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Duminică, întreaga țară a sărbătorit ZIUA RECOLTEI
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Nicolae Ceaușescu
adunare populară de la Alexandriala marea

Dragi tovarăși și prieteni, cele mai mari pe sînt cooperative să obțină, pe su- producții agricolefi reușit mari, le dea posibilitatea să pri- și ele acest titlu. Sper că

Cuvîntarea tovarășului
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Voi începe prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor participan- ților la această mare adunare populară, consacrată „Zilei recoltei", tuturor locuitorilor din orașul Alexandria și județul Teleorman un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a guvernului, precum și din partea mea personal. (Urale, aplauze puternice; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R").De la această mare adunare populară adresez un salut și cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii din agricultură, țărănimii, lucrătorilor din întreprinde- , rile de stat și S.M.A.-uri, specialiștilor, tuturor celor care prin munca lor dau producții tot mai mari, asigură, în condiții tot mai bune, dezvoltarea agriculturii noastre, aprovizionarea populației, a întregii țări. (Aplauze puternice; se scandează: „Ceaușescu și poporul").A devenit de pe acum un obicei — nu spun încă o tradiție — de a sărbători în fiecare an „Ziua recoltei" — cu care prilej putem face bilanțul activității desfășurate și al rezultatelor obținute, putem discuta ceea ce avem de făcut pentru a obține recolte tot mai îmbelșugate, pentru a face să crească veniturile și bunăstarea țărănimii. a tuturor lucrătorilor din agricultură, pentru a spori fondul de produse agroalimentare în vederea aprovizionării în condiții tot mai bune a întregului nostru popor — constructor al socialismului. (Urale, aplauze puternice; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Sărbătorim anul acesta „Ziua recoltei" în orașul Alexandria, în județul Teleorman, datorită faptului că ei se numără printre județele care în 1975 a obținut rezultate bune în producția de grîu; desigur, județul are rezultate bune și în ce

privește producția de porumb — deși nu se numără printre primele județe — precum și la alte recolte. Dorim, prin aceasta, să subliniem în mod deosebit aprecierea înaltă pe care o dăm activității țărănimii, lucrătorilor din agricultura județului Teleorman, activității comuniștilor din agricultură, a comitetului județean de partid, a consiliilor populare comunale și orășenești, a consiliului popular județean. (Aplauze puternice, urale îndelungate).Am vizitat astăzi o cooperativă agricclă de producție, o stațiune experimentală; de asemenea, am putut lua cunoștință, din expoziția organizată în orașul Alexandria, de rezultatele obținute de întreprinderile agricole de stat, de S.M.A.-uri, de cooperativele agricole din județ,, în toate sectoarele de producție agricolă. într-adevăr, sînt rezultate bune. Sînt cooperative care au obținut recolte foarte bune. De aceea, aș dori, în mod deosebit, să adresez felicitări tuturor cooperatorilor, lucrătorilor din S.M.A.-uri, precum și. celor din întreprinderile de stat pentru rezultatele bune pe care le-au obținut în agricultură în acest an. (Aplauze, urale: se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Cu puțin. înainte, două «cooperative de producție — una din Mehedinți și alta din județul Olt — au fost distinse cu medalia „Secera și Ciocanul" și cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" pentru producțiile obținute la grîu. îndeplinim în acest fel prevederile decretului care menționează că, pentru a putea primi această înaltă distincție, cooperativele trebuie să obțină o producție destul de mare, în raport cu zona în care își desfășoară activitatea. Pentru județul Teleorman ștacheta era ceva mai înaltă, ținînd seama că se află într-o zonă agricolă bună. Cu toate că producția medie pe județ la

grîu este printre țară, totuși nu care să prafețe care să mească vor reuși să realizeze aceasta în 1976; chiar dacă anul viitor adunarea de „Ziua recoltei" nu va mai avea loc în Teleorman — eu aș dori ca printre cei ce vor fi decorați pentru producții mari de grîu să se afle și unități din acest județ. (Aplauze, urale; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Cred că veți fi de acord, dragi tovarăși, să adresăm felicitări celor două cooperative, cooperatorilor, tuturor celor care au acționat pentru a obține recoltele care ne-au dat posibilitatea să le înmînăm astăzi distincțiile menționate. Le urăm să se străduiască să obțină recolte și mai mari în anii viitori! (Aplauze îndelungate: se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorind „Ziua recoltei", consider că este necesar să subliniem și unele rezultate obținute în dezvoltarea industriei noastre socialiste, cu atît mai mult cu cît succesele pe care le avem în agricultură sînt strîns legate de dezvoltarea într-un ritm intens a industriei, care asigură în condiții tot mai bune mecanizarea tuturor lucrărilor agricole, chimizarea, deci condiții pentru a putea obține recolte tot mai bogate. (Aplauze puternice, îndelungate).

De altfel, toate remarcabilele cese pe care le obținem în dustrie și în agricultură, în te domeniile ^e activitate nemijlocit 1_„___ ____clasei muncitoare, a de alianța indestructibilă tre clasa muncitoare și ț me — alianță care constituie factorul decisiv al tuturor victoriilor noastre, garanția înfăptuirii neabătute a Programului elaborat de Congresul al XI-lea, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. (Urale puternice ; se „Ceaușescu — P.C.R.").Ne aflăm cu numai înainte de încheierea an și, cu aceasta, și a planului cincinal 1971—1975. Putem, deci,face unele constatări preliminare cu privire la rezultatele obținute în industria noastră în acest cincinal. Se știe că atît capitala țării, precum și Jpeste 20 de județe au realizat de pe acum planul cincinal, îndeplinindu-și astfel angajamentele luă te cu aproape trei ani în urmă de a realiza cincinalul înainte de termen. Pe total, ritmul de creștere a producției industriei noastre a fost de circa 14 la sută — ritm mult superior celor prevăzute în Directivele Congresului al X-lea și în planul cincinal actual. Aceasta ne permite să apreciem că, față de Directivele Congresului al X-lea, planul de producție industrială a fost realizat deja de a- cum trei luni, iar față de preve-

suc- in- toa- .V. sîntleg&te de » activitatea țărănimii, i dințarăm-

scandează :două luni actualului

(Continuare in pag. a IlI-a)

în ziua de 27 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. a primit pe Ilias'Iliou. președintele Uniunii Democratice de Stingă — E.D.A. — din Grecia, care face o vizită în tara noastră.

