „bătrîn" e Costică Ene la 35 de ani ? După cum gîndește, e !) trebuie să-i înveți, să-i educi ; se crește greu un miner bun...Și trecem la alt capitol ; cel al educației, al „creșterii" oamenilor. Costică Ene are o brigadă de tineri, schimbul al doilea din brigada lui e în totalitate din tineri și spune mereu „noi sîntem o brigadă de tineret" (deși, la comitetul U.T.C. al minei figurează oficial o singură brigadă de tineret, care nu este cea a lui Ene). Nu e în totalitate mulțumit de oamenii lui, dar se va ocupa de ei... Știe s-o facă. îmi povestește despre un ortac mai tînăr :— Costică Afloarei e cu mine de cînd a venit în Valea Jiului. Eu l-am făcut miner. Mi-am bătut capul cu el destul. ,La un moment dat am crezut că o să-și ia lumea-n cap, atita de tare l-am ținut din scurt. -Dar nu. Tocmai atunci au vrut să-l ducă în altă brigadă că eu aveam mineri în plus. N-a vrut. 
A ajuns pînă la preaviz. 
Pînă la urmă m-am dus eu

la director : „Lăsați-1, am zis, că altfel pleacă, cu ăsta nu-i de glumit". M-au mutat pe mine la DOSCO. A făcut gălăgie să meargă și el. Mi-au dat abatajul ăsta. E cu mine acum. Mai am oameni ca el. Cu ei mă ajut. Lucru mare să știi să crești un om. E cel mai bun lucru pe care poți să-1 faci. Unii tineri însă vin șl pleacă, nu se lipește meseria de ei. Și nu știu de ce. Că și eu am venit aici tînăr și cu ambiție... Am avut răbdare însă, că lucruri ca meseria și condițiile sociale ale minerului nu se capătă chiar a doua zi după ce ai venit la mină. întîi să arăți cine ești și ce poți. Or, unii tineri cam așa ar vrea : să ia de a doua zi leafă de miner fără să fi știut măcar cum arată o mină. Mina însă îi selecționează : rămîn aici numai cei care au ceva pentru meseria asta. Și e bine așa. Cei care rămîn înseamnă că-s oameni de nădejde, ca lumea...Se face tîrziu, trebuie să plec, pînă unde voi dormi eu e departe, iar mîine dimineață, la cinci și zece, din nou în sala de apel și din nou în mină. Pe drum rememorez. S-au adunat cîteva lucruri pe care va trebui să le lămuresc. îmi propun, pentru mîine după-amiază, o nouă discuție cu directorul Ma'r- chiș, Și cu alții. Și, poate, cîteva ore la dispecerat. Vreau să urmăresc mal exact pulsul minei... A fost o zi plină. Cum va fi cea de mîine ? Ce voi scrie, deci, in reportajul viitor T
Mihai CARANFIL
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CAMPANIA AGRICOLĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

- la timp și fără pierderi!
© în aceste zile recolta trebuie strînsă de pe 

următoarele suprafețe:
PORUMBUL 25 la sută (588000 hectare)
SFECLA DE ZAHAR 35 la sută (93870 hectare) 
SOIA 14 la sută (45200 hectare)

® Fiecare locuitor al satului, indiferent de ocu
pație, să participe activ la strîngerea în cel mai 
scurt timp a roadelor toamnei

„Foarte bine!"
-calificativul pentru mobilizarea 

forțelor satului la culesPînă joi seara, in județul Botoșani, din cele 76 957 hectare cultivate cu porumb, producția a fost strînsă de pe 73 505 hectare, în consiliile agroindustriale Albești, Dîn- geni, Frumușica, Săveni, Sulița și în întreprinderile' agricole de stat, recoltarea porumbului este aproape încheiată. Iar dacă avem în vedere ritmul de lucru înregistrat în ultima perioadă (în jurul a 2 500—2 700 hectare zilnic), se poate aprecia că această importantă acțiune se va încheia în următoarele cîteva zile în întreg județul. Cum au reușit lucrătorii ogoarelor botoșănene să se înscrie în acest an printre primii pe tară în privința rezultatelor obținute ia recoltarea porumbului?Pentru a afla răspunsul, ne-am deplasat în comuna Vorona, unde se. află una dintre cele mai mari cooperative agricole din județ. Alegerea n-a fost întîmplătoare, întrucît, ani în șir, cooperatorii de aici executau cu întîrziere lucrările din campania agricolă de toamnă. Ce-am constatat ? Deși situate la peste 15 km distanță de centrul comunei, pe cele 98 hectare ale solei „Holban" de la ferma vegetală condusă de Vasile Sandu lucrau, încă înainte de răsăritul soarelui, peste 300 de oameni. Sosiseră cu 50 de atelaje, cei mai mulți trecuseră la tăiatul porumbului, în timp ce o echipă compusă din 50 de cooperatori și lucrători de pe- atelaje încărcau plantele pentru a le transporta la marginea solei. „E n/ultimul lan pe care-1 mai avem d^;recoltat în cadrul fermei — ne spune' ’.șpful acesteia.’ Participareâ.la.munc^,, este foarte Bună. Dacă-i adun și pe 
.'cei ce recoltează sfecla .de zahăr, nu-j/.;mărul total .al oamenilor depășește 400. Aceasta se datorează acțiunilor întreprinse de comitetul comunal de partid pentru ca la lucrări să participe fiecare locuitor al comunei".

Și fiindcă a venit vorba de timp, aspectele de mujică pe care le-am constatat în cele două zile. și nopți ne-au demonstrat, că acesta este folosit, într-adevăr, la maximum. Duminică, Ia asfințitul soarelui, pe tarlaua „După deal" mai rămăseseră de recoltat 7—8 hectare de porumb. „Le lăsăm pentru mîine dimineață ?“ — s-a adresat mai multor cooperatori șeful fermei, Vasile Roșcăneanu. „Cum ? Pentru o oră-două de lucru să mai venim aici și mîine ?“ — au răspuns cooperatorii. Și au rămas cu toții pînă cînd pe întreaga tarla ar 'fi putut intra tractoarele pentru efectuarea arăturilor. „într-adevăr, în această toamnă s-a lucrat mult mai bine — ne spune Gheorghe Grebeniță, secretarul comitetului comunal de partid. în loc de 2 540 brațe de muncă ce sânt înscrise în cooperativa agricolă, zilnic participă la lucru peste 9 500 de oameni, fiecare dintre aceștia fiind locuitor al comunei. Ca atare, din cele 976 hectare cultivate cu porumb pe ogoarele cooperativei agricole din comuna Vorona mai rămăsese de recoltat și, respectiv, de transportat din cîmp producția ultimelor 27 hectare. Organizarea aproape exemplară a muncii a determinat ca această unitate să ajungă acum pe uri loc de frunte.Aceleași procedee, îndeosebi la. eliberarea terenului de coceni și transportul de pe cîmp al producției de porumb, trebuie generalizate și in alte unități agricole din județ. Spu- . ,nem aceasta antracit pînă joi seară ,a fost transportată doar 20 la sută din; producția de porumb realizată. Or, recoltarea nu poate fi con- "-Wderată încheiată'-pină cînd întreaga producție nu este pusă la adăpost.
Silvestri AILENElcorespondentul „Scinteii"

Recoltarea porumbului la C.A.P. Sinleani, județul AradFoto : Marcel Canciu

bacău : Concret despre o sarcină 
de mare răspundere: 

livrările la fondul de statIn unitățile cooperatiste și de stat din consiliile unice, agroindustriale Helegiu, Gh. Gheorghiu-Dej. Sascut, Dealu Morii, Izvoru Berheciului, unde recoltarea porumbului s-a încheiat, ca de altfel în tot județul Bacău, forțele au fost concentrate la transportul producției de pe cîmp și livrarea la fondul de stat și fondul de furaje a cantităților prevăzute. Pentru grăbirea acestor lucrări, comandamentul județean a luat măsuri ca pe lingă mijloacele mecanice să fie folosite toate atelajele existente în unitățile socialiste și în comune. în consiliile unice agroindustriale Pbdu Turcului, Răcăciuni, Traian și altele, unde sînt mai puține mijloace de transport, au fost aduse un mare număr de căruțe.din zona de munte, în același timp, în bazele de recepție munca a fost organizată în așa fel ca toate operațiunile să se desfășoare repede și bine, pentru ca mijloacele de transport să nu staționeze în gol. Ca urmare, ritmul de transport și preluare a porumbului a crescut simțitor în ultimele zile. Pînă vineri, 11 octombrie, a fost transportată și înregistrată aproape jumătate din cantitatea de porumb prevăzută pentru fondul de stat. Sînt cooperative agricole de producție ca cele din comunele Nicolae Bălcescu, Hemeiuși, Luizi Călugăra. Dămie- nesti, Bîrsănești. Corbașca. care au transportat la bazele de recepție aproape întreaga cantitate sau depășind chiar cantitățile planificate. Cooperativa agricolă Nicolae Bălcescu, de exemplu, a predat la fondul de furaje o cantitate de porumb mai mare cu aproape 300 de tone față de cea prevăzută, iar cooperativa agricolă din Hemeiuși și-a depășit cu mult cantitățile planificate pentru fondul de stat.— în pofida secetei din acest an, toate cele trei unități cooperatiste

de pe raza comunei noastre au obținut o producție bună de-porumb — spunea Neculai Archip, primarul comunei Podu Turcului. Depășind planul atît la Căbești, cit și la Podu Turcului, am considerat că este bine să livrăm statului cantități suplimentare. Deocamdată continuăm să transportăm la baza de recepție cantitățile prevăzute și îh final vom preda în plus circa 1 000 tone de porumb.însemnate cantități suplimentare și-au propus să livreze lă fondul de stat și cooperatorii din Glăvănești, unitate din același consiliu unic agroindustrial. Tovarășul Mihai Ni- cuță, președintele consiliului agroindustrial Podu Turcului, ne spunea că au fost luate toate măsurile pentru ca în scurtă vreme să fie transportate și înmagazinate la bazele de recepție toate cantitățile prevăzute pentru fondul de stat și fondul de furaje.Numai că,, in vreme ce unii sînt pe terminate sau livrează chiar cantități suplimentare de porumb, alții întîrzie să le transporte și pe cele prevăzute. La Stănișești, Negri, Păn- cești, Blăgești și in alte unități, unde recoltarea porumbului este pe terminate, transportul și livrarea cantităților prevăzute pentru fondul de stat se află de abia la început. Bine ar fi ca și aceste unități să urmeze exemplul celor din Cleja, Răcăciuni, Găiceana, Dealu Morii, unde au fost organizate convoaie de căruțe care adună porumbul de pe cîmp in grămezi mari, de unde este încărcat mecanic in mașini sau il duc direct la bazele de recepție. S-ar reuși astfel să se folosească mai bine mijloacele de transport mecanice, pentru a pune în cel mai scurt timp recolta la adăpost și livrările la fondul de stat să fie încheiate în toate unitățile din județ.
Gheorcjhe BALTĂcorespondentul „Scinteii"

- încheiate neîntîrziat!
® A mai rămas de însămînțat 10 la sută din 

suprafața prevăzută a se cultiva cu grîu
® Pînă în seara zilei de 10 octombrie, județele 

Argeș, Brașov, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dolj, 
Harghita, Olt, Maramureș, Vîicea și sectorul agricol 
Ilfov au încheiat însămînțările

& Există toate condițiile ca semănatul să se 
încheie repede în toate județele
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- ritmic, cu toate mijloacele și forțele!
în seara zilei de 10 octombrie existau pe cîmp, ne

transportate, următoarele cantități de produse:
3 milioane tone porumb
1 milion tone sfeclă de zahăr
• Sîmbătă după-amiază și duminică, pe lingă mijloa

cele de transport repartizate agriculturii, să fie folosite toate 
camioanele întreprinderilor

!
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Stadiul transportării din cîmp a porumbului, față de cantitățile recoltate, în procente pe județe, pînă îh seara .zilei de 10 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
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Intre grădini și piețe, camioanele aleargă mult, 
dar transportă puținîn aceste zile, din grădinile județului Prahova se recoltează însemnate cantități de legume, din livezi și vii — mere și struguri. Ele sînt' transportate . în centrele urbane și muncitorești pentru a asigura buna aprovizionare a populației. O- rașul Ploiești este, fără doar și poate, una dintre cele mai mari, piețe . de desfacere, a legumelor și fructelor. Țot aici se. află și cel' mai mare depozit pentru păstrarea acestor produse din județ. Am fost prezenți și noi, mai multe zile, la acest depozit pentru a vedea la fața locului cum decurge transportul de la producător la Beneficiar,De la început trebuie spus că zecile de 'autocamioane care vin și pleacă din zi și pînă în noapte sînt folosite mai bine decît anul trecut. Dar să lăsăm să-și spună părerea Ion lVIăhărescu, șeful biroului auto al I.L.F. Prahova. „în această toamnă, datorită măsurilor luate de I.T.A. și I.T.S.A.I.A. — unitățile cu care lucrăm — organizarea în coloanele de transport este mult . mai bună. . S-a întărit și disciplina în rindul conducătorilor auto. Același lucru, se'poate afirma și despre producători. Datorită bunei organizări a muncii, în multe cooperative agricole, șoferii nu așteaptă decît puțin la încărcarea mărfii. Cu toate acestea...".Da, eu toate acestea, lucrurile nu merg ca pe

roate. Este concluzia ce a reieșit și din discuțiile cu șeful biroului auto, dar mai ales cu oamenii de pe mașini, cu directorul unității, ing. Gheorghe Bădescu. Ce. rezultă în primul rînd ? Continuă să se irosească mult timp din cauza staționărilor. O staționare, de 3—5 ore, o fac autocamioanele la încărcarea ambalaj elor — activitate ce.ține de I.L.F. Aici, după cum ni. s-a ex

tombrie să i se trimită cît mai multe mijloace de transport. Șoferul Dumitru Torga a plecat cu un autotren de 22 de tone. Dar la Drăgănești nu era nici un om la încărcarea morcovilor și a roșiilor. Ca să nu vină fără marfă, șoferul a încercat să adune cîțiva oameni. N-a reușit, și . s-a întors la Ploiești cu autocamionul gol-goluț. E drept că a doua zi ingi
Supunem atenției cîteva neajunsuri în 
fluxul produselor agricole de la furnizori 

la beneficiari în județul Prahova

plicat, se produce o ștrangulare. Autocamioanele intră, dar... nu au pe unde ieși. Directorul ne-a vorbit despre o rezolvare. simplă : crearea a două fire de circulație, într-adevăr, simplă ca bună ziua, dar de ce pînă acum .nu s-a făcut nimic?Dar necazul și mai mare este la cîmp. Uneori nu există nici produsele recoltate și nici cine să le încarce. Ne-am notat numeroase cazuri cînd mașini de 7, 12 sau 33 de tone, pe baza cererii șefului de fermă sau a președintelui de cooperativă agricolă, au plecat să preia marfa și apoi s-au întors goale. Iată un caz din atîtea altele. Inginerul Mircea Predescu, șef de fermă la C.A.P. Dră- gănești, a cerut dispecerei de serviciu, Aurelia Iancu, ca în ziua de 6 oc

nerul a dat un telefon la I.L.F. ca să se scuze. Dar ce scuză poate exista intr-un asemenea caz ? Au mai procedat în felul acesta și șeful fermei nr. 3 de la Tîrgșoru Vechi, și cum spuneam, mulți alții.Sînt și cazuri mai puțin grave care totuși duc la irosirea timpului și a carburanților. Nicolae Ichimov de la I.T.A. Prahova, care, zi de zi, e prezent la poarta depozitului, ne-a relatat, din însemnările lui, o mulțime de cazuri cînd mașinile au sosit cu întârziere, unele pînă la 12 ore Ia o cursă,. sau de cantități minime încărcate. Am reținut cooperativele agricole din Dumbrava, Rîfov, Tirgșoru Nou, Aricești-Rahtivani, Buda- Palanca, unde din. lipsă de organizare mijloacele de transport staționează

foarte mult. Directorul I.L.F. consemna că prin- tr-o mai mare responsabilitate din partea celor ce se angajează în livrări prin grafice săptăminale, parafate și semnate de către conducătorii unităților agricole, numai în- tr-o singură săptămînă s-ar transporta, de pe cîmp la piețe, cel puțin 300—500 tone de legume, în plus, acestea.ar ajunge ta cumpărători proaspete, nu s-ar ofili la marginea solelor, așteptind încărcarea. „Normal — spunea directorul I.L.F.— ar trebui să realizăm, la distanțe de 30—40 kilometri, trei transporturi pe zi. Cele mai multe autocamioane nu fac însă decît o singură cursă. Extrem de puțin. Poate că sistemul de acum al I.T.A., de a plăti omul numai,, după orele existente în“ foaia de parcurs și nu Ia tonă-kilometru. duce Ia un interes scăzut al conducătorilor auto pentru a veni mai repede, ca să încarce mai mult". Directorul a mai amintit, autocritic, și de lipsa de răspundere de care dau dovadă unii din cei 39 de recepționeri ăi I.L.F,, care, acolo în comună, nu-și fac datoria. Chestiunea este că și critica și autocritica sînt bune, însă dacă nu se trece la rezolvarea problemelor acute ale transportului legumelor din cîmp, totul rămine vorbă goală.
Constantin 
CAPRARU corespondentul „Scinteii"