La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a mulțumit călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în timpul

șederii In tara noastră, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște realizările obținute de poporul român pe calea dezvoltării economice și sociale, a bunăstării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cordial pe președintele Uniunii(Continuare în pag. a Il-a)
Ministrul federal pentru dezvoltare tehnică

și investiții dinîn cursul după-amiezii de varășul Nicolae Ceaușescu. general al Partidului Comunist tfto- mân, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ladislav Supka, ministru federal pentru dez-
luni, to- secretar

Conducătorul

Republica Socialistă Cehoslovacăvoltare tehnică și investiții din Republica Socialistă Cehoslovacă, care efectuează o vizită în țara noastră.La primire a participat tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.
A luat parte, .de asemenea, Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.Oaspetele a adresat, cu acest prilej.(Continuare în pag. a II-a)

delegației Comitetului Militar
de Eliberare Națională (C.M.L.N.) din Republica MaliTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni. 27 octombrie, ne conducătorul delega-

Interviul acordat
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a participat duminică la sărbătorirea tradiționalei „Zile a recoltei". La festivități, care s-au desfășurat la Alexandria, au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec. Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu. Leonte Răutu, Iosif Uglar, Iile Verdeț, Iosif Banc, Nicolae Glosan, Vasile Patilineț. Angelo Mi- culescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, și Aldea Mili- taru, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor ducție.Au participat, mii secretari ai țene de partid și Olt.Sărbătorirea ceput printr-o varășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat la cîteva unități agricole din județul Teleorman.După încheierea vizitei, la Alexandria a avut loc o mare și însuflețită adunare populară la care au

Agricole de Pro-de asemenea, prl- comitetelor jude- Dolj, Ialomița, Ilfov„Zilei recoltei" a în- vizită de lucru a to-

participat peste 30 000 de oameni al muncii.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Cornel Onescu. prim-secre- tar al Comitetului județean de partid Teleorman. Au luat cuvîntul Constantin Bădiță. președintele cooperativei agricole Salcia (Mehedinți), Ion Bordei, inginer-șet la cooperativa agricolă Izbiceni (Olt), și Marin Nedea, Erou al Muncii Socialiste, directorul S.M.A. și președintele consiliului intercoopera- tist Purani. După ce au arătat rezultatele obținute în acest an, vorbitorii au înfățișat proiectele de viitor ale unităților agricole în care muncesc, angajamentele acestor colective pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite în domeniul agriculturii de Congresul al XI-lea al partidului.Primit cu aplauze însuflețite, cu ovații și urale, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes de toți cei prezenți, care, prin urale și ovații, și-au exprimat atașamentul neclintit fată de politica partidului nostru, ho- tărirea lor de a-și spori contribuția la înfăptuirea sarcinilor ce revin agriculturii în viitorul plan cincinal.

de președintele Nicolae Ceaușescu
Radioteleviziunii portugheze

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit la 25 octombrie pe Jose Carlos Megre, 
director al programelor politico-sociale la Radloteleviziunea portu
gheză, și a acordat un Interviu pentru Radloteleviziunea portugheza.

te acorduri ce l-au tnsotit, ro
lul celor două țări in destinde
rea relațiilor Est-Vest ?

ÎNTREBARE : Intre poporul 
român și poporul portughez e- 
xistă afinități firești, decurglnd 
din originea lor latină comună. 
Ce importantă pot avea aceste 
afinități in dezvoltarea relațiilor 
româno-portugheze ?RĂSPUNS : Este adevărat că originea latină, afinitățile care decurg de aici joacă un anumit rol în dezvoltarea relațiilor dintre România și Portugalia.Cred însă că mai important este astăzi faptul că popoarele noastre au pornit pe calea dezvoltării sociale noi: poporul român a făurit societatea socialistă și a trecut pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, iar poporul portughez este preocupat de a trece pe calea făuririi unei noi ordini sociale, care să-i asigure deplina independență, bunăstare și fericire. Aceste preocupări constituie un factor de natură

să contribuie Ia româno-portugheze și la ridicarea lor rior, să asigure o laterală, reciproc creeze perspective dezvoltare a acestor relații, în interesul popoarelor noastre, al păcii și colabofării in lume.

așezarea relațiilor pe o bază nouă la un nivel supe- colaborare multi- avantajoasă, să pentru continuacauzeiÎNTREBARE : La cel 
XI-lea Congres al P.C.R. 
afirmată dorința României 
a dezvolta relațiile cu țările din 
occidentul Europei. După 
rețin, Tratatul de 
cooperare semnat 
nia și Portugalia 
acord global intre 
listă europeană și o țară din Eu
ropa occidentală.

de-al 
a fost 
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cite 
prietenie și 

intre Româ- 
este primul 

o tară socia-

Cum apreciați, dumneavoas
tră, domnule președinte, in lu
mina acestui acord și a celorlal-

RĂSPUNS : într-adevăr, România promovează relații de colaborare activă cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială și — in acest cadru — acordă o însemnătate deosebită relațiilor cu țările din Europa occidentală, ținînd seama de tradițiile îndelungate ale colaborării cu aceste țări, de faptul că realizarea unei păci trainice și a securității în Europa nu este posibilă fără o colaborare activă între toate statele continentului. Este adevărat, tratatul cu Portugalia este primul tratat de prietenie și cooperare semnat între România și o țară din Europa occidentală. Semnarea acestui tratat a devenit posibilă datorită schimbărilor care s-au produs în Portugalia, drumului nou pe care a pășit atît din punctul de vedere al dezvoltării democratice interne, cît și al lichidării colonialismului, al încadrării într-o politică activă de colaborare cu celelalte state, bazată pe principiile noi.
(Continuare în pag. a II-a)

tiei Comitetului Militar de Eliberare Națională (C.M.L.N.) din Republica Mali. Amadoti Baba Diarra, vicepreședinte al C.M.L.N. și ministrul planului. care efectuează o vizită de prietenie in tara noastră.La primire a participat tovarășul Ion Pătan. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului.Oaspetele a înmînat tovarășului ;Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Comitetului Militar de E- liberare Națională, președinte al Republicii Mali, colonel Mousa Traore, un mesai de prietenie, transmitind.