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
- . ;
■

Ritmul lucrărilor a sporit, 
dar poate crește și mai multPînă în seara zilei de 10 octombrie,, în. județul Mureș, culturile de toamnă au fost însămînțate pe 87 000 hectare, reprezentînd 94 la sută din suprafața planificată, din care 53 320 hectare cu .grîu — 86 la sută din prevederi. Importante forțe sînt concentrate la recoltarea porumbului, de pe cele 49 971 , hectare. Datorită măsurilor întreprinse de organele județene de partid și agricole, la a- ceastă lucrare participă, alături de cooperatori și alți locuitori ai satelor, mii și mii de oameni ai muncii din instituții și unități industriale, numeroși elevi. Ca urmare a acestei ample mobilizări de forțe, viteza de lucru a crescut de la o zi la alta, pînă în seara zilei de 10 octombrie producția fiind adunată de pe 23 116 hectare. Ritmul lucrărilor a sporit, dar poate crește și mai mult. O demonstrează rezultatele multor unități agricole.O imagine edificatoare despre modul responsabil în care se acționează în aceste zile la strîngerea roadelor toamnei în județul Mureș ne-au oferit-o cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți locuitori ai satelor din consiliile agroindustriale Sărmașu și Iernut. „Deși culesul a început cu o oarecare întîrziere, pînă acum porumbul a fost strîns de pe mai bine de 1 325 hectare din 2 495 cultivate — ne spune Gheorghe Urcan, inginerul-șef al consiliului agroindustrial Sărmașu. Ne grăbim să încheiem lucrările în timpul cel mai scurt, astfel încît nici un bob să nu se piardă și să ne onorăm exemplar sarcinile la fondul de stat". Aflăm că unitățile agricole din consiliul agroindustrial Iernut au livrat la fondul de stat 1 417 tone porumb.In raidul nostru prin cooperativele agricole Sărmașu, Balda, Miheș, Sin- petru, Șăulia de Cîmpie și Dimbu am consemnat numeroase fapte ,de

muncă. La recoltarea porumbului lucrau aproape ' 3 000 de oameni. Bunăoară, în lanurile cooperativei agricole Șăulia, de Cîmpie, unde porumbul ocupă 369 hectare, se aflau aproape .500 de ' cooperatori, alături de care acționau și lucrători ai consiliului popular comunal, cadre didactice și .eldvi, muncitori navetiști. „Pînă acum, producția medie realizată pe cele 200 hectare recoltate este de peste 8 500 kg la hectar — ne spune Alexandru Bărbat, ingine- r’ul-șef al cooperativei. In zilele precedente am acționat cu prioritate la recoltarea celor 110, hectare cu porumb, suprafață pe care griul a și fost însămînțat cu maximă operativitate". Ceea ce reține aici atenția este faptul că tot ce se recoltează într-o zi, în aceeași zi ajunge în bazele de recepție. Explicația : unitatea dispune de 40 atelaje și 10 autocamioane proprii, astfel încît, avînd și forțe suficiente la încărcat, în numai cîteva zile au transportat direct in baza de recepție și Ia F.N.C. Iernut aproape 1 500 tone porumb.La strîngerea recoltei de porumb se muncește intens și în cele patru cooperative agricole — Sălcud, Iernut, Cipău, Deag din comuna Iernut. Vasile Cornea, primarul comunei, se află permanent în mijlocul oamenilor la culesul porumbului și al altor culturi. La încheierea zilei de lucru, primarul face următorul bilanț : în ziua respectivă, porumbul a fost recoltat de pe mai bine de 50 hectare. Ca atare, s-a strîns pe mai bine de 50 la sută din suprafața de 969 hectare cultivate. Viteze superioare de lucru s-au înregistrat în aceeași zi la însă- mînțarea griului și recoltarea sfeclei1! de zahăr.
Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scinteii"

La C.A.P. Sibioara, județul Constanța, se lucrează la semănatul griului 
Foto : E. Dichiscanu

giurgiu: Mecanizatorii au pus 
sămința sub brazdă; acum

e rindulîn acest an. oamenii muncii din agricultura județului Giurgiu s-au confruntat cu condiții climatice grele care au influențat negativ producția de cereale păioase. Iată de ce. în această toamnă secetoasă, pe baza măsurilor stabilite de comitetul județean de partid, irigarea de răsărire constituie o preocupare de pj’im ordin pentru toti locuitorii satelor. Sarcina de a executa în cele mai bune condiții programele de udare pe cele 34 883 hectare cultivate cu grîu. orz și plante furaiere cuprinse numai in sistemele de irigații ale cooperativelor agricole a fost încredințată Consiliului județean al Frontului Democrației si Unității Socialiste.„Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni patriotice in fiecare unitate agricolă au fost constituite echipe de udători. cărora li s-au adăugat 12—14 elevi, ne-a spus Dumitra Tilici. secretar al comitetului județean de partid, președinta F.D.U.S. Fiecare echipă este condusă de către un mecanic care asigură asistenta tehnică de specialitate. în cele 5 zile de cînd a început această acțiune, peste 1 000 de elevi din clasele terminale au montat si pus în funcțiune 740 aripi de ploaie, care au contribuit la creșterea suprafețelor irigate de la 614 Ia 1061 hectare pe zi. Ca urmare, pînă în seara zilei de 10 octombrie au fost irigate peste 4 000 hectare cultivate cu griu si orz. iar vitezele de lucru sînt tot mai mari".înarmați cu aceste cifre de sinteză Ia nivelul iudetului. am pornit in cîmp. unde am avut prilejul să asistăm la o adevărată bătălie pentru apa atît de folositoare culturilor de Păioase abia însămîntate. Poposim in sola „Dăita" de 100 hectare aparținînd C.A.P. Frasin. Mecanizatorii Florea Lazăr și Gheorghe Oan-

udătorilor I •'tă trăgeau ultimele brazde Ia însă- mîntarea griului. în același timp, la celălalt capăt al solei. 12 elevi din localitate. împreună cu loan Coio- caru. președintele cooperativei agricole, si Dumitru Nuță. secretarul cu problemele de propagandă al comitetului comunal de partid, terminaseră de montat 24 aripi de ploaie.Și în alte localități — Malu. Vedea. Izvoarele. Ghizdaru, Oinacu. Pu- tineiu. Vieru — alături de cooperatori. numeroși elevi. în cadrul practicii agricole, au răspuns „prezent" la apelul organizației județene a F.D.U.S. de: a participa la irigarea culturilor, pentru a se obține recolte mari in anul viitor. Peste tot în județ se constată preocupări pentru a fi puse în poziția de funcționare. toate1 cele-2 450 aripi de ploaie, astfel ca îndată ce se creează condițiile tehnice, apa să fie introdusă pe canale.în finalul raidului nostru se impun totuși cîteva, observații de solutionarea cărora depinde în mare măsură buna reușită a campaniei de irigații inițiată în județul Giurgiu. Este vorba in primul rind de folosirea cu grijă a energiei electrice pusă Ia dispoziție de către sistemul național pentru funcționarea la întreaga capacitate a tuturor incintelor. irigate din județ. în ziua de 9 octombrie nu s-a realizat decit irigarea a 1 000 de hectare din programul de 3177 hectare. De asemenea, se cere mai multă promptitudine din partea întreprinderii județene de specialitate fată de executarea lucrărilor de întreținere, dotarea formațiilor de intervenție hidro cu tot ce este necesar.
Ion MANEAcorespondentul „Scinteii"
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TEATRUL ISTORIC
in repertoriul stagiunii actuale

Atenția deosebită acordată dramei istorice, includerea ei in repertorii și transpunerea ei in spectacole exemplare ale artei noastre — expresie a patriotismului ardent — constituie un fenomen evident încă din anii întemeierii și din primele perioade ale afirmării scenei românești.Regăsim redimensionată major această orientare în anii noștri — cind prezența piesei istorice a fost ridicată la rangul unui principiu programatic al tuturor scenelor de pe cuprinsul țării și în primul rînd al celor naționale. Nu este vorba numai de un semn al prețuirii unei direcții tradiționale, ci și de rațiuni și imbolduri noi : considerația acordată istoriei) reconsiderarea ei și redescoperirea unor zone de profunzime ale ei în lumina materialismului istoric în „Epoca Ceaușescu". De asemeni, rolul și mai însemnat ce revine teatrului în formarea conștiinței omului nou — care trebuie să aibă, printre componentele sale esențiale, și o temeinică și profundă conștiință națională, o puternică dragoste față de pămîntul natal, o adîncă prețuire a idealurilor înaintașilor, a luptei lor necurmate pentru emancipare socială și libertate națională, ca și dorința de a contribui, cu forțe proprii, în contemporaneitate, la progresul țării pe drumul socialismului și comunismului, la prestigiul țării în lume.
„Preocupindu-ne de măreția pre

zentului, să nu uităm nici gloria tre
cutului de luptă pentru libertate și 
neatirnare a poporului nostru. Iată 
de ce este necesar să fie reflectată 
mai larg in literatură marea epopee 
istorică a luptelor purtate de por 
porul român, de-a lungul a secole și 
milenii, pentru apărarea ființei na
ționale și gliei strămoșești, a limbii 
și culturii, a libertății și independen
ței patriei. Prin aceasta literatura 
mobilizează și însuflețește mai puter
nic masele celor ce muncesc in fău
rirea istoriei de astăzi a tării, 
înălțarea minunatului edificiu al 
ciclismului și comunismului pe 
mintul României !“ — sublinia varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.In acest spirit, teatrul românesc contemporan a considerat și consideră o nobilă datorie a sa de a ține mereu viu în atenția spectatorilor mesajul operelor clasice. „Despot Vodă" de Alecsandri, „Răzvan și Vidra" de B.P. Hașdeu, „Vlaicu Vodă" de Al. Davila, trilogia lui Dela- vrancea sînt permanențe ale repertoriului teatral. Cu deosebire în ultimele două decenii, au fost redescoperite și, în unele cazuri, chiar aduse pentru prima oară la lumina rampei piese istorice de Camil Petrescu („Danton"), Mihail Sorbul, Ion Luca, N. Iorga, C. Kirițescu, V. Eftimiu ș.a.Teatrul istoric deține, cum știm, un rol important în dramaturgia contemporană. Genul a fost ilustrat de dramaturgi de primă mărime, care au impus, o dată cu o nouă perspectivă, marxistă, asupra istoriei. o nouă viziune, mai' realistă; ăSupra eroului făuritor de istorie. Ei au adus în atenție momente și personalități ce Inu-și găsiseră Ipină-, «tunet cuvenita' transfigurare acest sens la tre cele mai dramă de tar etc.).Teatrele au valorificat adesea cu strălucire mesajul, virtuțile artistice ale acestor propuneri dramaturgice. Au rămas, astfel, de referință, spectacolele cu „Petru Rareș" de .Horia Lovinescu la teatrul „Ndttara", „Săptămîna patimilor" de Paul An- ghel ori „A treia țeapă" de Marin So- rescu la Naționalul bucureștean și „Răceala" la „Bulandra", „Procesul Horia" de Al. Voitin la Naționalul din Cluj-Napoca și la Tîrgu Mureș, „Io, Mircea Voievod" de Dan Tărchilă la

Constanta, „Descăpăținarea" de Al. Sever la „Ciulești". De asemenea : „Muntele" de D. R. Popescu la Piatra Neamț, „Coroană pentru Doja" de A. Gh. Ardeleanu la Naționalul timișorean; „Vlad Tepeș în ianuarie" de Mircea Bradu la Brașov; „Zodia Taurului" de Mihnea Gheorghiu și, nu de mult, „Greul pămîntului" de Valeriu Anania la Naționalul craio- vean.Centenarul Independenței a prilejuit un număr impresionant de scrieri noi, semnate de H. Lovinescu, I.D. Sîrbu, D.R. Popescu, Dan Tărchilă, Mircea Bradu, Petru Vintilă — cu interesante transfigurări scenice la București, Oradea, Sibiu, Galați etc. Teatrul istoric a atras și tî- năra generație. Condeie tinere (Paul Cornel Chitic, Mircea Vaida. M. Va-

du-i personajului principal aura unui erou deopotrivă istoric și mitic, real și plin de mister. Emilian Bel- cin (Horea), Tudorel Filimon, Petru Dondoș, Bucur Stan, Ion Tudorică, Victor Nicolae ș.a. participă substanțial prin jocul lor la aceasta.„Aș spune că teatrul istoric constituie o prezență obligatorie pentru repertoriul unui teatru național — ne spune Constantin Cubleșan, directorul instituției clujehe. Dramatur- ; gia istorică actuală adaugă noi; valențe literaturii noastre clasice. La reînvierea paginilor din trecut autorii de azi adaugă efortul problematizării istoriei. Dincolo de relieful unor caractere se adincesc destine umane în istorie, eroi ipostaziind varii relații între libertate și necesitatea istorică".
-................