totodată, poporului român urări d« fericire Si prosperitate.Mulțumind. tovarășul Nicola* Ceaușescu a adresat, la rîndul său, urări de sănătate președintelui Mousa Traore, iar poporului malian noi succese în activitatea sa consacrată progresului economic si social al patriei sale.Amadou Baba Diarra a exprimat tovarășului Nicolae ' Ceaușescu calde mulțumiri pentru onoarea de a-1 fi primit, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște România, marile reali-(Continuare în pag. a II-a)
Vizita primului ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România 
Manea Mănescu, in R. P. Polonă

ÎN PAGINA A VI-A

SIDERURGIȘTil HUNEDORENI

Noi succese în cincinalDEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — Colectivul Combinatului siderurgic de la Hunedoara a îndeplinit prevederile cincinalului la producția marfă și la producția de oțel. Se estimează că. in timpul cît a mai rămas pînă la sfîr- șitul anului, siderurgiștii hunedoreni vor realiza o producție marfă suplimentară de peste 1.6 miliarde lei. De asemenea, peste prevederile cincinalului se va elabora o cantitate de 630 000 tone otel Martin si electric.

Este semnificativ faptul că. in 1975, la Hunedoara se produce cu peste 500 000 tone mai mult oțel decit in primul an al cincinalului, acest spor fiind realizat în principal pe seama extinderii tehnologiilor avansate de elaborare și turnare a oțelului, reflectat direct în creșterea indicilor de utilizare a cuptoarelor. De asemenea, ponderea otelurilor aliate si carbon de calitate a ajuna la aproape M la sută.
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INTERVIUL ACORDAT DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU
Radioteleviziunii portugheze

(Urmare din pag. I)Faptul că cele două țări se găsesc deocamdată In blocuri militare deosebite dă o anumită semnificație a- cestui tratat de prietenie. Cred insă că esențial este că popoarele noastre doresc să conlucreze strîns pentru a-și asigura o dezvoltare econo- mico-socială independentă, pentru a pune capăt Împărțirii lumii in blocuri militare opuse, pentru realizarea unei colaborări și securități pentru toate statele europene.ÎNTREBARE : Cum interpre
tați raportul între particularită
țile d sarcinile specifice ale fie
căreia din țările noastre si si
militudinea orientării lor în 
principalele probleme ale vieții 
internaționale 7RĂSPUNS: Consider că pornind de la particularitățile fiecărei țări, de la problemele pe care le are de soluționat și de la relațiile de prietenie pe care le întreține fiecare, țările noastre pot să realizeze o bună colaborare, Întemeiată pe principiile deplinei egalități In drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne — principii pe care cele două țări își bazează actualmente relațiile lor internaționale. Ele pot, deci, să contribuie activ la afirmarea acestor principii pe plan internațional, In relațiile dintre toate statele lumii.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați afirmat, in repetate 
rînduri, că apreciați necesar să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
lichidarea simultană a N.A.T.O. 
și a Pactului de la Varșovia, dai 
fiind că blocurile militare con
stituie in zilele noastre o piedi
că în calea destinderii și colabo
rării internaționale.

Ce rol ar putea să joace 
România ■— membru al Pactu
lui de la Varșovia — și Portu
galia — membru al N.A.T.O. — 
in atingerea acestui obiectiv ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat și se pronunță în mod constant pentru desființarea concomitentă a blocului N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, pornind de la faptul că schimbările în viața internațională, cursul spre destindere, edificarea securității în Europa și în întreaga lume nu se pot realiza In condițiile menținerii acestor blocuri, ca și a altor blocuri militare, în general. De aceea, destinderea, securitatea și pacea în Europa și în lume sînt nemijlocit legate de lichidarea vechilor stări de lucruri, a vechii politici, de desființarea blocurilor militare, a bazelor militare străine, de retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state.în această privință, consider că fiecare stat, în cadrul alianțelor respective, trebuie să acționeze pentru a se ajunge la hotăriri comune cu privire la desființarea acestor două blocuri militare, dar mai cu seamă trebuie să acționeze pentru înfăptuirea în viață a documentelor adoptate la Helsinki, astfel încît popoarele din Europa să ajungă la concluzia că aceste blocuri militare trebuie să fie lichidate cît mai grabnic.Consider că desfășurarea evenimentelor confirmă pe deplin necesitatea unei activități susținute și posibilitatea ca România și Portugalia— Împreună, desigur, cu celelalte țări— să aibă un rol activ în realizarea acestor obiective.

curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii și, deci, și cu țările nealiniate. Considerăm că această colaborare constituie o necesitate în lumea de astăzi, cind se nun probleme complexe cu privire la făurirea noii ordini economice internaționale, la lichidarea subdezvoltării, la înfăptuirea unei politici care să asigure fiecărei națiuni dreptul la dezvoltare liberă, fără nici un amestec din afară.Participarea la recenta reuniune de la Lima și dorința de a obține un statut permanent de observator la Conferința țărilor nealiniate decurg din politica generală a României; de fapt, aș putea spune că este vorba de o recunoaștere a realității, a faptului că România și prin relațiile sale cu toate aceste țări înfăptuiește — independent de apartenența la un bloc militar — o politică fermă de colaborare, de pace cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Considerăm că și participarea Portugaliei. in această calitate, deschide perspectiva ca ea să se afirme mai puternic In lumea țărilor care se pronunță pentru relații noi și împotriva vechii politici de dominație și dictat.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați afirmat recent că, 
față de interdependența tot mai 
mare între națiunile lumii, se 
impune instaurarea de relații e- 
conomice internaționale care să 
poată conduce la dezvoltarea ar
monioasă a tuturor economiilor 
naționale. Care este concep
ția românească cu privire la 
crearea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale 7RĂSPUNS : Este cunoscut faptul că una din problemele cele mai importante ale vieții contemporane este aceea a lichidării subdezvoltării. a împărțirii lumii in țări dezvoltate — unele foarte dezvoltate, bogate, cum li se spune — și altele — țări slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, țări sărace — repre- zentind peste două treimi din omenire și care trebuie să realizeze intr-o perioadă relativ scurtă o dezvoltare economico-socială rapidă.Noi pornim de la faptul că lichidarea subdezvoltării constituie condiția hotăritoare atit a progresului, a bunăstării popoarelor și stabilității economice, cît și a destinderii și păcii internaționale. E greu de vorbit de consolidarea destinderii, de realizarea unei lumi a păcii fără a pune capăt acestei situații.în această concepție privim și problemele făuririi noii ordini economice și politice internaționale, care trebuie să asigure posibilități egale de dezvoltare tuturor națiunilor, să lichideze inechitățile, să pună la baza colaborării economice principiile egalității, echității, un raport corespunzător între prețurile materiilor prime șl cele ale produselor industriale, accesul tuturor statelor Ia tehnologii moderne, să deschidă perspectiva ca fiecare națiune să se poată bucura din plin de cuceririle științei'și tehnicii contemporane, să-și poată edifica o viață de bunăstare și fericire.ÎNTREBARE : Vă rugăm să 

ne vorbiți despre principalele 
trăsături ale socialismului in 
România, legătura existentă in
tre partid și popor, structurile 
societății românești, locul și ro
lul clasei muncitoare in cadrul 
acestor structuri.