'

la Teatrul Național din Cluj-NapocaExecuția se repetă" de Mircea Vaida,
i® I $
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artistică,, apelind în modalități estetice din- variate (frescă, eseu, idei, teatru-documen-

siliu, Șerban Codrin, C. Ifrim) s-au oprit fie la epoci cunoscute, fie ,1a epoci, și personalități mai puțin abordate.Care este locul teatrului istoric în repertoriile actuale ? O întrebare binevenită oricind, dar cu atit mai mult la începutul unei noi stagiuni.Nu doar în inima și în sufletul clu- •jenilor ci și ale celor dintr-o largă zonă înconjurătoare a rămas adînc întipărit un spectacol cu „Procesul Horia" în aer liber ce avea ca decor amfiteatre naturale, văile Someșului sau ale Bistriței ori Arieșului. în contextul comemorării a două secole de la răscoala lui Horea, 
Teatrul Național din Cluj-Napoca a inclus în repertorii, în premieră absolută, o piesă nouă semnată de un autor clujean : „Execuția . se repetă" ; de Mircea Vaida. O piesă izvorîtă dintr-o credință adîncă, („Cred în. Horea ca într-unul care a. pus piatra de temelie la zidirea libertății 'și' '■ demnității românești" — mărturisea autorul) și totodată dintr-un studiu riguros al documentelor; o piesă de factură intelectuală, aducînd în instanța scenei idei și atitudini în epocă și prilejuind (pe calea unei portretizări indirecte, dar sugestive) imaginea lui Horea ca pe aceea a unui mare gînditor și. clarvăzător, ca pe o întruchipare strălucită a spiritului revoluționar și setei de libertate. Spectacolul,-montare de sobrietate și finețe (regia : Aureliu Manea, scenografia : Virgil - Svințiu), are meritul de a susține tocmai spectacolul argumentelor și ideilor și, totodată, de a nimba evenimentul istoric, conferin-

La Turda, la loc de cinste pe afiș — o altă piesă inspirată de destinul lui Horea: „Urme pe zăpadă" de Paul Everac. Fructificînd unele date documentare, piesa participă, original, la portretul mitul tragic, țesut, timpul vieții eroului, nația populară. „In îndeplinirea sarcinii de a contribui la opera de educare patriotică! sarcină ce ne revine firesc, spectacolul cu „Urme pe zăpadă" de Paul Everac a jucat un rol important — ne spune Stelian Stan- 
cu, directorul teatrului din Turda. Spectacolul a fost vizionat de mii de elevi, dar și de numeroși oameni ai muncii din zonă. Cu toții auziseră de numele și faptele marilor capi ai răscoalei, povestite cu venerație de părinții și bunicii lor — Horea și ai săi fiind simboluri de preț ale luptei pentru dreptate socială si na? țională".„Sărbătoare princiară" de Teodor’ Mazilu, inspirată din evenimentele de la 1784. piesă de referință istorică, ce ridică problema gravă în contemporaneitate, a constituit o reușită a teatrului noștru și sub aspectul mesajului și sub acela al experimentului dramatic — ne spune Romulus Feneș. directorul Tea
trului National din Tîrgu Mureș, teatru unde, cu cîțiva ani în urmă, s-au jucat în transfigurări scenice de excepție : „Procesul Horea" de Al. Voitin și piese de factură istorică semnate de Siito Andras, D. R. Popescu ș.a.

Teatrul Național din Craiova, este gazda unui festival bienal consacrat

în chip sublim, la încă din de imagi-

„Buni specialiști, buni revoluționariiiînvătămînt a problematica instrucției șiDebutul anului de readus în actualitate vastă și complexă a . .educației, a coordonatelor de bază în spiritul cărora trebuie să se desfășoare opera de formare profesională, spirituală, etică a tinerelor generații. Reperele fundamentale ale procesului de modernizare a învăță- rnîntului, imperativele actului in- structiv-educativ, orientarea de fond, precum și modalitățile practice de realizare a acestora se află. într-o mare bogăție și efectivă originalitate, în gindirea și opera secretarului general 
Nicolae al școlii tivitatea ducătorul partidului și statului nos
tru a subliniat, o dată în plus, că „în- 
vățămintul nostru trebuie să fie un 
învățămînt revoluționar, care să 
aibă în vedere pregătirea tineretului 
pentru muncă, pentru luptă,' pentru 
a acționa permanent in spirit revo
luționar... Este necesar, în același 
timp, să așezăm in centrul activității 
învățămîntului nostru educarea pa
triotică, formarea tineretului în spi
ritul dragostei față de patrie, față de 
partid, față de cauza socialismului și 
comunismului în România". Unor asemenea obiective înalte, mobilizatoare se cer consacrate întreaga activitate a școlii, toată competența și capacitatea creatoare a slujitorilor săi, cărora societatea noastră socialistă le-a încredințat îndatorirea de cea mai mare răspundere de a for
ma „buni specialiști, buni revoluțio
nari".Prin ce se caracterizează. în esență, un asemenea model uman ?Oamenii pe care îi formăm, prin toate laturile muncii de educație, trebuie să fie adevărați revoluționari în tot ce gîndesc și realizează. Există, astfel, o vie unitate dialectică între spiritul revoluționar și ideea modelului uman care se află la baza întregii activități de educație socialistă din tara noastră și se caracterizează printr-o întreită semnifica
ție : pregătirea profesională temei
nică, în avansate ințific și 
pregătire profundă ne a partidului nostru, a programelor sale de dezvoltare economico-so- cială a țării și a importanței obiectivelor concrete de.la nivelul fiecărui sector de activitate și al fiecărui loc de muncă, precum și implicarea cu 
toate forțele pentru traducerea lor

al partidului, tovarășul Ceaușescu, adevărat ctitor românești moderne. La fes- deschiderii cursurilor, con-

Concordanță cu cele mai cerințe ale progresului ști- tehnic contemporan ; înaltă 
politică, vizînd cunoașterea a politicii interne și exter-

în viață în mod exemplar ; calități 
morale înaintate, corespunzătoare principiilor și normelor eticii și echității socialiste, democratismului propriu orînduirii noastre noi, valorilor civilizației socialiste și comuniste. Iar ceea ce . unește, ca într-o sinteză vie, toate 'aceste însușiri semnificative este spiritul revoluțio
nar în gîndire și acțiune, care exprimă atașamentul față de politica partidului și față de interesele majore ale societății noastre socialiste, adeziune în asumarea și îndeplinirea sarcinilor, caracter militant în

si pregătirea tineretului,
in perfecționarea forței

de muncă

promovarea noului, valoroase, fermitate comuniste de muncă popa-re- an-
a inițiativelor în convingeri și viață, încredere în capacitatea de creație a porului și în viitorul luminos al triei socialiste.Acest accent ferm pe spiritul voluționar în munca de educațiegajează procesul de învătămînt in întregul său, sub aspectul tuturor laturilor muncii instructiv-educative. Fiecare obiect zintă nu doar ci constituie o ficații sociale.fundamentale și. implicit, cu responsabilități majore ce decurg din aceste semnificații. Aceasta, deoarece este firesc ca o dată cu cerințele unei pregătiri solide a tineretului pe linia unei anumite profesiuni, invătămîn- tul să aibă în atenție și exigențele sociale ale respectivei profesii, cu întreaga gamă de implicații sub aspectul formării revoluționare, politice și patriotice. Desigur că. in realizarea acestei pregătiri revoluționare, un rol esențial îl au științele sociale, însă și celelalte discipline de învăță-

de învătămînt repre- o specialitate în sine, specialitate cu semni- politice și patriotice

Foto : S. Cristian

-a

teatrului istoric, manifestare concentrează cele mai buhe realizări de acest fel din țară, și, totodată, interesante dezbateri privind dramaturgia și teatrul istoric. Teatrul și-a făcut un titlu de onoare din a realiza premiere absolute, spectacole de referință cu piese de teatru istoric ale scriitorilor actuali. „Ne-a bucurat mult — ne spune Al. Dincă, directorul instituției craiovene — primirea deosebită ce a fost făcută deopotrivă de spectatori și de critică dramaturgiei lui Mihnea Gheorghiu, ori spectacolului cu piesa lui Valeriu Anania, „Greul pămintului", montare monumentală, de ținută, realizată de teatrul nostru. Pregătim pentru Festivalul de teatru istoric — ediția ce se apropie — o montare după „Iarna lupului cenușiu" de I. D. Sirbu, piesă de idei, inspirată de evenimentele luptei pentru independență de la 1877. Considerăm de datoria noastră să întreținem vie în conștiința . națională amintirea eroismului poporului nostru în lupta pentru dreptate socială, libertate națională și să promovăm cum se cuvine operele dramatice de valoare cu asemenea teme".Impulsionat de același nobil sentiment al datoriei față de istorie se arată a fi și Teatrul Național din Iași unde (pe lingă „Apus de soare" — permanență a repertoriului, „Drumuri și răscruci" de Paul Everac ș.a.) se află în pregătire, Ia secția animată de tineri creatori din Suceava, „Răceala" de Marin Sorescu. De asemenea : teatrele din Reșița și Bacău unde se află în studiu „Dezertorul" de Mihail Sorbu și — respectiv — „Săptămîna patimilor" de Paul Anghel.Cum este și firesc, teatrele noastre sînt doritoare să. marcheze prin opțiunile lor repertoriale marile evenimente aniversare, mari sărbători naționale care prilejuiesc relevarea unor caracteristici de seamă ale bogatei noastre istorii. în 1986 se vor împlini șase secole de la înscăunarea lui Mircea cel Bătrin, personalitate istorică ce a jucat un rol crucial în destinul țării, nu numai în secolul al XlV-lea, ci și în cele ce au urmat. „Ne-am propus — ne spune artistul 
Ion Besoiu, directorul teatrului ,,Bu-' 
landra" — să prezentăm in actuala stagiune piesa lui Dan Tărchilă „Io, ’ Mircea Voievod". Sperăm că publicul nostru (care a primit cu interes și spectacolul „Răceala" de Marin So- rescu) va cunoaște prin acest spectacol momente de elevată trăire patriotică, va fi îndemnat să reflecteze la legitățile istoriei și la eroismul strămoșilor, noștri care au luptat, asumîndu-și mari sacrificii, pentru împlinirea idealurilor de libertate".Credem că prezența teatrului istoric pe afișe — dată fiind, importanța acestuia, resursele lui educative — poate cunoaște încă unele îmbunătățiri, îmbogățiri, incluzîridu-se în repertorii fie lucrări din categoria numeroasă a pieselor istorice deja consacrate,, fie' noi propuneri ale .dra- !m'aturgilor, creații teatrale emoționante, care să pună și. mai pregnant în evidență .rolul uriaș ..jucat iu lupta ‘ pentru libertate și o viață mai bună de clasa muncitoare, de țărănime, rolul hotărîtor al poporului ca principal făuritor al istoriei noastre.

Natalia STANCU

t

Casa de cultură din Satu MareCONDIȚIA MILITANTĂ A CREAȚIEI ARTISTICE

mînt trebuie să se implice permanent in efortul modelării prin educație a trăsăturilor de personalitate a tinerilor proprii societății socialiste. La realizarea unui bun specialist — în chimie, matematică, fizică, biologie, mecanică, medicină etc. — care să se caracterizeze prin spirit revoluționar este absolut necesar să participe în mod efectiv și obiectul (obiectele) de învățămînt care îl pregătesc pentru acea profesie.Cit privește științele sociale, acestora le revin astăzi, în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, sarcini sporite, în concordanță cu cerințele de fond ale muncii de propagandă, cu comandamentele societății socialiste în etapa actuală. Acestea sint' chemate să îmbine în mod armonios latura transmiterii de 
cunoștințe cu latura formării prin
cipiilor și convingerilor, ca elemente esențiale în structura personalității omului nou. Numai în măsura în care știința devine factor de conștiință — și cu atit mai mult este necesar acest fapt în cazul științelor sociale, de care depinde formarea concepției științifice, materialist-dia- lectice și istorice despre lume și societate, despre , muncă și viată, despre valorile culturii și civilizației, despre patrie, popor și partid — se poate aprecia că opera de învățămînt pe care o realizează școala, că procesul instructiv și educativ desfășurat în clase, in sălile de cursuri, în laboratoare de cercetare și in ateliere de producție constituie o activitate formativă creatoare, de reală calitate și cu efectivă finalitate, acest sens, lecțiile și cursurile de lozofie, de socialism științific, economie politică sau de istorie, etică și sociologie etc. au în fața un cîmp larg de afirmare sub diferite forme și modalități specifice ale acțiunii educative. Ele trebuie să se caracterizeze printr-o înaltă valoare științifică și este necesar ca ele să implice din partea noastră, a personalului didactic, o adevărată artă a predării valorilor științelor respective, de natură să realizeze o autentică operă de modelare a conștiinței.Școala, important factor de cultură și civilizație, cum este apreciată in documentele partidului nostru, se definește deci in raport cu înaltele comandamente ale noastre socialiste de astăzi portant factor al formării revoluționar.

Conf. univ. dr. 
Niculae NICULESCU Institutul politehnic d
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Istoria veche și istoria nouă se îngemănează cu inconfundabilă personalitate în statornica vatră de energie a țării care este I-așiul. Izvoarele documentare pe.care le reprezintă monumentele vechi, ca și efigia concentrată a orașului modern au constituit și constituie pentru unul din cei mai înzestrați pictori ieșeni — Dan Hatmanu — un neistovit izvor de inspirație. L-am regăsit de curind, în atelierul său, finisind un nou ciclu de lucrări care vor alcătui o viitoare expoziție personală. Crescut din atmosfera spirituală a Iașiului contemporan, ciclul acestor lucrări evocă rind pe rind case ale orașului vechi, casele Negruzzi, Ion Creangă. Al. I. Cuza, Mihail Sadoveanu, monumentalul Palat al culturii, Golia, noul centru civic sau aspecte ale citadelei industriei moderne care s-a ridicat aici.1 — Era firesc, ne spunea pictorulDan Hatmanu. ca Iașiul să fie redat în imagine plastică de un ieșean care l-a cunoscut, l-a iubit și care de-a lungul anilor i-a rămas credincios. Lucrez de mult timp șl cu mare plăcere la această temă, îmi amintesc întotdeauna cu emoție de vremea cînd mergeam împreună cu Corneliu Baba, dimineața, înainte de răsăritul soarelui, să privim, și să pictăm Iașiul atit de drag nouă.. Cred, în același timp, că, inregistrînd aceste locuri, care sînt inevitabil supuse eroziunii timpului, fac un lucru de folos și din punct de vedere documentar,. Am pictat „Iașiul amintirilor" Jțitlul expoziției mele din 1975) — drășuT văzuF prin ochii ' copiilor, într-o manieră oarecum naivă. Apoi, cil mijloacele graficii,. am conturat „Iașiul de ieri si de azi" intr-o altă expoziție. Am pictat, de asemenea, figuri legate de istoria Iașiului. Nu este deci vorba doar de case, ci și de oameni. Voiam chiar să intitulez „Case și oameni" expoziția „Iașiul de ieri și de azi" la care mă refeream mai înainte. Am pictat și multe figuri ale vieții culturale ieșene. Una din expozițiile mele s-a numit „Omagiu actorilor ieșeni" (multe din aceste lucrări se află la Muzeul Teatrului Național) ; o alta „Omagiu poeților". Lucrez mai ales pe cicluri. Mă concentrez pe o anumită .temă pe care încerc să o dezvolt cit mai mult. Un exemplu în acest sens ar fi expoziția „Om și sentiment", pe care am deschis-o la Opera Română și în care urmăream omul și raporturile lui cu societatea, cu natura, cu cosmosul, cu el însuși.
— Se împlinesc in curind 125 de 

ani de la înființarea aici, la Iași, 
a primei școli naționale de arte 
frumoase. Mai precis, de la înteme
ierea, prin decretul 
nat de Alexandru 
toamna anului I860, 
demii de arte din 
sajul spiritual este.

marile exemple ale artei românești, 
deopotrivă o problemă a gindirii și 
sensibilității. Cum trebuie înțeles 
acest mesaj de înaltă calitate în 
condițiile artei contemporane'?

— Se împlinesc, intr-adevăr, 125 de ani de la întemeierea Școlii de arte frumoase și a Pinacotecii din Iași. Prin personalitățile ei cele mai de seamă, ■ arta ieșeană a■ răspuns, de-a lungul anilor, la marile întrebări ale vremii. Prin Gheorghe Asachi, C. D. Stahi, Panaiteanu Bardasare, de exemplu, ea și-a afirmat adeziunea la idealurile Unirii, pentru ca mai tîrziu, prin arta unor Octav Băncilă, Ștefan Dimitrescu, Nicolae Tonitza, ea să se alăture cauzei țăranilor asupriți și mișcării muncitorești. Clasele de pictură îndrumate de Corneliu Baba sau Ion Irimescu au și astăzi ecou și continuatori. S-au format și s-au dezvoltat aici artiști autentici, deschizători de > drumuri în artă ; artiști care au pornit tocmai de la ceea ce ne este propriu, specific. Trebuie să precizez aici că dragostea și înțelegerea față de popor, idealurile lui nu sînt încremenite în manifestări și forme fixe, ci, dimpotrivă, fiecare epocă și-a manifestat intr-un fel propriu, ihconfundabil, caracteristicile. Este un fapt dovedit că în fiecare din aceste epoci creatorii autentici, inspirați de marile idealuri ale națiunii, au știut să găsească formele cele mai potrivite, cele mai convingătoare: prih care arta lor să ajungă la inima oamenilor. Cred că această concordanță definește și astăzi condiția militantă,, angajată a creației noastre.
— Sintețî nu numai profesor, ci 

și rector al Institutului de invăță- 
mînt superior din Iași. Cum pri
viți formarea multilaterală a stu
denților din punctul de vedere al 
continuării fertilelor tradiții ale 
artei românești la care vă refereați 
mai înainte ?— Am dorit întotdeauna să' transmit studenților cit mai mult din‘ comoara de sensibilitate și meșteșug pe care ne-au lăsat-o înaintașii. în procesul de învăță- ' mint m-am străduit să-i fac să înțeleagă mai bine, să respecte portul formă-culoare pentru pornind de aici, să Înțeleagă rentele și tendințele artistice mai importante. Fiind tineri,începutul formării lor, studenții sînt în general tentați să experimenteze. Este motivul pentru care am făcut împreună cu ei copii după lucrări celebre din muzeu, apropiindu-i astfel de arta vechilor meșteri și de condițiile lor de lucru — de la calitatea pînzei pînă la maniera de lucru. Avem în cadrul institutului ieșean două ții.-- de pictură și sculpură. necesar, în aceste condiții, ca denții noștri să cunoască cit multe tehnici artistice. Acestași motivul pentru care am abor-

ra- ca, cucele Ia

In fide de lor

societății și ca im- spiritului
in lași

domnesc sem- 
Ioan Cuza, in 
a primei Aca- 
România. Me- 
ne-o dovedesc

sec- Este stu- mai este

Universul muncii în literaturaPractic, nici un scriitor român nu face abstracție de realitatea cotidiană. ar fi cu totul de neconceput ca munca, dezvoltarea socială, existența, cu mutațiile ei neîncetate, să nu stea în centrul atenției celor direct preocupați de adevărul vieții contemporane. Dar pentru cel care parcurge în calitate de cititor profesionist peisajul actual al prozei noastre devine evident că ancorarea iri realitatea fierbinte a acestor zile nu înseamnă doar principala sursă de inspirație. Mai înseamnă ceva, la fel de important : o școală de creație, posibilitatea de a fi la înălțimea așteptărilor prin acel gest reflex, desigur bine cumpănit, care se adresează proceselor înnoitoare, faptului confruntărilor trăite înaltă a unui drum de tezism, de locuri implicat în formarea noii personalități.Deschiderile prozei, cum o dovedesc numeroase apariții recente, deși aparțin unor autori foarte diverși ca vîrstă si orizont, sînt omogene. Omogenitatea este aici o chestiune determinată de judicioasa înțelegere a orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Poporul — in care tineretul are 
un rol de seamă — oamenii muncii 
sini cei care au realizat tot ceea 
ce am obținut in dezvoltarea socia
listă a patriei noastre. Ei sînt eroii 
care trebuie să-și aibă locul în 
film, în teatru, în poezie, in artă, 
în literatură, in pictură. In toate 
domeniile, creației artistice pe ei 
trebuie să-i prezentăm".Bineînțeles că. statornicită decenii, grija cu care proza noastră socială vine să intîmpine realitatea muncii, a vieții ce descoperă eroismul efortului constructiv, ia aminte astăzi, mai mult ca oricînd, că indiferent unde s-ar petrece ac-

de muncă si la tensiunea complex, ferit comune, lucid

de

țiunea, la oraș, la sat, tn creierul munților, la malul mării, mișcarea imaginației are un scop bine precizat. Fie că se referă la culesul roadelor sau la o oră de școală, la pregătirea șarjei ori la extrasul țițeiului, proza își îmbogățește mesajul. Nu este la mijloc doar plăcerea de a povesti destine, de a surprinde finalitatea acelor comportamente prin care se exprimă sentimente esențiale. Atîta timp cit naratorul vizează dincolo de formele de manifestare psihologică, și prin ele stări de conștiință, pare posibil să reținem — o dată cu acuitatea privirii — justa, inspirata fuziune a existențialului cu socialul.Cred că asta evidențiază acum cele mai semnificative din cărțile de proză, acest notabil univers prin care circulă personaje pe care evenimentele zilnice nu le îneacă in noianul lor, dimpotrivă, le poartă cu orgolios interes spre zone mai profund revelatoare de umanitate.Intrările spre zonele supuse observației merg, in pas cu natura naratorului, modulate, marcate de situațiile de viață, la rîndul lor acestea urmărind să ofere cititorului accesul la înțelegerea transformărilor pe care le relatează. Voi începe prin a aminti că tocmai acest sens, al unui univers in plină transformare prin muncă, propune Ion Brad în foarte rotundul și expresivul său roman Ultimul drum, un fel de cronică a familiei Borcea. Ipotezele, interdependente, ale înrudirii surprind, oe lingă întoarcerea la vatră, si deveniri continue tn satul transilvan, pun în lumină o optică evoluată despre toate elementele colaterale aport romanul, el oglindă a realului.. realul să-si lumineze coordonatele, să se facă mai bine înțeles. Decu-
din al căror însuși fidelă contribuie ca

pajul romanesc fixează partiturile, definește relieful tipologic.Și pentru că am amintit de extrema acuitate spre care ne invită vastul proiect epic adus de noi în discuție, nu trecem cu vederea adecvarea multor romane și culegeri de nuvele la tipul de personaj care din contemplativ, neangajat, constrins Ia inacțiune (amintiți-vă de literatura sadoveniană a „tîrgu- rilor unde nu se întîmplă nimic", de paginile lui I. A. Bassarabescu, Cezar Petrescu ș.a.) conștientizează azi individul, il justifică în noua condiție de ferment și agent al celei mai îndrăznețe dinamici, stimulată și stimulînd destinele umane, iar prin ele chiar destinul artei, impactul acesteia asupra creativității.Există din acest punct de vedere, intr-un fel de dialog neîntrerupt cu dezbateri și trăiri acute, con
textul afirmativ generator de energii, ca în remarcabilul roman al lui George Bălăiță, Lumea in două 
zile. Arta prozatorului de a trage din „conversații" o densitate a deciziilor și de a încercui personaje prin solicitări circumstanțiale merită audiență. Căci, între altele, pune, in vibrație convergența vitalismului cu dorința de a face bine tot ce trebuie făcut pentru a merge înainte. Nu neapărat localizînd viziune’a in spațiul strict al muncii, cit zionate secința doaria pe care . .cînd emițătorul are inițiative, atinge clapele visului cu ambiția participării existențiale.Acest concept al participării existențiale apropie cărți numai aparent fără șansa întrepătrunderii, cum ar fi Cheia de contact a lui 
C. Turturică, Navetiștii lui Nicolae

însumînd in căutările oca- de nevoia de afirmare con- sa cea mai directă : ple- pentru împliniri, greutatea o capătă opțiunile mature

dat împreună cu ei tehnica mozaicului, iar rezultatele, spectaculoase, pot fi privite de oricine la Liceul pedagogic din Iași. Am abordat, de asemenea, tehnicile graficii și am realizat împreună cu studenții expoziția de afiș politic intitulată „Pacea". Am abordat, de asemenea, și lucrări în tehnica frescei (la Spitalul nr. 1 adulți), după ctim ne-au preocupat în mod deosebit problemele proiectării industriale, ale înfrumusețării străzilor și piețelor Iașiului — inițiativă soldată cu proiecte deosebit de interesante ale studenților. M-am referit acum doar la citeva exemple din domeniul artelor plastice, ■ încununate de succese, de premii la expoziții republicane și concursuri organizate pe plan național. Ar trebui să precizez, de asemenea, că studenții noștri de la secțiile de muzică dovedesc prin premiile pe care le obțin, în țară și străinătate,, seriozitatea școlii noastre, continuarea la un nivel superior a înaltelor ei tradiții.
— Putem vorbi, referindu-ne jî 

la pictura contemporană, de con
tinuitatea acestor tradiții româ
nești 1— Lucrările prezentate de membrii filialei noastre in ultimele decenii in . cadrul a numeroase manifestări organizate la nivel național sau local arată că avem aici o inmănunchere de inalte conștiințe, dar și de talente distincte, puncte de reper sigure pentru oricine ar dori să distingă trăsături ale profilului școlii ieșene de azi.. Condițiile de care se bucură, astăzi, artiștii noștri, libertatea de creație care e bunul cel mai de preț cîștigat, dragostea de patrie, de meserie, continuarea tradițiilor co- lorismului românesc sau ale monu- mentalismului afirmat aici au dus la multe creații cu care cetățenii orașului se pot mindri. Caracteristică pentru atitudinea democratică a artiștilor ieșeni este și deschiderea a numeroase expoziții în întreprinderi. Nu cred că există vreo întreprindere sau vreun sector agricol unde să nu fi organizat expoziții urmate de dezbateri, de discuții cu publicul. Cîștigul a fost întotdeauna dublu. Pe de o parte noi, ca artiști, am luat un Icontact direct cu oamenii, cu problemele lor, iar pe de altă parte am încercat să contribuim la îndrumarea lor artistică. Multi, dintre creatorii filialei noastre au răspuns și răspund de cenaclurile artiștilor amatori, mulți dintre ei se ocupă de înfrumusețarea mediului ambiental din fabrici. Am dorit ca prin . această activitate, ca și prin creația noastră, oamenii, adevărații beneficiari ai eforturilor noastre. să descifreze bucuria de a-ți iubi patria, să se simtă însuflețiți'în propria lor activitate constructivă.

Marina PREUTU

de aziȚic, Blana ursului din pădure a lui Alex. Rudeanu. Convenția epică reconstituie în pomenitele proze un discurs axat pe demersul analitic, uneori rafinat-realist, alteori mai didactic. însă toate textele integrează obiectiv, cu puterea problematicii de rezonantă, chemarea vieții, acea bucurie a cotidianului, răbdător adusă dintr-o hală de uzină sau de pe o planșetă în unda de emisie a absolutului artistic. în Cheia de contact, picătura de sudoare ce înnobilează fruntea deserventului-auto vorbește despre mărturia faptei mărunte capabile să urce pînă la simbol. Și să explice pînă la urmă de ce colectivitatea unei uzine poate forma oameni. Neprevăzutul sinuos din 
Navetiștii lui Țic se sprijină pe acei sudori, tîmplari, șoferi, paznici ori fierar-betoniști ce poartă cu ei, în limbajul pe cale de diferențiere, idealul unei identități în schimbare. Existentele cele mai obișnuite nu sînt decît ipotezele Incitante ale dorinței de a conjuga confortul cu demnitatea. Cele zece 
nuvele din Blana ursului din pă
dure de Alex. Rudeanu rup din destinul ancestral un optimism contagios ; el oferă acum soluții la frămîntări ce extrag din perimetrul natal expansiunea spre civilizație. Durabilă și binevenită, totuși nu lipsită de riscuri. Pădurari, geologi, tractoriști încheagă afectiv un mediu rezistent la greu și permeabil la comunitatea de interese.Actul creator în cărțile citate urmărește „la vedere" locul muncii ca expresie a nevoii de modelare. Frenetica emisie epică deschide și îmbogățește percepția vie a inseparabilei legături dintre social si socialism, dintre adevărul vieții contemporane și valorile ce îl prefigurează literar.

Henri ZALIS
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ÎN CONFORMITATE CU ÎNȚELEGERILE CONVENITE

ÎN CADRUL CONVORBIRILOR LA NIVEL ÎNALT

încheierea unorLa 11 octombrie, în conformitate cu înțelegerile convenite, in cursul convorbirilor la nivel înalt, desfășurate in timpul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au fost încheiate importante documente româno-chi- neze.Tovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului, și tovarășa Chen Muhua. consilier de stat, au semnat Acordul diritre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze

importante documenteprivind dezvoltarea relațiilor economice bilaterale în anii 1986—1990, Acordul de lungă durată între, cele două guverne privind schimburile principale de mărfuri în anii 1986—1990, precum și alte înțelegeri privind extinderea relațiilor economice dintre cele două țări.
★în timpul vizitei conducătorului partidului și statului nostru au avut loc, în spiritul indicațiilor stabilite în cadrul dialogului la nivel înalt, o serie de întilniri de lucru.în timpul discuțiilor care au avut loc între președinții părților română și chineză în Comisia mixtă de colaborare economică și tehnică —

româno-chinezetovarășul Ion Dincă, prim viceprim- miriistru, și tovarășa Chen, Muhua, consilier de stat — au fost analizate o serie de posibilități privind extinderea. și adîncirea cooperării in diferite domenii, în vederea stabilirii de noi măsuri concrete de valorificare pe acest plan a potențialului sporit al economiilor celor două țări.Miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, tovarășii Ștefan Andrei și Wu Xueqian, au avut, de asemenea, convorbiri în cadrul cărora au fost abordate o serie de probleme actuale ale vieții internaționale, în contextul dorinței României și Chinei de a intensifica conlucrarea lor pe arena mondială.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul țăriî' dumneavoastră. în drum spre patrie, după vl- zlța in Republica Elenă, folosesc din nou prilejul de a vă transmite dumneavoastră și tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România salutările mele cele mai calde.Aș dori să subliniez, cu această ocazie, convingerea mea că strînsele legături frățești dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România se vor dezvolta și in. viitor, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii.
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania,

•> . ' Președintele Consiliului de Stat
a'l Republicii Democrate Germane

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SPANIEI
Excelenței Sale JUAN CARLOS I

Regele Spaniei MADRIDCu. ocazia aniversării Zilei naționale a Spaniei, îmi este deosebit da plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai sincere urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul spaniol prieten.îmi exprim convingerea e’ă relațiile de colaborare'dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut la București, in folosul celor două popoare, al cauzei securității și păcii in Europa și în lume. ,
NICOLAE CEAUȘESCU

‘ Președintele 
Republicii Socialiste România

„0 grandioasă manifestare a prieteniei
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul survolării spațiului aerian al țării dumneavoastră prietene, am plăcerea să vă adresez cele mai calde salutări, urîndu-vă sănătate și fericire, iar poporului român prieten progres și prosperitate.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

' 0Marele miting al prieteniei româno-chineze din orașul Wuhan, cuvîntările rostite cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- I cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, deosebit de călduroasa primire rezervată Inal- ților soli ai poporului român orașul Wuhan, sentimentele prietenie, de profundă stimă înaltă considerație exprimate acest prilej de mii de locuitori capitalei provinciei Hubei, care ținut să fie prezenți la această im- . presionantă manifestare a prieteniei româno-chineze, ocupă un loc central in paginile presei chineze din 11 octombrie.Sub titlul „Mitingul solemn de la Wuhan în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu. în cuvîntările rostite, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang au dat o înaltă apreciere prieteniei româno-chineze și au trecut în revistă politica externă a României și Chinei",' organul C.C. al P.C. Chinez. „RENMIN RIBAO" („Ziarul Poporului"), relatează că mii de oameni, între care personalități din conducerea de partid și de stat a provinciei Hubei și a orașului Wuhan, au participat la marele miting organizat in cinstea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, cu prilejul vizi- 
I tei în acest important centru economic și industrial al Chinei populare.I Informind despre deosebit de entuziastă au fost întîmpinați Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, împreună cu to- • varășul Hu Yaobang, la sosirea în Sala sporturilor din Wuhan, „Renmin Ribao" subliniază că. în cuvîntările rostite cu acest prilej, cei doi conducători de partid au dat o . înaltă apreciere prieteniei ro- k___________________________________________L

în de și cu ai au

atmosfera cu care tovarășul tovarășa

mâno-chineze și au trecut în revistă pozițiile României și Chinei în principalele probleme ale lumii contemporane.„Tovarășul Ceaușescu — scrie „Renmin Ribao“ — a spus în cu- vîntarea sa că poporul român acordă o mare atenție relațiilor de prietenie cu poporul Republicii Populare Chineze. Această prietenie este îndelungată și de bună.tradiție. în momentul cînd președintele Ceaușescu a propus ca unul sau mai multe județe din România să dezvolte relații directe cu
Revista presei 

chineze

provincia Hubei și orașul Wuhan, întreaga adunare a izbucnit în a- plauze călduroase, exprimînd prin aceasta acordul cu propunerea făcută".Este subliniată, de asemenea, în mod deosebit, acea parte a Cuvîn- tării tovarășului Hu Yaobang în care se arată că China' nu poate, uita țările — între care România se situează la loc de frunte — care au ajutat-o în revoluția și construcția sa și. mai ales, în momentele sale grele.Presa chineză acordă o atenția deosebită atmosferei de mare sărbătoare care a dominat, joi, pe străzile Wuhanului, cu ocazia vizitei distinșilor oaspeți- români, . în- timpinați pretutindeni cu vii a- plauze de. populația capitalei provinciei Hubei. Se relatează, de a- semenea, despre călduroasa primire rezervată tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu de muncitorii marelui Combinat siderurgic din Wuhan, precum și despre dineul oferit în onoarea înalților soli ai poporului român de către Comitetul provincial Hubei al Partidului Comu- hist Chinez și de Guvernul popular provincial.