tanță se atribuie disciplinei mi
litare in armata României so
cialiste, armată chemată să a- 
pere cuceririle revoluționare ale 
poporului 7RĂSPUNS : Aș dori să menționez că răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă s-au realizat printr-o largă colaborare a forțelor politice sub conducerea Partidului Comunist Român. La a- ceste acțiuni, armata a participat a- proape in totalitatea ei. Prin aceasta, armata și-a ciștigat un loc important in viața societății românești, tre- cind de la început în întregime de partea forțelor revoluționare, parti- cipind la. lupta de eliberare a patriei, la înfringerea definitivă a Germaniei hitleriste, susținînd apoi toate transformările social-revoluționare petrecute în România. In dezvoltarea socialistă, armata însăși a căpătat un conținut nou, avînd misiunea de a asigura independența și suveranitatea patriei, de a fi un garant ferm al cuceririlor revoluționare ale socialismului, ale întregului popor.Este de înțeles, pornind de aci. că armata — mai bine spus militarii — sint participanți activi la întreaga viață economică, socială și politică a tării noastre. Desigur, vorbind de armată. vorbești de disciplină și de ordine. Este greu să-ti închipui o mișcare revoluționară fără o disciplină fermă, fără o unitate fermă. Cu atît mai greu este să-ți închipui o armată revoluționară, o armată care trebuie să servească interesele largi ale oamenilor muncii, ale poporului, cuceririle revoluționare, fără o disciplină ciplină știință trebuieteresele maselor largi populare, interesele transformărilor revoluționare, progresul, bunăstarea, independența țării. Pornind de la această conștiință, se impune ca fiecare militar, începînd de la comandantul suprem — ca să spun așa — și pînă la ultimul soldat, să se încadreze strict în normele și disciplina militară.

mitate cu acest Program, în următorul cincinal — 1976—1980 — și in continuare pînă în 1990, prevedem eforturi susținute de dezvoltare economico-socială. Aș menționa un singur fapt, și anume că alocăm din venitul național circa 33 la sută in scopul dezvoltării. Facem acest efort fiind conștienti că numai așa vom lichida mai rapid rămînerea în urmă de la care am pornit, vom putea să realizăm obiectivul de egalizare a nivelului de dezvoltare cu țările socialiste mai dezvoltate, cît și cu țările dezvoltate din lume în general, asi- gurînd astfel României socialiste un loc demn în rîndul națiunilor de pe toate continentele.Continuăm să menținem un' ritm de dezvoltare de peste 10 la sută și în următorul cincinal. Punem un mare accent pe intensificarea dotării industriei și tuturor sectoarelor cu echipamentele cele mai moderne; am numit, de altfel, cincinalul următor cincinalul afirmării revoluției teh- nico-științifice în România,ÎNTREBARE : In ce măsură 
este afectată planificarea socia
listă a economiei române de fe
nomenele de instabilitate econo
mică și procesele inflaționiste 
din țările occidentale cu 
România întreține relații 
nomice 7

care 
eco-

fermă. Am în vedere o dis- conștientă, bazată pe con- și pe convingerea că armata să servească întotdeauna in-

ÎNTREBARE : Ar fi posibil, 
domnule președinte, să prezen
tați pentru telespectatorii por
tughezi evoluția politicii interne 
a României în ultimii ani și să 
ne vorbiți despre următorul plan 
cincinal pe anii 1976—1980 ?

RĂSPUNS : Fără îndoială, economică din țările capitaliste voltate. din lume. în general, exercită o anumită influență și asupra economiei românești, ținînd seama că participăm activ la diviziunea internațională a muncii, intreținem relații largi de colaborare cu toate statele lumii. Dar, în condițiile economiei socialiste planificate, statul are posibilitatea de a interveni pentru a anihila sau diminua efectele crizei economice din țările capitaliste și ale proceselor inflaționiste ; ca urmare, acestea nu s-au resimțit prea mult in economia noastră, in ce privește nivelul de trai al poporului. Noi apreciem că soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării economice viitoare. înlăturarea fenomenelor de instabilitate din economia mondială, a proceselor inflaționiste sînt strîns legate, pe de o parte, de edificarea unei noi ordini internaționale și, totodată, tuarea măsurilor pentru o planificare și conducere aeconomice care să evite apariția unor crize cu consecințe catastrofale.

criza dez-

economice de accentuai bună proceselor

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Republican al Poporului

(Urmare din pag. I)tului Unității Socialiste, loan Ceter- chl, membru al Consiliului Național al F.U.S.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceausescu un mesaj de salut și prietenie din partea președintelui Partidului Republican al Poporului din Turcia. Biilent Ece- vit. Totodată, președintele Partidului Republican al Poporului și soția sa au adresat urări de bine și omagiul lor tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.în mesajul său, președintele Partidului Republican al Poporului subliniază cu mulțumire dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno- turce și își exprimă speranța și convingerea că înțelegerile cu privire la colaborarea dintre cele două partide și țări, convenite în cadrul întîlniri- lor și convorbirilor cu președintele Nicolae Ceaușescu, se vor realiza întocmai. slujind astfel popoarelor român si turc.Mulțumind pentru mesajul și urările transmise, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evocat cu plăcere recentele convorbiri avute cu președintele
Președintele