Organul C.C. al P.C. Chinez publică integral cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang la marele miting de la Wuhan, incluzînd în titlu extrase din aprecierile făcute cu acest prilej de cei doi conducători de partid.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. împreună cu tovarășul Hu Yaobang în această parte a Chinei, populare ocupă spatii ample și în celelalte ziare centrale din Republica Populară Chineză. „Grandiosul miting de la Wuhan în cinstea înalților oaspeți români. în cuvîntările lor. tovarășii Ceaușescu și Hu Yaobang au dat o înaltă, apreciere prieteniei româno-chipeze și au expus . punctele de vedere ale celor două țări în problemele internaționale și principiile . politicii lor externe". relevă ziarul „JIEFANGJUN BAO" (ziarul Armatei de eliberare). „Mareîe miting de la Wuhan în cinstea tovarășului Ceaușescu. In cuvîntările lor. tovarășul Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang au dat o înaltă prețuire prieteniei româno-chineze" scrie și ^BEIJING _ RIBAO". „Impunătorul miting de la Wuhan în cinstea ' tovarășului Ceaușescu. Prietenia chino-română elogiată în cuvîntările tovarășilor Ceaușescu și Hu Yaobang. Tovarășul Hu Yaobang a spus că China îsi respectă poziția si principiile în relațiile sale externe" sînt titlurile cu care relatează evenimentul ziarul „GUANGMING RIBAO". iar „CHINA DAILY" subliniază „legăturile strînse dintre China si România".Vizita oficială de prietenie pe care secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o efectuează în aceste zile. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Republica Populară Chineză este relatată, de asemenea, pe larg in emisiunile televiziunii și radiodifuziunii din Beijing și din alte provincii ale tării.
LA ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENTA" DIN SIRIO:

Toate contractele la export - exemplar onorateîntr-un articol publicat la 1 iunie în ziarul nostru era evidențiat faptul că, paralel cu eforturile stăruitoare pentru recuperarea unor rămîneri în urmă, colectivul întreprinderii „Independența" din Sibiu acționează cu fermitate pentru onorarea în cele mai bune condiții a tuturor contractelor încheiate la export. Erau subliniate în acest sens măsurile vizînd buna pregătire a fabricației și aprovizionarea tehnico-materială, respectarea strictă a tehnologiilor de fabricație, realizarea Ia un înalt nivel calitativ și competitiv a fiecărui produs contractat.Iată că acum, în luna octombrie, înainte de finele anului, harnicul colectiv de oameni ai muncii de la „Independența" ne dă o veste demnă de toată lauda : toate contractele la export din anul 1985 au fost o- norate în mod exemplar !Desigur, darea de seamă a apropiatei adunări a reprezentanților oamenilor muncii din întreprindere va consemna la loc de cinste acest succes deosebit, care însumează nu puține eforturi, strădaniile de zi cu zi pentru devansarea livrărilor către partenerii externi.— Realizarea integrală și în de- vans a contractelor a necesitat solutionarea unor probleme deosebite — ne spune șefa biroului export, Rafila Blaga. Pe de o parte, pentru că este vorba de produse de complexitate tehnică sporită, ca, de exemplu, utilajele hidromecanice, cajele, cuptoarele de tratament I termic și altele, iar pe de altă parte pentru că unele din ele sînt produse-unicat, care se cer executate la nivelul exigențelor partenerilor externi. Colectivul întreprinderii noastre, și în mod deosebit cel care lucrează la cazange- rie, utilaj metalurgic și mecanică, a știut să le facă față cu succes. S-a cîștigat o experiență bună mai ales în ceea ce privește folosirea unor tehnologii moderne de fabricație, în organizarea exemplară a producției și a muncii, ca și în activitatea de control a calității

produselor pe care le executăm și pe care ne străduim să le situăm la cele mai înalte cote ale competitivității. Fapt care a făcut să nu înregistrăm nici o reclamație în ce privește calitatea produselor noastre.O muncă plină, de. abnegație și răspundere se desfășoară în . aceste zile în toate secțiile și atelierele prestigioasei întreprinderi constructoare de mașini sibiene. O dată onorate contractele la export pe acest an. s-a trecut cu hotărîre la realizarea celor încheiate pentru 1986, primul an al viitorului cincinal.
Nicolae BRUJAN corespondentul „Scînteiî"

informații sportive
BASCHET. în sala sporturilor din Cluj-Napoca s-a disputat vineri meciul retur dintre echipele Universitatea C.S.S. Viitorul și Elitzur Tel Aviv, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet feminin. Baschetbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 90—69.(50—34), câlificîndu-se astfel în turul următor al competiției. In primul joc echipa clujeană cîștigase cu scorul de 87—63.
FOTBAL. Miercuri. 16 octombrie, va avga Ioc la București partida din- tre echipele reprezentative ale României și Irlandei de Nord, din preliminariile campionatului mondial. Meciul se va juca pe stadionul „23 August", de la ora 15.
HANDBAL. Echipele Steaua și Gummersbach au convenit asupra datei meciului.-tur din optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" duminică. 3 noiembrie, de la ora 18. la Palatul sporturilor și culturii din Capitală.
LUPTE LIBERE. în aceste zile se desfășoară la Budapesta întrecerile campionatelor mondiale de lupte libere. In turul II. la categoria 48 kg, sportivul român Alin Păcuraru l-a învins prin superioritate pe spaniolul Alfredo Marcuno. In limitele categoriei 68 kg, Aron Cîndea (România) a pierdut la' puncte meciul cu Andrzej Kubiak (Polonia).
NATAȚIE. Proba feminină de 200 m bras din cadrul Dinamoviadei de natație de la Brno a fost cîștigată de Cristina Deveseleanu (Dinamo București), cu timpul de 2’44”80/100, urmată de Suzane Knipkhal (R.D. Germană) — 2’46”48/1.00 și Ana Rîn- dina (U.R.S.S.) — 2’48”86/100. In proba feminină de 200 m fluture, ino- tătoarea româncă Anca Pătrăscoiu s-a situat pe locul doi, cu 2’21”07/100, fiind precedată de Sabina Gantzkow (R.D. Germană) — 2’20”60/100.
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 12 octombrie, ora 20—ÎS 
octombrie, ora 20. în țară : vreme în răcire, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi locale, care vor avea și caracter de averse, îndeosebi in nordul și estul țării. La munte și în zona deluroasă din nord, trecător, ploile se vor transforma în lapoviță

PREȘEDINTELE REPUBLICII DEMOCRATICE MADAGASCAR, 
DIDIER RATSIRAKA, A FĂCUT 0 ESCALĂ LA BUCUREȘTIVineri, președintele Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsi- raka, a făcut o escală pe aeroportul internațional Otopeni, în drum spre patrie.Pe aeroport, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Alexandru Roșu. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. de reprezentanți ai altor ministere.-
Cu acest prilej, președintele Republicii Democratice Madagascar "a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial, urări de sănătate și noi succese în activitate. iar ponorului român progres și prosperitate.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Gheorghe Radulescu a transmis, din

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, șefului statului Madagascar și soției sale . un salut prietenesc și cele mai bune urări, iar poporului din Madagascar — noi succese în dezvoltarea economico-socială independentă a. țării.In timpul convorbirii, desfășurată tntr-o atmosferă prietenească, au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare statornicite intre cele două țări și popoare și a fost exprimată dorința de a se acționa pentru dezvoltarea raporturilor dintre România și Madagascar. atît pe plan bilateral, cit si în viața internațională, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii in lume.După convorbire. în onoarea oaspeților a fost oferit un dineu.In cursul'serii, președintele Madagascarului și-a continuat drumul spre patrie. (Agerpres)
Ședința a 18-a a Consfătuirii conducătorilor organelor 

pentru prețuri din țările membre ale C.A.E.R.

Poporul spaniol marchează astăzi „Ziua Hispanității", sărbătoarea sa națională.Prin trecutul său istoric plin de strălucire, ca și prin marea galerie de creatori în cîmpul științei, literaturii și artei, Spania s-a impus in concertul' popoarelor ca tară cu un aport însemnat la progresul și civilizația lumii. în zilele noastre, acest aport cuprinde tot . mai mult sfera tehnico-industrială, Spania avînd un nivel apropiat de statele cele mai avansate din punct de vedere economic.Anul acesta, aniversarea zilei naționale are loc într-un moment de vie activitate politico-economică, atît syb unghiul eforturilor pentru consolidarea proceselor pozitive din viata publică, cit și în ce privește raporturile internaționale ale Spaniei.Așa cum se știe, în ultimii nouă ani, evoluțiile de pe scena politică spaniolă au. fost marcate de orientarea spre, instituirea unor structuri democratice, împotriva rezistenței cercurilor conservatoare , său militare de dreapta și a grupărilor extremiste, ce au urmărit și urmăresc destabilizarea politică prin escaladarea terorismului sau prin acțiuni de forță, cum a fost tentativa de puci militar de acum patru ani. Condamnarea fermă a terorismului de către principalele forte politice evidențiază voința poporului spaniol de' respingere a provocărilor, dorința sa ca procesul de democratizare a tării să-și urmeze ferm cursul.Desfășurările din ultima vrema au consemnat, ca o reușită a guvernului prezidat de Felipe Gonzalez, crearea unui climat de încredere și, pe această bază, adoptarea unor măsuri de ansamblu în scopul soluționării problemelor cu care- se- confruntă viata - economico- socială.|| Este știut că poporul român și-a manifestat întotdeauna în diverse

for-me solidaritatea activă cu aspirațiile. și lupta pentru libertate și dezvoltare democratică ale poporului spaniol. Restabilirea relațiilor diplomatice, la_ 21 ianuarie 1977. a venit astfel să oficializeze aceste I sentimente statornice, să reia firul I unor vechi legături, ca o ex- [ presie a dorinței ambelor țări de a promova raporturi prietenești, indiferent de deosebirile de orin- dtiire. în perioada care a trecut de atunci, raporturile bilaterale, favorizate de afinitățile de limbă și cultură, au cunoscut un curs mereu ascendent. S-au multiplicat I schimburile economice, contactele l pe tărîm politic, cultural și telini- co-științific.în același timp. România și Spania au conlucrat și conlucrează pe I plan internațional, alături de alte state, pentru promovarea unui climat de încredere și bună vecinătate în Europa, pentru identificarea soluțiilor în probleme cardinale ale contemporaneității — pacea, dezarmarea și securitatea tuturor națiunilor. O expresie concretă și I importantă a. acestei colaborări, I pentru a se asigura continuarea cursului spre destindere, o constituie buna conclucrare dintre țările noastre pentru încheierea cu re- I zultate pozitive a reuniunii gene- I ra l-europene de la Madrid.Contribuții de cea mai mare ln- șemnătate Ia extinderea pe multiple.. planuri a. relațiilor dintre cele două țâri au adus convorbirile ro- mâno-spaniole la nivel inalt, cu prilejul, vizitei oficiale efectuate în Spania, în 1979, de președintele Nicolae Ceaușescu, și al vizitei întreprinse în tara noastră de regele Juan Carlos I, în luna mai a acestui an. înțelegerile convenite cu a- cele prilejuri, documentele semnate au deschis noi orizonturi raporturilor româno-spaniole, în interesul ambelor țări, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume.în zilele de 8—11 octombrie a avut loc la București ședința a 18-a a Consfătuirii conducătorilor organelor pentru prețuri din țările membre ale C.A.E.R.Delegația română a fost condusă de tovarășa Aneta Spornic, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri.In cadrul ședinței s-a efectuat un util schimb de experiență într-o serie de probleme privind politica de prețuri și perfecționarea în continuare a metodologiilor de formare a prețurilor interne. A fost, de aseme

nea, adoptat. planul de lucru al consfătuirii pe anii 1987—1988.
★Tovarășul Ioan Totu, vlceprîm- ministru al guvernului, a primit pe șefii delegațiilor participante . la lucrările celei de-a 18-a ședințe a Consfătuirii conducătorilor organelor pentru prețuri din țările membre .ale C.A.E.R.In cadrul întrevederii au fost discutate aspecte referitoare la adîncirea ,și extinderea colaborării între țările membre ale C.A.E.R. în domenii de interes reciproc.

Cronica zileiTovarășul Nicu Ceaușescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit, vineri, delegația Ministerului Federal al Tineretului, Familiei și Sănătății din R.F. Germania, condusă de Irmgard Karwatzki, secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Tineretului, Familiei și Sănătății din R.F. Germania, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația Uniunii Tineretului Co- . rhunist.în cadrul întrevederii au fost relevate stadiul actual și penspectivele dezvoltării cooperării pe linie de tineret între Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, ca o contribuție specifică la. extinderea continuă a raporturilor de colaborare dintre cele două țări. S-a realizat un schimb de opinii și informații) privind marcarea, la diferite niveluri, a Anului Internațio- . nai al Tineretului — Participare, Dezvoltare, Pace.La primire a luat parte Hartmut Wolfgang Schulze Boysen, ambasadorul R.F. Germania la București.Delegația Ministerului Federal a'l Tineretului, Familiei și Sănătății a avut convorbiri la C.C. al U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R. și C.N.O.P., Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe și a vizitat obiective economice și social-culturale din municipiul București, județele Prahova și Brașov.
★Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Armatei Populare Polone, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Boguslaw Stahura, a oferit, vineri, un cocteil.Au participat general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in tara noastră, atașați militari, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejui Zilei naționale a Spăși ninsoare. Vînt slab pină la moderat, cu intensificări temporare dip sectorul nordic. Temperaturile minime vor oscila între minus 2 și plus 8 grade, iar cele maxime între 7 și 

17. grade. Pe alocuri se va produce brumă. Noaptea și dimineață, ceată slabă. în București : vreme răcoroasă, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele maxime între 15 și 17 grade. Dimineața, ceață slabă.

nleî. ambasadorul acestei țări la București, Joșe Mar.ia Alvarez de Sotomayor Y Castro, a oferit, vineri, o recepție.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale. reprezentanți, ai vieții . culturale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați In tara noastră. membri ai corpului. diplomatic.
•frVineri, la Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara au început lucrările celei de-a IV-a conferințe pe tară iri domeniul construcțiilor metalice, manifestare științifică la care participă specialiști din România, precum și din R. S. Cehoslovacă, Ecuador. R. D. Germană. R. F. Germania. R. P. Polonă. R. P. Ungară. U.R.S.S. In programul conferinței sînt înscrise comunicări si referate privind promovarea celor mai noi tehnologii de execuție a ■ Construcțiilor metalice, tendințe noi in proiectarea și îmbinarea elementelor de construcții metalice. consumul de materiale și e- nergie pe unitatea de construcții, soluții eficiente de industrializare a construcțiilor metalice. (Agerpres)

I Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :Mîine, Î3 octombrie 1985, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează o nouă TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRO- NOEXPRES, oferind participan- ților alte noi posibilități de a putea intra în posesia unor importante cîștiguri în AUTOTURISME „DACIA 1 300" (la ambele faze ale tragerii), mari sume de bani, precum și excursii in R. P. Ungară. Se efectuează 6 extrageri, cu un total de 42 numere extrase, cîștigurile acor- dîndu-se pe 13 categorii. Se poate cîștiga și cu 3 numere din 6 I sau 8.extrase. Biletele de 25 lei varianta participă la toate cele 6 extrageri.Azi, 12 octombrie, este ULTIMA ZI DE PARTICIPARE.
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 11 OCTOMBRIE 1985Extragerea I : 75 39 9 44 55 65 45 5 43.Extragerea « Il-a : 53 70 17 34 15 83 62 50 46.

ÎNTRE 25 Șl 31 OCTOMBRIE,

O MANIFESTARE TRADIȚIONALĂ:

„SĂPTĂMÎNADesigur, modul și locul în care fiecare om își păstrează'economiile bănești agoniste prin muncă. în vederea dobîndirii în timp a unor bunuri de valoare și de folosință îndelungată, constituie o chestiune personală a fiecăruia. Dar., practic, . viata de zi cu zi arată, fără putință de tăgadă, că locul cel mai potrivit. sigur și garantat prin- lege pentru păstrarea economiilor bănești. pentru: sporirea continuă a acestora prin dobînzî si cîștiguri stimulatoare este numai Casa da Economii și Consemnațiuni. Toți depunătorii la C.g.C. beneficiază de importante drepturi și avantaje precum : garanția statului asupra sumelor depuse ; asigurarea de către ' stat a păstrării secretului' privind numele depunătorilor, ale titularilor -și operațiilor efectuate ; acordarea de dobinzi și cîștiguri in bani și obiecte : scutirea de impozite si taxe ; dreptul de a împuternici și alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. ; dreptul de condiționare a restituirii depunerilor ; imprescriptibilitatea depunerilor, a dobînzilor și a cîști- gurilor. adică dreptul de a dispune de ele în timp nelimitat.Toate aceste drepturi și avantaje de care se bucură deDunătorii la C.E.C., diversitatea formelor, și instrumentelor de economisire, una mai tentantă decît alta, modalitățile de efectuare a diferitelor o- perațiuni cit mai... operativei pentru o servire promptă si plină de solicitudine a tuturor cetățenilor care apelează, cu toată încrederea. Ia Casa de Economii și Consemna- tiuni vor fi pe larg popularizate în cadrul. numeroaselor acțiuni si manifestări care vor fi organizate cu prilejul „Săptămînii economici", organizată, potrivit tradiției, și în 
acest an. în perioada 25—31 octom
brie.Modul de desfășurare a acțiunilor și manifestărilor din cadrul „Săptămînii economiei" în unități economice si pe șantiere. în scol’ și așezăminte de cultură de pe întreg cuprinsul tării. dinamica economiilor bănești păstrate de populație la C.E.C.. măsurile luate pentru amplificarea acțiunii de economisire si pentru perfecționarea continuă a activității în acest domeniu de larg interes cetățenesc au făcut obiectul expunerii prezentate ieri. în cadrul unei conferințe de presă, de către prof. dr. 
Mircea Popovici, președintele Con
siliului de Administrație al Casei 
de Economii și Consemnațiuni. S-a arătat faptul că soldul generai ai 
economiilor populației a crescut in 
primele 9 luni, fată dc aceeași pe
rioadă a anului trecut, cu 10,8 Ia 
sută, fiind în prezent de peste 17 ori mai mari decît în 1965. Și este cit se poate de semnificativă relația directă dintre creșterea continuă a calității vieții si sporirea economiilor bănești ale cetățenilor de cele mai diferite vîrste si ore-

ECONOMIEI"ocupări socio-profesionale. fapt a- testat convingător de sporirea de I 
la un an ia altul a numărului li
bretelor de economii, care a ajuns 1 
uc la 17,9 milioane la începutul | 
actualului cincinal la peste 24,2 
milioane in,.momentul de fată. In1' număr tot mai mare de I cetățeni de la orașe Si sate economisesc pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri. Alte sute de mii de oameni ai muncii, preferă depunerile I 
De bază de consimțămint scris prin I 
virament, .formă deosebit de avantajoasă de. economisire din veniturile curente lunare, care se efectuează direct și operativ chiar, la locul m care ei își desfășoară ac- .tsvitatea. _Dup.ă cum tot mai multi cetățeni folosesc conturile curente 
personale, la care atît depunerile, cit si plățile periodice și ocazio- I efectuează prin virament. I deci iară folosirea numerarului, I ;ceea ce duce la economisirea de timp din partea depunătorilor, in- | trucît serviciile respective sînt preluate de unitățile C.E.C.O frumoasă și binevenită activitate desfășoară Casa de Economii și Consemnațiuni,. în strînsă colaborare cu organizațiile de tineret . $i copii, pentru răspîndirea în rîn- durile tinerei generații a spiritului de chibzuință și cumpătare, pentru formarea și dezvoltarea deprinde-, rii de a economisi. In acest scop, au fost introduse instrumente specifice de economisire, cum sînt li
bretul de economii pentru elevi, 
foile cu timbre de economii și cecu
rile de economii școlare.Venind în sprijinul tuturor celor 
cere doresc șă-și construiască locuințe proprietate personală sau pentru a-și cumpăra din fondul locativ de stat locuința pe care o dețin în calitate de chiriași, Casa de Economii și Consemnațiuni î acordă creditele necesare. Numai în ultimul deceniu și jumătate s-au acordat peste 1 130 000 de credite în valoare de zeci de miliarde de lei.Un obiectiv prioritar în activitatea Casei de Economii șî Consem- I națiuni îl constituie preocuparea | pentru asigurarea servirii in con
diții optime a populației. O dată cu consolidarea și dezvoltarea rețelei de unități C.E.C. proprii și mandatare, al căror număr a ajuns la 11 161, cu 1 100 mai multe decît la începutul acestui cincinal, se are in vedere ca unitățile noi care vor fi înființate să se amplaseze cît mai aproape de locul de muncă și domiciliul depunătorilor. Prin organizarea de schimburi de experiență și consfătuiri, prin forme și metode instructiv-educative specifice se urmăresc cu consecventă Der- fecționarea pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor C.E.C., creșterea calității activității lor, a spiritului de răspundere și solicitudinii fată de tot mai numeroșii depunători în slujba cărora se află. 
(Petre Popa).

cinema
• Promisiuni: SCALA (11 03 72) —
9; 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20.15. FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11: 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
O 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: 11; 13; 
15: 17: 19
• Bătălie pentru Roma: MUNCA 
(21 50 97) — 15: 18.30
• Superpolițistul: SALA MICA A 
PALATULUI — 15: 17.15: 19.30. PATRIA 
(11 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: 11 : 13.15: 15.30: 17.45: 20
® Cele mai bune secvențe cu Stan 
si Bran — 9: 11: 13: 17: 19. Toți au 
talent — 15: DOINA (16 35 38)
• O dragoste ciudată: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Persoană indezirabilă: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30: 19,30 
« Moștenirea: PROGRESUL (23 94 10) 
15: 17: 19

® Steaua dimineții: UNION — »
O Așa bunic, așa nepot: UNION 
(13 49 04) — 11: 13: 15: 17: 19. gră
dina GLORIA (47 46 75) — . 13.30
® Toată lumea este a mea: PACEA 
(71 30 85) — 14.30: 19. GRADINA MO
DERN (11 03 72) — 18
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 37 67)
— 9: 12: 15.30; 18.30
• îndrăgostit»: 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: 13.45: T8: 20,15
• Cei șapte fantastici: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: Îl: 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 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. GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 19.30
• Confidente: GRIVITA (17 08 58) — 
9: 11: 13: ,15: 17: 19.15

• Pledone in Egipt: DACIA (50 35 94)
— 9' 11 * * 13 • 15*  17*  19

• Teatrul National . (14 71 71. sala 
mică): Poveste din Hollywood — 
16.30: 19.30: (sala Atelier): Idolul și 
Ion Anapoda — 15.30: Dl. Cehov ® 
Îndrăgostit — 20
• Filarmonica „George Enescu”
(15 68 75. sala Studio): „Panoramic 
XX". Octavian Rațiu — vioară. Mlhai 
Virtosu — pian — 17,30: (Ateneul
Român): „Muzica pentru toti". Con-

® Ciineie 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: GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 12; 16: 19. VOLGA 
(79 71 26) — 9: 12: 16: 19. COSMOS 
(27 54 95) — 10.15: 13: 16: 19
• Campionul: FLOREASCA (33 29.71)
— 9: 12: 16: 19
• Cursa infernală: ARTA (213186)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Călărețul electric: MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17; 19. FLA
CĂRA (20 33 40) — 9: 11 : 13: 15; 17.15: 
19,30
• Un comisar acuză: GRĂDINA AU
RORA (35 04 66) — 18.30
• Legenda dragostei: GRĂDINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 18.30

• Paloș contra paloș: GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,45
• Superman: GRADINA 23 AUGUST 
(11 13 49) — 18.30

teatre 

eert pentru oamenii muncii de Ia în
treprinderea de mase plastice. „Tri- 
centenar BACH". Recitalul violonis
tului Radu Ungureanu — 19
• Opera Română (13 18 57): Emani 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Exa
mene. examene — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. . 14 75 46): 
Trenurile mele — 19: (sala Grădina 
Icoanei. II 95 44): Cintec despre mine 
Însumi — 19
• Teatrul Mlo (14 70 81): Ca frunza 
dudului — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Aten
ție, se filmează — 19.30
• Teatrul de comedie (1® 64 60): Clr- 
titele — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru): Cinci romane de 
amor — 19

• Teatrul Giulestl (sala Majestic. 
14 72 34): Nu. eu nu regret nimic — 
17: Jocuri crude — 19; (sala Giulestl, 
18 04 85): Să nu-ți faci prăvălie cu 
seară — 18
• Teatrul satirlc-mnzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78): Corina — 19- 
(sala Victoria. 50 53 65): Băiatul cu 
sticleti — 19
• Ansamblul „Rapsodia Română” 
(13 13 00): Pe sub cetini ia izvoare 
— 18
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intre caftan șl smoking — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Cenușăreasa — 9: Mary Poppins —18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): O 
fetită caută un cintec — 16: (sala 
din plata Cosrnonautilor): Dana și 
Leul — 12; Lungul nasului — 16
• Circul București (10 41 95): Tom șl 
Jerry la circ — 15.30: 19
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Congresul Partidului Socialist Francez
Convorbiri româno - cehoslovace Salutul transmis de reprezentantul P.C.R,

așteptată cu bucurie si interes de poporul coreean
I PHENIAN 11 (Agerpres). — Vizita oficială de prietenie ta R. P. D. Coreeană ral al Român, Socialiste Nicolae tovarășa așteptată prietenă.Capitala coreeană a îmbrăcat haine de sărbătoare. Arterele principale ale marelui și modernului oraș sînt pavoazate cu portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu lozinci ce exprimă prietenia tradițională dintre popoarele și țările noastre, dintre cei doi stat.înseuloaspeți au fost amenajate uriașe buchete și ghirlande multicolore de flori, semne ale sentimentelor de prietenie cu care locuitorii Phenianului întîmpină această nouă solie de pace și colaborare a României socialiste. Au fost, de asemenea, arborate pe marile artere și pe frontispiciile clădirilor oficiale, în piețe publice, drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și R. P. D. Coreene.Mijloacele de comunicare' în masă au anunțat vizitaoficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, relatind despre manifestările organizate la Phenian și București în ajunul acestui important eveniment. Cotidianul „Nodon Stamun", organ al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, in- formind despre donația de cărți făcută Bibliotecii Marelui Palat de Studiu al Poporului din Phenian, subliniază : carte are zitei pe Nicolae Ceaușescu, eminentul conducător al poporului român, o va întreprinde în R. P. D. Coreeană in zilele următoare. Poporul român, strins unit în jurul P.C.R., acționează ferm pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al XIII-lea al partidului".La rîndul său, ziarul „RodonCion Nian", organ al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist, publică o relatare din București despre manifestările din tara noastră dedicate celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Muncii din Coreea și deschiderii, ta ajunul începerii vizitei • la nivel înalt, a unei expoziții de carte și a Zilelor filmului din R.P.D. Coreeană.Ilustrind interesul și satisfacția față de vizita în R.P.D. Coreeană -a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil eveniment în cronica relațiilor româno-coreene, LI MONG HO, președintele Aso- . ciației de prietenie coreeano-română a declarat : In aceste zile. cind 

noi sărbătorim cea^dă-â 40-a ani
versare a creării Partidului Muncii 
din Coreea și 40 de ani de la eli
berarea' țării, avem că odspete drag 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pe care 
ne pregătim să-l primim cu priete
nie. Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen vor impulsiona dezvoltarea 
raporturilor bilaterale. Prin vizitele 

^făcute de tovarășul Kim Ir Sen în

a secretarului Partidului președintele RepubliciiRomânia,Ceaușescu, împreună cu Elena Ceaușescu, este cu viu interes în tara
gene- Comunlsttovarășul

conducători de partid și depiețele principale de pe trace va fi străbătut de înalții

A

„Această donație de loc încare ajunul vi- tovarășul

relațiilor bilaterale și,sîntem ferm 
convinși că această nouă vizită va 
da un nou impuls acestor relații, 
va duce la găsirea de noi căi și 
modalități pentru dezvoltarea con
lucrării noastre politice, economi
ce, tehnico-științifice și în toate 
celelalte domenii.

Noi cunoaștem și apreciem succe
sele remarcabile obținute de po
porul român stib conducerea 
Partidului Comunist Român, îndeo
sebi de cînd Congresul al IX-lea 
l-a ales în fruntea partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Știm 
că toate marile realizări, din ulti-, 
mii ani, ale poporului român siht 
legate de numele său. Apreciem și 
sprijinim activ inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
întărirea păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Cunoaștem dorința arzătoare și 
preocupările constante ale poporu- 

pacea și 
______ ,____  ... Balcani și dăm o 
înaltă. apreciere eforturilor Româ
niei pentru transformarea Balcani- 

■ lor înțr-o zonă a păcii și. colaboră
rii, lipsită de arme nucleare si baze 
militare străine.

Știm, totodată, că Partidul Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România socia
listă sprijină lupta poporului co
reean pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a țării, propune
rile făcute de președintele Kim Ir 
Sen în acest scop și sîntem recunos
cători pentru acest sprijin substan
țial. și important pentru noi.

Vizita la Phenian a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 'va. aduce o con-. 
tribuție inestimabilă la întărirea pe 
mai departe a acestei solidarități, 
va permite stabilirea unbr noi mă
suri și semnarea unor documente 
importante,- care să jaloneze cadrul 
cooperării noastre pină la sfirșitul. 
acestui secol.HAM JUN SIK, președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia coreeano-română". din comuna Sambong, provincia Pyongyang de Sud, relevînd că oamenii muncii din cooperativă își . exprimă satisfacția deosebită pentru relațiile profunde de prietenie existente între .popoarele noastre, a- subli-,. niat că aceste raporturi se bazează pe . relațiile de prietenie dintr-e tovarășul Kim Ir Sen și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Poporul nostru — a spus el — a salutat cu deose
bită, căldură șucceșele- vizitei isto
rice efectuate de tovarășul Kim 
Ir Sen în țările socialiste est-eu- 
ropene, în mod deosebit in Româ
nia, succese care vor fi amplificate 
în urma convorbirilor 
loc cu prilejul. vizitei 
Nicolae Ceaușescu in 
reeană.