(Urmare din pag. I)

din TurciaPartidului Republican al Poporului, Biilent Ecevit, și a subliniat însemnătatea documentelor semnate cu a- cest prilej pentru dezvoltarea relațiilor dintre partidele și țările noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, un salut prietenesc și cele mai bune urări președintelui Partidului Republican al Poporului și soției sale.Exprimindu-și satisfacția pentru vizita delegației Partidului Republican al Poporului din Turcia, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat că există bune perspective ca relațiile dintre P.C.R. și P.R.P. să se extindă — servind cauzei prieteniei între poporul român și poporul turc, păcii și colaborării internaționale. în această ordine de idei, s-a subliniat faptul că există mari posibilități ca intre România și Turcia să se dezvolte o colaborare multilaterală. îndeosebi în domeniul economic, pe tărîm tehni- co-Stiintific, cultural, cît și pe plan internațional, pentru rezolvarea problemelor complexe din lumea de azi.S-a reafirmat dorința ca relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Turcia să contribuie la

traducerea în viață a documentelor adoptate la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, la promovarea unei largi conlucrări, reciproc avantajoasă, în Balcani, în interesul tuturor popoarelor din această regiune, al dezvoltării lor independente pe calea progresului economic și social.în context, a fost relevată necesitatea de a se ajunge cit mai grabnic la o reglementare politică, durabilă, a situației din Cipru, care să asigure conviețuirea pașnică a celor două comunități într-un stat democratic, respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestei țări. A fost, de asemenea, evidențiată dorința ca adîncirea colaborării ro- mâno-turce să contribuie la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, la soluționarea politică a problemelor litigioase care confruntă omenirea, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Secretarul general adjunct al Partidului Republican al Poporului a a- dresat invitația ca o delegație a Partidului Comunist Român să efectueze o vizită in Turcia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.
Uniunii Democratice de Stingă

Democratice de Stînga din Grecia șl și-a manifestat satisfacția fată de vizita sa în România, exprimîndu-si convingerea că ea va contribui la promovarea relațiilor dintre P.C.R. și E.D.A.. la adîncirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări si popoare.în cursul convorbirii, s-a apreciat pozitiv stadiul relațiilor dintre România și Grecia și a fost relevată hotă- rîrea comună' de a acționa amplificarea și aprofundarea pentru rapor-

turilor româno-elene în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, considerîndu-se că dezvoltarea acestor legături este în folosul si spre binele ambelor popoare. în interesul afirmării relațiilor de bună vecinătate, cooperare și pace in Balcani, al destinderii, colaborării si securității în Europa și în întreaga lume.Abordîndu-se unele aspecte ale tualității politice internaționale, reliefat necesitatea transpunerii fapt a prevederilor Actului final Conferinței general-europene. a staurării unei securități reale și
ac- s-a în al în-

a

cooperări rodnice Pe continentul nostru șl în lume, a lichidării focarelor de încordare și conflict, a reglementării politice a diferendelor dintre state, a promovării cauzei păcii și înțelegerii între popoare.S-a subliniat, de comun acord, că înfăptuirea acestor obiective fundamentale reclamă intensificarea și unirea, pe plan național și internațional, a acțiunilor forțelor de stînga, ale tuturor forțelor revoluționare, progresiste, democratice, a eforturilor tuturor statelor și popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
Ministrul federal pentru dezvoltare tehnică

și investiții din Republica Socialistă Cehoslovacă

ÎNTREBARE : Care sint. după 
părerea dumneavoastră, cele mai 
importante hotăriri adoptate la 
Conferința general-europeană de 
la Helsinki și cum pot fi tra
duse în practică 7RĂSPUNS t Conferința de la Helsinki, semnarea documentelor de către toate statele participante constituie un eveniment important în viața Europei și, aș putea spune, în general, !n relațiile internaționale. Este pentru prima dată and statele continentului nostru au elaborat și adoptat prin consens principiile care urmează să guverneze relațiile viitoare dintre ele, să asigure edificarea securității și păcii pe continent.Am menționat încă la Helsinki că, prin Încheierea cu succes a Conferinței general-europene, am parcurs numai o etapă : urmează o etapă nouă — după părerea mea mai importantă și poate hotărîtoare — aceea a_realizării în practică a celor consemnate în documente.Sînt multe probleme de soluționat în Europa. In primul rind, se cere să facem totul pentru a fi respectate semnăturile puse pe documentele de la Helsinki in ce privește principiile de bază ale egalității, respectului suveranității, independenței, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Se cere, de asemenea, ca fiecare stat să acționeze pentru lărgirea cooperării economice, tehnice, științifice, culturale, pentru intensificarea schimburilor In toate domeniile, inclusiv a schimburilor de persoane. Dar cel mai important, după părerea mea, este să se adopte măsuri practice pentru a se trece la dezarmarea în Europa, la soluționarea unor probleme militare, de a completa destinderea politică cu destinderea militară — așa cum spun unii — adică cu o dezangajare militară prin reducerea trupelor și, cum am menționat mai înainte, desființarea blocurilor militare. Numai In acest fel documentele de la Helsinki și securitatea europeană pot să devină o realitate vie.ÎNTREBARE : România și 
Portugalia au participat, in ca
litate de observatori, la Confe
rința țărilor nealiniate care s-a 
ținut recent la Lima. Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, viitorul a- 
cestui gen de reuniuni si care 
este rolul pe care România l-ar 
putea avea printre țările nea
liniate ?RĂSPUNS : România s-a preocupat întotdeauna de a dezvolta colabora

rea pa multiple planuri cu țările in

RĂSPUNS : în edificarea societății socialiste am pornit și pornim permanent de la adevărurile generale, universal-valabile, pe care le aplicăm la condițiile concrete ale României. Avem, desigur, în vedere că fiecare țară trebuie să asigure crearea unei economii puternice. independente, fără de care nu se poate vorbi de construcția socialismului.în această direcție am dezvoltat puternic industria, pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii; în același timp. In condițiile specifice ale României, am acordat și acordăm o atenție deosebită agriculturii, ca ramură de bază a economiei socialiste. Esențial este faptul că am lichidat cu desăvîrșire exploatarea omului de către om, am generalizat relațiile de producție socialiste In toate ramurile economice și sociale; am asigurat o repartiție dreaptă a venitului național, în conformitate cu principiile eticii și echității socialiste, pornind de la o retribuție care să țină seama de contribuția fiecărui cetățean la dezvoltarea societății, de activitatea ea în producție, în domeniul științei, culturii sau in alte sectoare de activitate.Poate că merită subliniat faptul că noi, în România, acordăm o atenție deosebită realizării unor raporturi cit mai echitabile între veniturile membrilor societății, ale tuturor cetățenilor, împiedicind o diferențiere prea mare, dar menținînd — în același timp — o cointeresare corespunzătoare în participarea * la dezvoltarea societății.în țara noastră, Partidul Comunist Român reprezintă forța politică conducătoare a întregii societăți. Experiența ne-a demonstrat că făurirea noii orînduiri socialiste cere o conducere unitară, fermă, clară pentru a asigura unirea tuturor forțelor sociale intr-o direcție unică. în dezvoltarea societății socialiste clasa muncitoare a avut și are rolul hotărîtor, îndeplinind funcția de clasă conducătoare ; pe măsura dezvoltării forțelor de producție, ea a devenit și numericește cea mai puternică forță socială. In același timp, s-a acționat și se acționează pentru o strînsă colaborare și unitate între clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, între toate forțele sociale, considerînd că socialismului, comunism nu alianță strinsă— clasa muncitoare și țărănime — fără o alianță strînsă cu intelectualitatea, care joacă un rol tot mai important în dezvoltarea societății.

RĂSPUNS : în anii construcției socialiste, producția industrială a României a crescut de peste 30 de ori. S-a dezvoltat și producția agricolă de cîteva ori. Venitul național a crescut de peste 10 ori și pe a- ceastă bază s-a ridicat nivelul de trai al întregului nostru popor.în ultimii ani, mai precis în cincinalul 1971—1975, producția industrială a crescut într-un ritm anual de aproape 14 la sută ; s-au dezvoltat puternic și agricultura, știința, cultura, nivelul de trai, asigurîn- du-se o creștere a veniturilor reale de 22 la sută față de 20 la sută cît aveam prevăzut in plan. Datorită ritmului înalt de dezvoltare, a eforturilor pe care le face întregul popor in vederea progresului rapid, am putut să obținem succese remarcabile în dezvoltarea întregii societăți socialiste și am putut adopta la Congresul al XI-lea Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. în confor-

ÎNTREBARE : Aș dori. în fi
nal, să vă rog' să adresați cite- 
va cuvinte telespectatorilor por
tughezi, cuvinte care îmbracă o 
semnificație deosebită, finind 
seama de vizita oficială pe care 
Excelența Voastră o va face in 
Portugalia, începind din 28 oc
tombrie. cu multă portughez precum și Urmărim satisfacție

RĂSPUNS t Am salutat bucurie victoria poporului în răsturnarea fascismului, procesul de decolonizare, cu deosebită atenție și cusuccesele pe care le obține poporul portughez pe .calea dezvoltării noi.Aș dori să adresez tuturor telespectatorilor. poporului portughez urarea de a obține consolidarea tot mai puternică a cuceririlor democratice, de a obține succese pe calea dezvoltării economico-sociale independente, a făuririi unei noi orînduiri, care să asigure întregului popor o viață mai bună, bunăstare și fericire!Doresc să-i urez prosperitate și pace I

românești

edificarea cu succes a mersul înainte spre se pot realiza fără o între clasele de bază
ÎNTREBARE : Ce loc ocupi 

forțele armate în ansamblul so
cietății românești 7 Ce impor

(Urmare din pag. I) Gustav Hu-tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea tovarășului Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, și a tovarășului Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe ministrul cehoslovac ca, la întoarcerea în patrie, să transmită, din partea sa, un căi

duros salut tovarășilor sak și Lubomir Strougal.în timpul întrevederii s-a reliefat cu deosebită satisfacție faptul că raporturile de colaborare pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia urmează un curs ascendent, în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare. A fost subliniată importanta deosebită, in procesul adîncirii raporturilor multilaterale româno-cehoslovace, a întîlniri- lor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak, a înțelegerilor convenite cu aceste prilejuri.

în cadrul schimbului de vederi, s-a apreciat că realizările de seamă obținute în construcția socialistă în România și Cehoslovacia creează noi posibilități pentru amplificarea și diversificarea în continuare a colaborării și cooperării economice, tehnico- știlnțifice, în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și în alte sectoare, corespunzător intereselor ambelor state, cauzei generale a socialismului șl păcii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Conducătorul delegației Comitetului Militar

de Eliberare Națională (C.M.LN.) din Republica Mali(Urmare din pag. I)zări obținute de ponorul nostru în edificarea noii societăți.În timnul convorbirii a fost exprimată hotărirea de a intensifica colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Mali in diferite domenii de interes reciproc.

spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii si cooperării între națiuni.In cadrul schimbului de păreri a fost subliniată necesitatea intensificării acțiunilor tuturor forțelor revoluționare. democratice Si progresiste, ale maselor largi populare. împotriva politicii imperialiste, colonialiste

și neocolonialiste, pentru accelerarea procesului de înfăptuire a aspirațiilor Popoarelor, pentru instaurarea unei noi ordini economice și în viata internațională.Primirea s-a desfășurat atmosferă de cordialitate si nie.
politiceîntr-o priete-

„Sîntem bucuroși să i primim pe președintele României
cu toată căldura și stima cuvenite unui oaspete mare deficit comercial, problema extinderii comerțului pe baze echilibrate este o chestiune, ca să spun așa, de viață și de moarte".La rîndul său, MARIO SOARES, secretar general al Partidului Socialist Portughez, ne-a declarat : „La începutul anului am vizitat România ca ministru de externe, avînd cu acest prilej onoarea să fiu primit de președintele Nicolae Ceaușescu. A- poi, președintele Costa Gomes a vizitat țara dumneavoastră, prima țară socialistă vizitată de el și, în general, de un președinte portughez. Președintele nostru a fost adine impresionat de atenția și cordialitatea deosebită cu care a fost primit pe pă-