Apropiata vizită în 
a conducătorului partidului și sta
tului român a produs o mare bucu
rie în rîndurile cooperatorilor ' co- 
piunei, care consideră această vizită 
b expresie â sentimetitelor de prie- . 
terĂe nutrite de poporul coreean 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescui

Sîntem convinși că noua vizită in 
țara noastră a conducătorului parti
dului și statului român, intilnirile 
și convorbirile pe care le va avea 
cu tovarășul Kim Ir Sen vor con
stitui 'un nou prilej de manifestare 
a prieteniei trainice dintre cei doi | 
conducători, de dezvoltare in con- 1 
tinuare a relațiilor de colaborare și (! 
prietenie dintre popoarele român și 
coreean. 1

România și prin cele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
țara noastră, relațiile dintre R.P.D. 
Coreeană și România au ajuns in
tr-un stadiu care permite lărgirea 
și aprofundarea lor în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

Relațiile prietenești dintre con
ducătorii celor două țări constituie 
chezășia dezvoltării pe mai departe 
a colaborării și conlucrării noastre 
pe plan politic, economic, cultural 
și în alte domenii. Sîntem siguri 
că această nouă vizită a tovarășu
lui Nicdlae Ceaușescu în țara 
noastră va contribui in și mai mare 
măsură la întărirea raporturilor 
noastre prietenești și dorim sincer 
ca ea să fie deosebit de fructuoasă.

In încheiere, exprim în numele 
membrilor Asociației de prietenie 
coreeano-română bun venit și suc
ces deplin vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu do- lui . român de a asigura 
rința noastră sinceră ca vizita să securitatea în 
se încheie cu cele mai bune re
zultate.KIM CIANG NAM, directorul direcției țări socialiste din Ministerul Comerțului Exterior, a relevat la rîndul său : Poporul nostru aș
teaptă cu mare interes vizita emi
nentului conducător al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
care se pregătește să-l primească 
cu multă căldură, fiind convins că 
prietenia dintre partidele, țările și 
popoarele noastre este de nezdrun
cinat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este prieten apropiat al președin
telui Kim Ir Sen. Întregul nostru 
popor îl va întimpina cu multă 
bucurie. Anul trecut, președintele 
Kim Ir Sen a fost in România, iar 

. anul acesta conducătorul României 
socialiste vine la Phenian. Cei doi. 
președinți vor avea noi intîlniri și. 
convorbiri în cadrul cărora relați
ile de prietenie și colaborare dintre 

. țările și popoarele noastre vor fi, 
examinate in profunzime și vor,' 
primi noi impulsuri pentru o dez
voltare și mai accentuată, inclusiv 
în domeniul schimburilor de măr
furi și cooperării economice.

Comerțul bilateral,, desfășurat în 
temeiul acordului pe 5 ani, sem
nat în 1981, -a evoluat, foarte bine 
pină acum. Schimburile noastre de 
mărfuri s-au dublat în acest inter
val, ceea ce a contribuit la 
impulsionarea construcției socialis
te în R.P.D. Coreeană și România. 
Considerăm că există toate premi
sele pentru ca schimburile comer
ciale și cooperarea economică co- 
reeano-română să se dezvolte și în 
viitor. Sîntem hotăriți să .acționăm 
pentru extinderea in continuare a 
gamei și volumului schimburilor 

■noastre comerciale și economice. 
Atît în România, cît și în R.P.D. 
Coreeană există ramuri industria
le care se dezvoltă, asigurind un 
potențial mereu mai important in 
această direcție. <PEK HING GHI. directorul adjunct- al direcției țări socialiste din Ministerul Afacerilor Externe, a declarat : R.P.D. Coreeană se pregă
tește intens să intlmpine a- 
propiata vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu convingerea 
că ea va avea o mare însemnă
tate pentru evoluția viitoare a ra
porturilor noastre. Toate întîlnin- 
le și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen au jucat un. rol deo
sebit de important in dezvoltarea

R.P.D. COREEANĂ i •

ce vor avea 
tovarășului 
R.P.D. Co-

tara noastră

Toamna roadelor înNi s-a spus că, în Coreea, toamna este anotimpul cel .mai frumos. Toamna, sub un cer mereu albastru, natura Toamna agricole bucurie care o
capătă - culori fascinante, se string roadele muncilor și este greu de închipuit o mai mare decît aceea pe ____ ___ trăiesc oamenii, pe aceste . meleaguri, ta perioada recoltatului. Toamna, copiii se reîntîlnesc în școli și acest fapt de viață poartă încărcătura marilor satisfacții pe care învățătura le conferă, ta această țară, nu numai tinerilor, ci și celor vîr- stnici. Toamna... Dar cîte. nu s-ar putea scrie despre tot ceea ce dă farmec toamnei în țara prietenă.Zilele petrecute aici, în această toamnă însorită, în această toamnă de muncă și împliniri, ne-au prilejuit întîlniri cu oameni și locuri de neuitat. în drumurile noastre, de la Phenian spre diferite obiective industriale, agricole sau turistice, spre orașe ori sate, am întîlnit pretutindeni păduri sau plantații de pini. Erau pini înalți, semeți, de o rară frumusețe. De la un coleg ziarist din redacția cotidianului „Nodon Șin- mun“, organ central de presă al Partidului Muncii din Republica Populară Democrată Coreeană, am aflat că, aici, în „Țara dimineților liniștite", pinul nu este numai monument al naturii, el avînd deopotrivă și semnificații morale. In tradiția poporului coreean, pinul verdB simbolizează veșnicia.Cmd scrie că „Voi fi un pin, un 

pin înalt și falnic", poetul se gin- deste la ceea ce este destinat să dăinuie, la valorile durabile care dau vieții un sens profund. Pinul rămî- ne verde în toate anotimpurile, primăvara și vara, toamna și iarna: a- legtadu-și ca emblemă, pinul verde, poporul coreean îi asociază toate activitățile și toate stările sufletești a' căror desfășurare are ca trăsătură esențială continuitatea.
„Voi fi un pin, un pin înalt și fal

nic" scrie poetul. Ceea ce. în viziunea sa. inspirată de tradiția P?P'J" Iară, înseamnă că dacă viața ființei umane este, în mod firesc, limitată ta timp, înfăptuirile dintr-o viață de om sînt menite să aibă o existență . mult mai îndelungată, să folosească mai multor generații. Tot ceea ce ' realizează omul trebuie să aibă,, asemenea pinului, continuitate și durabilitate.Numai munca asigură înfăptuirilor ființei umane durabilitate. Munca făcută cu pricepere, cu inteligentă. cu pasiune. Această concepție are rădăcini adinei în istoria poporului coreean. Din cele mai vechi timpuri,

coreenii au văzut ta. muncă, sensul dăinuirii lor prin veacuri. Un desen primitiv, descoperit într-o grotă în Munții Myohiânsan, înfățișează alegoric cele patru anotimpuri prin succesiunea tradițională a muncilor agricole. Dintotdeauna, intensitatea muncii a dobtadit, pe aceste meleaguri, accente specifice. Chiar și a- tunci cînd au preluat de la" alte popoare anumite îndeletniciri, anumite profesii, coreenii le-au conferit .intensități puternice. Olăritul s-a născut pe alte meleaguri. Coreenii însă, după ce au învățat să-l practice, au dat viață unor opere durabile. Și azi ceramica verde de Ko- rio este vestită în întreaga lume prin coloritul unic și prin formele grațioase. Dar tacă din cele mai vechi timpuri coreenii și-au dorit — și ta bună măsură au reușit — ca în,, unele domenii să facă muncă de pionierat. să deschidă drumuri noi în istoria civilizației. Tot în Munții Myohiansan, în muzeul de la Pohiănsa, semnificativă sinteză a tot ceea ce reprezintă cultura coreeană din prima jumătate a acestui mileniu, după' apariția primului stat cențn’alizat numit Koryo, se mai păstrează și azi părți din vestita culegere de vechi tipărituri din 1235, însumînd 7 000 de volume — complex de legi și precepte cu tentă preponderent etică. Aici, în muzeul de la Pohiănsa, se păstrează. dovezi potrivit cărora în Coreea s-au realizat tipărituri cu două secole înainte de inventarea presei lui Gutenberg.De multe ori, vremurile, pe aceste meleaguri, au fost potrivnice omului, oamenilor. Asuprirea străină, exploatarea au pus stavile în fața minții inventive a coreeanului. în astfel de vremuri, gîndirea, inventivitatea erau prea puțin căutate. Erau puțini, in țară, cei cărora li se cerea să ■ gîndească. Omul avea valoare numai prin forța brațelor sale. Lă Muzeul revoluției coreene se păstrează o greutate de peste 300 de kg care constituia, în 1920, la o fabrică de hirtie, de altfel una dintre foarte rar rele unități industriale existente în Coreea de atunci, unicul mijloc de testare a muncitorilor ce urmau să fie angajați. Patronul îi încadra numai pe acei muncitori care reușeau să transporte, cite doi, pe o. distanță de 50 de metri, greutatea respectivă. Acest mijloc de testare spune multe și despre concepția despre muncă, și despre nivelul de înzestrare a industriei, și despre preocupările pentru valorificarea fpr- ței de muncă a omului.Desigur, forța brațelor a fost pusă
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PRAGA 11 (Agerpres). —■ La Pra- ga a fost semnat de către tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării, șl Svatopluk Potac, președintele Comisiei de Stat a Planificării, protocolul privind coordonarea planurilor economiilor naționale ale Republicii Socialiste România și R- S. Cehoslovace pe perioada 1986—1990, care prevede o importantă creștere a volumului livrărilor reciproce de mărfuri, ponderea cea mai mare revenind produselor din domeniile construcțiilor de mașini, electronicii, electrotehnicii, chimiei, metalurgiei.

Cu prilejul vizitei în R. S. Cehoslovacă, tovarășul Ștefan Bîrlea a fost primit de tovarășul Lubomir Strougal, președintele Guvernului cehoslovac. In cadrul convorbirii, au fost apreciate rezultatele obținute în dezvoltarea relațiilor româno-ceho- slovace, subliniindu-se necesitatea extinderii și aprofundării cooperării și specializării în producție pentru creșterea continuă a volumului schimburilor economice dintre cele două țări.La primire a fost prezent ambasadorul României în Cehoslovacia, Cornel Pânzaru.
Reuniunea F.M.I. și Băncii Mondiale confruntată 

cu cerința unei reconsiderări in structurile 
și mecanismeleSEUL 11 (Agerpres). — Au' luat sfîrșit lucrările celei de-a 40-a sesiuni a adunării generale a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Reuniunea celor două organisme specializate s-a desfășurat intr-un moment în care este pusă mai mult ca oricînd la ordinea zilei, de către numeroase state, cerința unor reconsiderări profunde in structurile și mecanismele econo- mico-finânciare internaționale. în cursul dezbaterilor, numeroși vorbitori s-au pronunțat în favoarea adoptării de urgență a unor măsuri susceptibile să ducă Ia soluționarea gravelor probleme economico-finan- ciare existente, și ta primul rind a celor legate de acumularea, în mod inechitabil, a unor uriașe datorii în conturile externe ale țărilor în curs de dezvoltare, ca și la realizarea necesarei reforme a actualului sistem monetar-financiar internațional.In intervenția sa, ministrul brazi- ' lian al finanțelor a deplins deteriorarea persistentă a preturilor la materiile prime, creșterea ratei dobîn- zilor, dezechilibrele monetare și presiunile protecționiste comerciale, care afectează situația economică a țărilor în curs de dezvoltare.Primul-ministru peruan a reafir-

economîco-financiaremat hotărîrea țării sale de a limita suma destinată rambursării datoriei externe la 10 la sută din încasările din import. Premierul peruan a cerut. luarea unor măsuri care să pună capăt situației în care o singură țară își impune condițiile celorlalte, precum și o reformă imediată a sistemului monetar internațional pentru a facilita reglementarea problemei datoriilor.Ministrul .finanțelor al Nigeriei a subliniat necesitatea ca, în cadrul acordurilor privind reeșalonarea plăților, creditorii să lase o marjă de creștere economică pentru țările debitoare.Președintele Băncii Mondiale a subliniat faptul că țările industrializate, cele în curs de dezvoltare, băncile comerciale și instituțiile financiare trebuie să-și întărească reciproc acțiunile, pronunțîndu-se, în același timp, pentru o sporire. a capitalului Băncii Mondiale.Directorul general al F.M.I. a atras atenția asupra numeroaselor incertitudini cu care sînt confruntate creșterea mondială și datoria lumii a treia : dezechilibre financiare, șomaj, scăderea prețurilor produselor de bază și nivelul ridicat al ratelor do- binzii. ,

PARIS 11 (Agerpres). — La Toulouse. s-au deschis vineri lucrările Congresului Partidului Socialist Francez, la care participă peste 2 000 de delegați, precum și un mare număr de delegații de peste hotare, reprezentanți ai partidelor socialiste, comuniste, muncitorești, mișcărilor de eliberare națională, ai altor forte progresiste și democratice. Partidul Comunist Român este reprezentat la congres de. tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al ' P.C.R.In cadrul congresului a fost prezentat raportul conducerii naționale a partidului, după care a luat cuvîntul Lionel Jospin, prim-secretar al Partidului Socialist Francez. Atît în raport, cît și în cuvîntul primului secretar au fost înfățișate pe larg bilanțul activității partidului în perioada care a trecut de la congresul anterior, precum și direcțiile principale de acțiune pe plan intern și extern pentru următorii doi ani.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Njcolae Ceaușescu, reprezentantul P.C.R. a transmis pârtiei- panților .la lucrările congresului un salut prietenesc.Subliniindu-se relațiile de prietenie dintre P.C.R. și P.S.F., în mesaj se arată că aceste raporturi constituie un factor important în întărirea și diversificarea colaborării româno- franceze în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, precum și pe planul vieții internaționale, corespunzător intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii, destinderii și securității în Europa și în lume.în mesaj se relevă faptul că poporul român, sub conducerea P.C.R., în frunte cu. secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este în

prezent angajat în îndeplinirea vastului program de înflorire continuă a patriei adoptat de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Referitor la o serie de probleme internaționale, în mesaj se arată că, în concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, înlăturarea tuturor armelor nucleare, oprirea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului, apărarea și consolidarea păcii in lume.Pornind de la importanta dezarmării nucleare, a dezarmării în general. a asigurării păcii, președintele Republicii Socialiste România a adresat recent, încă o dată, chemarea către factorii politici de răspundere si către popoarele din întreaga lume de a-și uni eforturile și— peste orice deosebiri de orîn- duire socială, de concepții politică, filozofice sau religioase — să acționeze. pitiă nu este prea tîrziu, pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre o catastrofă nucleară. se evidențiază în mesaj.Partidul Comunist Român — subliniază mesajul — va milita neobosit și in viitor pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate. cu alte forte democratice și progresiste. în lupta pentru realizarea aspirațiilor popoarelor la pace, libertate și independentă națională. de destindere și progres.în încheiere, in mesaj se reafirmă convingerea că relațiile de , pf lațenie si colaborare dintre P.C.R. și P.S.F., dintre popoarele român si francez vor continua să se dezvolte și in viitor.
Stat a R. P. Ungare

PREMIUL NOBEL 
PENTRU PACE

atribuit organizației 
„Medicii lumii pentru 
prevenirea războiului 

nuclear”
OSLO 11 (Agerpres). — Pre

miul Nobel pentru pace pe anul 
1985 a fost atribuit, vineri, or
ganizației „International Physi
cians for the Prevention of Nu
clear War" (I.P.P.N.W. — Me
dicii lumii pentru preveni
rea ■ războiului nuclear). După 
cum se precizează în comunica
tul Comitetului Nobel norve
gian, dat publicității la Oslo, 
premiul a fost decernat acestei 
organizații pentru „activitatea 
sa .foarte importantă in difuza
rea de informații și pentru con
știentizarea umanității în legă
tură cu riscurile și consecințele 

. catastrofale ale : războiului nu
clear".

I.P.P.N.W. a fost fondată In 
decembrie 1980. la Geneva, de 
doi cardiologi, americanul Ber
nard Lown și sovieticul Evgheni 
Ciazov, care sînt actualmente 
copreședinți ai, organizației, cu 
sediul la Boston (S.U.A.). Re
prezentată in 40 de țări, ea gru
pează în prezent 145 000 membri.

O delegație 
a Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
în R.P. ChinezăBEIJING 11 (Agerpres). — în toastul rostit la banchetul oferit in onoarea delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de L. N. Tolkuno.v, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., care vizitează R. P. Chineză, Peng Chong, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, a declarat.: China promovează o politică externă independentă și pașnică, urmărind stabilirea și dezvoltarea unor relații de prietenie cu toate țările lumii, pe baza principiilor coexistenței pașnice. Menționînd că între popoarele Chinei și Uniunii Sovietice există tradiționale raporturi prietenești, Peng Chong a arătat că poporul chinez este hotărit să acționeze, în continuare, pentru întărirea , și extinderea acestor relații, în interes reciproc..:.........La rîndul său, arată agenția citată, L. N. Tolkunov a apreciat că reluarea raporturilor dintre forurile legislative ale celor două țări constituie' indiciul unor schimbări pozitive în cadrul relațiilor chino-sovietice. El și-a exprimat părerea că intensificarea legăturilor și contactelor bilaterale va contribui la realizarea unui schimb de experiență- ta - domeniul edificării socialismului și va. întări înțelegerea și prietenia tradițională a celor două popoare.

a

Țara dimineților liniștite"din plin la încercare și în anii revoluției și construcției socialiste din țara prietenă. împrejurările dramatice nu au lipsit ; au fost situații în care forțe potrivnice poporului au distrus ceea ce eră menit să dăinuie. Prin astfel de încercări a trecut capitala țării, Phenian. Orașul a fost atestat documentar în anul 427 al erei' noastre. De atunci a fost de mai multe ori distrus și tot de atîtea ori refăcut. în 1945, după eliberarea țării, a început adevărata renaștere a orașului. S-a muncit din greu, au fost ridicate clădiri noi, s-a trecut la elaborarea unui, plan de sistematizare și modernizare a capitalei. A venit însă. războiul de apărare din anii. 1950—1953 și orașul a fost ras de pe fața pămîntului. O singură
Corespondență 

din Phenian

clădire a rămas în picioare — magazinul universal nr. 1. Un oraș de 300 000 de locuitori a dispărut sub ploaia- de bombe.. Dar Phenianul al renăscut din propria cenușă, prin munca unor oameni cutezători și harnici. 
„Voi fi un pin, un pin înalt și fal
nic", scrie poetul; ca un pin înalt și 
falnic s-a ridicat capitala tării prietene. Prima măsură pe care Partidul Muncii din Coreea a întreprins-o, imediat după semnarea armistițiului, 
e fost elaborarea Planului pentru reconstrucția Phenianului. La îndemnul partidului, al tovarășului Kim Ir Sen, mii, zeci de mii de oameni și-au suflecat mînedile și au trecut r la treabă. Muncitori ,de diferite, specialități, intelectuali, elevi și stu- denți șî-au abandonat, pentru o vreme, îndeletnicirile de bază', și au pus mîna pe mistrii, pe lopeți, pe sape. Totul trebuia luat de la început. Totul a fost luat de la început. Au reapărut furnale,' coșuri de fabrici, instituții publice, școli, facultăți, spitale, hoteluri. Dar nimic nu mai semăna cu ce a fost. Un oraș absolut nou prindea viată ; un oraș modern, conceput pe-baza unui- plan îndrăzneț, se ridica din ruine, asemenea unui pin înalț și falnic. Un oraș construit de generațiile de azi, dar destinat, să., folosească și generațiilor viitoare.Acum. în această toamnă frumoasă a anului 1985, urmele războiului, ale ruinelor au dispărut cu desăvîr-, șire. Numai în muzee se mai păstrează imaginile cartierelor pîrjolite.

Ca să nu uite cei ce au trăit drama . războiului ; ca să știe tinerii de azi prin ce au trecut părinții lor ; să .știe : ce a fost și ce este ta prezent orașul tinereții lor, capitala țării lor.E toamnă frumoasă și, . seară de seară, străzile sînt pline de tineri. Admirăm orașul împreună cu ei. Privim hotelul „Koryo“ de 45 de etaje, unul dintre cele mai elegante din lume, privim siluetele înalte ale clădirilor ce-1 înconjoară, instituțiile de artă, magazinele, și ne dăm seama că orice comparație cu imaginile vechiului oraș, de dinainte de 1945, pe care le-am văzut la muzeu, este inutilă. Nimic nu mai amintește de ce a fost cîndva Phenianul.Ziuă, în lumina puternică a razelor de soare, capitala țării prietene . are aceeași strălucire, dar. pe oameni nu-i mai întîlnim pe străzi, ci în fabrici, în instituții, în școli, ta facultăți. Orașul muncește. Orașul învață. De fapt, întreaga țară muncește și învață. De la Phenian pînă ia hidrocentrala Dedoongang distanța nu este mai mare de 150 de km, dar autoturismul cu care ne-am deplasat a parcurs acest drum în eîteva ore. Se circulă încet, cu atenție, șoseaua fiind „marcată", de o parte și de alta, de două „benzi galbene" pe care șoferii se străduiesc să nu le încalce. Ni s-a explicat că s-a cules porumbul și țăranii, profitînd de această toamnă călduroasă, au așternut pe șosele covoare de boabe, pentru a se usca înainte de a le depozita în silozuri. O recoltă se strînge, altă . recoltă, cea de anul viitor, se pregătește și pretutindeni, pe ogoarele țării prietene, se muncește intens in aceste zile. Așa cum aveam să aflăm în satul Sambong, la cooperativa agricolă de producție „Prietenia eo- reeano-română", chiar în aceste zile’ de vîrf de campanie preocupările pentru ridicarea pregătirii profesionale a cooperatorilor continuă. Se organizează cursuri, se fac dezbateri, iar numeroși cooperatori își continuă studiile în școli medii sau facultăți. Semnificativ este faptul că, în ultimii zece ani, peste 50 de țărani din cadrul cooperativei au absolvit, la fără frecvență, cursurile unor institute de învățămint superior a- gronomic. Așa cum a subliniat președintele cooperativei, inginerul Ham Jun Sik, recoltele sporite din ultimii ani se datoresc, în bună parte, faptului că fertilitatea pămîntului și fertilitatea gindirii oamenilor . se împletesc.Aceeași muncă și în cadrul strins.vie preocupare pentru învățătură este dominantă colectivului de 10 000 de

muncitori, tehnicieni și ingineri al Combinatului de mașini grele din Nampon. Aici s-au introdus utilaje moderne, mașini cu program și comandă automată, sisteme complexe de conducere științifică și oamenii au înțeles că actuala organizare a procesului de producție le cere o înalță . pregătire. Tînăra muncitoare HOng Buk Sil este convinsă că mașina la care lucrează îi cer'e cunoștințe superioare de matematică și de. fizică. Ea s-a înscris la un institut tehnic de învățămint superior și a- proape tot timpul liber și-l petrece învățînd. Mii de tineri din întreprindere procedează la fel, iar acest fapt este puternic resimțit atît în ceea ce privește creșterea productivității muncii, cit și în ridicarea nivelului calitativ al produselor.O țară întreagă muncește, o țâră întreagă învață. Din munca și învățătura unor oameni harnici și inte- ligenți, care transpun exemplar în viață programele elaborate de Partidul Muncii din Coreea, indicațiile secretarului general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Kim Ir Sen, se făuresc noi temelii, pe care țara întreagă se ridică asemenea unui pin înalt și falnic.
„Voi fi un pin, un pin înalt și fal

nic", scrie poetul. Iar versul său, inspirat din tradiția populară, se identifică pe deplin cu ceea .ce este destinat să dăinuie. Așa cum avea să sublinieze directorul Combinatului de mașini- grele din Nampon, inginerul Ki Zang Ruk, intre valorile destinate să dăinuie se înscrie și prietenia dintre România și Coreea, dintre partidele și .popoarele celor două țări situate la mari distanțe geografice, dar apropiate prin țeluri comune și prin caldele sentimente ce le leagă. „Președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a relevat directorul combinatului, a vizitat 
combinatul nostru in anul 1982. Păs
trăm cu toții o puternică impresie 
și o trainică amintire a acelor mo
mente de neuitat. Nutrim convinge
rea că apropiata vizită a tovarășu
lui. Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in țara 
noastră, intilnirile la cel mai înalt 
nivel ce vor avea loc vor contribui 
la întărirea, în continuare, a priete
niei trainice dintre popoarele noas
tre, la întărirea colaborării pe mul
tiple planuri între cele două țări".

„Voi fi un pin, un pin înalt și fal
nic", scrie poetul. Iar adevărul de azi ăl țării prietene. R.P.D. Coreeană, îl confirmă pe deplin.

Adrian VASILESCU

. BUDAPESTA 11 (Agerpres). .— Luirid cuvîntul în cadrul lucrărilor sesiunii Adunării de Stat a R.P.. Ungare, care a dezbătut programul guvernamental, președintele Consiliului de Miniștri, Gyorgy Lazar, s-a referit la modul de îndeplinire a celui de-al 6-lea plan cincinal (1981—1985), arătînd că în această perioadă realizarea planului economiei naționale s-a desfășurat în condiții mai nefavorabile decît era de așteptat și a menționat că, în fiecare an, din venitul național 2,5—3 procente au fost alocate pentru stingerea creditelor și achitarea dobîn- zilor la datoriile externe, fapt care a determinat ca fondurile destinate consumului și investițiilor să fie mai mici, decît s-a planificat, nereușih- du-se să se evite diminuarea salariului real și a alocațiilor sociale — transmite agenția M.T.I. Președintele Consiliului de Miniștri a arătat că cel de-al 7-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale ungare (1986—1990), în curs de elaborare, prevede consolidarea balanței de plăți, înviorarea economiei și creșterea nivelului de trai pe baza sporirii eficienței muncii, perfecționarea în, continuare a sistemului de conducere economică..Refermdu-se la

internaționale, Gyorgy Lazar a subliniat că o sarcină de primă urgență o constituie oprirea cursei înarmărilor și instaurarea unui climat de destindere pe plan mondial.In cuvîntul său, Karoly Nemeth, secretar general adjunct al P.M.S.U., a relevat că cea mai importantă condiție internațională pentru realizarea programului guvernamental o constituie pacea. Pe plan extern — a arătat vorbitorul — R.P. Ungară se pronunță pentru promovarea dialogului, pentru reglementarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, pentru oprirea cursei înarmărilor. Pe plan intern, vorbitorul a subliniat importanța rolului partidului succes conducător pentru edificarea a socialismului bazat pe al cu o politică justă și pe convingere, pe si perseverența întreguluimunca ._ „__________ .......... ..... _______popor. îndeplinirea programului e- . conomic reclamă din partea tării, a societății eforturi mari. Principala sarcină a partidului, a guvernului, a conducerii locale și a fiecărui om al muncii o constituie depistarea și utilizarea tuturor resurselor societății socialiste, mobilizarea rezervelor sale — a menționat vorbitorul.Sesiunea Adunării de Stat a R.P. .. Ungare a aprobat programul guver- unele probleme. namental.
Autorii deturnării navei „Achille Lauro" 

predați autorităților italieneAutorii deturnării, de la 7 octombrie; a pachebotului italian „Achille Laui'O", aflat în croazieră pe Marea Mediterană, — care se predaseră autorităților egiptene —■ au fost îmbarcați, ulterior, cu destinația Tunis, Ia bordul unui avion egiptean „Boeing 707“ — transmit agențiile internaționale de presă.In timpul zborului, avionul egiptean a fost constrins — de avioane de luptă care au decolat de pe portavionul american „Saratoga", aparți- nind flotei a 6-a a S.U.A., din Medi- terana, — să aterizeze la baza militară Sigonella, din Sicilia.Potrivit unui purtător de cuvînt al primului-ministru italian, citat de Reuter, autorii deturnării navei ,,Achille Lauro" au fost predați au- . torițăților- italiene.
★Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Larry Speakes, a dat publicității o declarație în care se arată că. acțio- nind din dispoziția președintelui S.U.A., „un aparat american de tipul F-14, decolind de pe portavionul

„Saratoga", • a interceptat avionul egiptean la bordul căruia se aflatl autorii deturnării pachebotului italian, escortîndu-1 la baza militară aeriană Sigonella".
★Procesul autorilor deturnării pachebotului italian „Achille Lauro" va avea loc în Italia și este improbabil că ei vor fi extrădați Statelor Unite, a declarat ministrul italian de externe, Giulio Andreotti, cu prilejul unei conferințe de presă. Potrivit agenției A.N.S.A., ministrul de externe italian a adăugat că la bordul avionului egiptean. împreună cu cei patru palestinieni, se mai aflau și doi reprezentanți ai O.E.P. care au negociat cu autoritățile egiptene eliberarea pasagerilor vasului italian.Agenția italiană anunță că autorii deturnării au fost transportați vineri dimineața de la baza Sigonella intr-un alt loc neprecizat, unde au fost supuși primelor interogatorii de '.că

tre un procuror italian. (Agerpres)
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MITING. La Phenian a avut loc un miting cu prilejul prezenței ta R.P.D. Coreeană a delegației Comitetului internațional de legătură pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei, transmite genția primită general cil din . Coreene.
<1 “ A.C.T.C. Delegația a fost de'Kim Ir Sen. secretarul al C.C. al Partidului Mun- Coreea, președintele R.P.D.

PESTE 2 500 000 DE OLANDEZI au semnat pină în prezent apelul către guvern si parlament de a nu permite amplasarea de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul tării.
PRIMUL-MINISTRU AL GRE

CIEI și ministru al apărării, Andreas Papandreu, a anunțat că, la 10 octombrie, cu aprobarea guvernului elen și sub auspiciile N.A.T.O., a' început retragerea de pe teritoriul tării a armelor nucleare americane tactice — informează agenția A.N.A., citind un purtător de cuvînt guvernamental din Atena.
• INTERVIU. Intr-un interviu a- . cordat presei la Stockholm, fostul I ministru al apărării al S.U.A.. Ro- I bert McNamara, a arătat că așa- numita „inițiativă de apărare ștra- Itegică" trebuie discutată nu din punct de vedere tehnic sau tehnologic. ci din punct de vedere stra- Itegic și politic. înfăptuirea acestui program, a arătat el. va duce la creșterea instabilității in lume si va submina securitatea. Pentru 
I asigurarea securității si destinderii este necesară găsirea unor soluții politice, a subliniat McNamara.

PLENARĂ. La Roma a avut loc plenara C.C. al Partidului Socialist Democratic Italian. Plenara a a- probat demisia secretarului general al partidului. Pietro Longo, și eliberarea sa din componența Secretariatului și Direcțiunii narti- dului.
LA RECOMANDAREA MEDICI

LOR, președintele S.U.A., Ronald Reagan, a fost supus, joi, unei „intervenții chirurgicale minore" pentru înlăturarea unor noi celule canceroase de pe nas, detectate în urma unei noi biopsii — informează agențiile U.P.I. și France Presse.
EXPERIENȚE NUCLEARE SUB

TERANE. Statele Unite au efectuat la poligonul din Nevada două experiențe nucleare subterane cu o putere de aproximativ 20 kilotone TNT, a anunțat Ministerul american al Energiei, citat de agenția France Presse. De la începutul anului, S.U.A. au efectuat 13 explozii nucleare.
CONSTITUȚIE. Membrii Consiliului Militar de Tranziție din Sudan. în frunte cu președintele acestuia; Swan El Dahab. au semnat Constituția pentru perioada de tranziție. Documentul legalizează partidele politice care vor participa la alegerile pentru lament, ce va decide stitutiei definitivei
DECES. Actorul și 

american Orson Welles a 
din viață, la Hollywood, in vîrstă 
de 70 de ani. Distribuit în nenu
mărate filme, Welles a fost unul 
dintre cei mai. mari actori ai celei 
de-a șaptea arte.
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