Interesul pentru România, pentru personalitatea șefului statului român se reliefează puternic aci, în ajunul vizitei oficiale pe care o va face în Portugalia președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Un șir de manifestări organizate in cinstea acestui eveniment, atît la Lisabona, cît și in alte orașe ale țării — festivalul filmului românesc, care se desfășoară acum la Porto, expoziția „Imagini ale vieții culturale și artistice din • România socialistă", inaugurată în același oraș, expoziția „Imagini so- cial-economice din România", deschisă la Santarem, expoziția „30 de ani de artă plastică în România socialistă" de la Lisabona — dau posibilitate publicului portughez să ia contact cu unele din valorile culturale românești, să cunoască o parte din realizările obținute de țara noastră în diferite domenii de activitate. De atenție deosebită se bucură, in cadrul expoziției de carte românească din orașul Braga, lucrările președintelui Nicolae Ceaușescu.Atit în capitală, cit și în celelalte localități ce urmează să fie vizitate se desăvîrșesc pregătirile pentru a asigura o deplină reușită vizitei. Declarațiile făcute în preajma vizitei de înalte personalități politice portugheze atestă elocvent acest lucru. Astfel, secretarul general al Partidului Comunist Portughez, ALVARO CUN- HAL, ne-a declarat :„Noi, comuniștii portughezi, șîntem partizani fermi ai dezvoltării relațiilor Portugaliei cu țările socialiste, relații atît de necesare țării noastre, poporului nostru. Fostul regim fascist a împiedicat relațiile dintre țările noastre, însă noi, comuniștii, am avut permanent relații bune cu tovarășii români, care ne-au ajutat mult în timpul dictaturii.Acum, in noile condiții, vrem să existe raporturi cît mai bune intre statul democratic portughez și România socialistă. în toate domeniile de activitate. Iată de ce consider că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu constituie un eveniment pozitiv și important, care va marca un impuls serios în dezvoltarea relațiilor între cele două țări, între cele două popoare. Acordăm, totodată, o însemnătate deosebită colaborării româno- portugheze pe plan economic, întru- cît pentru Portugalia, care are un

te țările. Colaborarea româno-portu- ghezâ are perspective de dezvoltare nu numai pe teren economic și tehnic, ci și pe plan politic. Președintele Ceaușescu s-a făcut cunoscut pe plan internațional ca un apărător dîrz al politicii de independentă, al politicii de justiție și echitate în relațiile internaționale, al dreptului popoarelor de a dispune de ele însele. Acordăm o înaltă valoare acestei politici și sîntem bucuroși să-1 primim în Portugalia pe președintele Nicolae Ceaușescu, ca pe un oaspete de vază".Cuvinte de apreciere deosebită fată de personalitatea președintelui României. fată de semnificația dialogului
în așteptarea vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Portugaliamîntul românesc. El vorbește cu multă simpatie despre România, despre președintele Nicolae Ceaușescu. Acum, cînd președintele Nicolae Ceaușescu ne face cinstea de a ne vizita, sînt convins că poporul portughez și noi toți vom avea ocazia să ne manifestăm recunoștința pentru prietenia ce ne-o poartă, să ne exprimăm prețuirea față de marile merite pe care le are în realizările obținute de România.-Dispunem de instrumente juridice pentru a lărgi și diversifica cooperarea economică și tehnică ; de asemenea, există mari posibilități de a extinde schimburile și colaborarea pe plan cultural, mai ales că sîntem două țări latine, factor care cred că favorizează din plin perspectiva relațiilor noastre".Importanta vizitei a fost subliniată. de asemenea, de secretarul general al Partidului Popular Democratic, SA CARNEIRO: „Ținînd seama de linia constantă a României, îndreptată spre promovarea relațiilor prietenești cu alte țări, apărarea principiilor suveranității și independenței, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu constituie un eveniment însemnat atit în sfera raporturilor bilaterale, cit și pe plan internațional. Noi ne pronunțăm împotriva politicii de bloc in zona Mediteranei ș! dorim eă avem legături bune cu toa-

la nivel Înalt româno-portughez a avut și generalul CARLOS FABIAO, membru al Consiliului Revoluției și șef al statului major al forțelor armate terestre : „Acordăm o mare însemnătate vizitei președintelui României. Nu mă îndoiesc că ea se va desfășura sub bune auspicii, date fiind relațiile prietenești stabilite între țările noastre, imediat după răsturnarea regimului fascist din Portugalia. precum și continua îmbunătățire a acestor relații în perioada care a trecut de atunci. Eu însumi am făcut o vizită în România, unde m-am bucurat de o primire foarte călduroasă. Apoi, președintele nostru. Costa Gomes, a fost oaspetele tării dumneavoastră și a semnat a- colo importante înțelegeri. Numeroase alte contacte au avut loc între tarile noastre la diverse niveluri. Evident. în cadrul acestor contacte vizita președintelui Ceaușescu constituie un moment de vîrf. menit să consolideze și mai mult legăturile de prietenie Si colaborare intre două țări latine, să le confere noi orizonturi. Din toate aceste motive si datorită notorietății de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, a- nreclez că vizfta sa are o deosebită însemnătate șl utilitate pentru noi. în special In acest moment. Poporul portughez II va întîmpina. desigur.

Alte județe raportează
încheierea recoltatului

atit de ilustru <1
și însămînțărilor

pe președintele Ceaușescu cu toată căldura și stima ce se cuvin unui oaspete atît de ilustru".In spiritul aceluiași interes viu față de România socialistă, presa și posturile de radio și televiziune portugheze au consacrat. în ultimele zile, numeroase articole și emisiuni „tării prietene latine", care pun în evidentă succesele poporului român, realizările obținute în dezvoltarea e- conomico-socială. precum și politica externă a României.Cotidianul „DIARIO POPULAR" din Lisabona publică pe prima pagină fotografia președintelui Nicolae Ceaușescu, însoțită de o relatare intitulată „Ceaușescu, patru zile în Portugalia". Anunțînd principalele puncte din programul vizitei, ziarul amintește că România a fost prima țară socialistă care a primit vizita președintelui portughez Costa Gomes. Un alt cotidian din Lisabona, „JORNAL DO COMER- CIO“, anunță, de asemenea, pe prima pagină programul vizitei, inse- rînd, totodată, știrea de la București privind ratificarea de către Consiliul de Stat al României a Tratatului de prietenie și cooperare între România și Portugalia. Ziarul scrie că tratatul semnat cu clteva luni în urmă la București de cei doi șefi de stat „consacra voința celor două țări de a dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie și colaborare în toate domeniile, de a conlucra activ și rodnic în viața internațională, de a acționa în sensul edificării unei securități reale în Europa și în lume". Același ziar publică, de a- semenea, un articol sub titlul „Se accentuează caracterul industrial al economiei românești", în care subliniază ritmul înalt de dezvoltare industrială al țării noastre și perspectivele acestei dezvoltări pină în anul 1980.Sînt tot atitea expresii ale interesului viu cu care cercurile cele mai largi ale opiniei publice se pregătesc să întîmpine sosirea președintelui României socialiste în Portugalia. tară unde au loc importante, prefaceri economice și sociale, fată de care România și-a manifestat și îsi manifestă întreaga sa solidaritate.

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Alba raportează încheierea însămînțărilor de toamnă pe întreaga unitățile ratiste.într-o telegramăal P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Biroul Comitetului județean Alba al P.C.R. se spune : Lucrătorii din agricultura județului Alba vor acționa cu toate forțele pentru a face pămîntul mai mănos, munca mai spornică și roadele mai bogate, asigurînd astfel transpunerea exemplară în viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului în vederea îmbunătățirii aprovizionării oamenilor muncii cu produse agroali- mentare și creșterea nivelului de trai al populației.

suprafață agricole de planificată în stat și coope-adresată C.C.

Lisabona, 27
V. OROS

★Si pe ogoarele cooperativelor a- gricole de producție din județul Hunedoara s-a terminat însămînțarea în condiții optime a griului și orzului pe cele aproape 20 000 ha.Cooperatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat din județul Dolj au raportat încheierea recoltării porumbului pe cele 141 502 hectare aflate în cultură. în aceste zile, oamenii muncii de pe ogoarele doljene au intensificat transportul și livrarea porumbului în bazele de recepție, precum și însămînțarea griului.La fel, țăranii cooperatori de pe ogoarele județului Sălaj au în- recoitat porumbul de pe de 23 100 hectare. In a- au recoltat și ultimele cultivate cu sfeclă de
cheiat de suprafața ceeași zi suprafețe zahăr.Și în județul Vaslui, „Ziua recoltei" a fost marcată de o muncă intensă desfășurată pe ogoare unde s-a lucrat la recoltat și semănat. Astfel, unitățile agricole cooperatiste și de stat au încheiat culesul porumbului de pe cele aproape 100 000 hectare.La Bacău s-a lucrat din plin la recoltat, la eliberarea terenului, la arat șl semănat. în această zi s-a strîns porumbul de pe ultimele suprafețe din cele 50 800 ha cite s-au cultivat în județ.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară de la Alexandria

(Urmare din pag. I)derile maxime din planul cincinal, cu toate majorările intervenite ulterior, el va fi realizat în linii generale la sfîrșitul acestei luni sau la începutul lunii următoare, deci cu circa două luni înainte de termen. (Aplauze puternice, îndelungate). Este un mare succes, o victorie strălucită a clasei noastre muncitoare, a inginerilor și tehnicienilor, care au făcut totul pentru a asigura un ritm înalt de dezvoltare a industriei noastre socialiste, astfel ca aceasta să satisfacă în condiții tot mai bune necesitățile întregii economii naționale, să contribuie la crearea bazei tehnico-materiale pentru societatea socialistă multilateral dezvoltată, pentru ridicarea bunăstării și fericirii întregului nostru popor ! (Urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu și poporul").în acest cincinal și județul Teleorman — inclusiv orașul Alexandria — a intrat în rîndui județelor industrializate. Au început să funcționeze în acești ani unele întreprinderi de înaltă tehnicitate, ceea ce a asigurat industriei din acest județ o dezvoltare deosebită, creînd premisele pentru un progres mai rapid în cincinalul următor. De altfel, nu numai acest județ, ci și alte județe mai puțin industrializate au cunoscut în acest cincinal o dezvoltare susținută. După cum știți, pe baza celor stabilite de Congresul al XI-lea, în cincinalul următor, pînă în 1980, nu vom mai avea nici un județ cu o producție industrială mai mică de 10 miliarde lei. Județul Teleorman va cunoaște și el o dezvoltare foarte puternică și se va înscrie în mod ferm în rîndui județelor cu o industrie socialistă avansată. (Urale puternice ; aplauze ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").Aș dori să-mi exprim convingerea că oamenii muncii, comuniștii, comitetul județean și organizațiile de partid din județ vor acorda toată atenția înfăptuirii întocmai în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea în domeniul industriei, astfel încît la sfîrșitul cincinalului viitor și Teleormanul să se prezinte cu rezultate bune în realizarea sarcinilor ce-i revin, să aducă o contribuție tot mai substanțială la progresul general, la înaintarea țării noastre pe calea bunăstării și fericirii. (Aplauze puternice ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").De la această mare adunare populară, consacrată sărbătoririi „Zilei recoltei", doresc să adresez clasei noastre muncitoare, inginerilor și tehnicienilor cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute, precum și urări de noi și noi succese ! (Urale, aplauze puternice).Dragi tovarăși și prieteni,în ce privește dezvoltarea agriculturii României socialiste în cincinalul care se va încheia în curînd, doresc să arăt că am obținut și în această ramură importantă a economiei noastre naționale rezultate însemnate. Producția agricolă a crescut într-un ritm anual de circa 5 la sută, ceea ce, pentru agricultură, este un lucru bun — deși trebuie să menționez că nu sînt realizate în întregime prevederile planului cincinal în ce privește acest sector. Am obținut o creștere importantă a producției de cereale, în ciuda unor ani cu condiții climaterice nu din cele mai favorabile, inclusiv din acest an, cînd, datorită inundațiilor și, mai cu seamă, a temperaturilor foarte înalte din vară, apoi a secetei, s-au diminuat mult producțiile ce se prevedeau a fi realizate. Cu toate acestea, pe cincinal, precum și în acest an, producțiile au sporit continuu și avem toate condițiile pentru a asi

gura o bună aprovizionare a populației cu toate produsele agroalimentare.Ați ascultat aici rezultatele obținute de cîteva unități agricole, îndeosebi de cooperative, atît în ce privește grîul, cît și porumbul și plantele tehnice, legumele și alte produse. într-adevăr, avem un număr mare de unități care au obținut recolte mari la grîu — de 4 000—5 000 și chiar peste 5 000 de kg la hectar. Avem, de asemenea, un număr mare de unități, inclusiv din județul Teleorman, care vor candida la titlul de „Erou al Muncii Socialiste", deoarece au obținut recolte de porumb mari, de 7 000—8 000 kg la hectar, în condiții neirigate. Ați ascultat aici pe inginerul-șef de la cooperativa din Izbiceni, care a obținut în medie o recoltă de peste 10 000 de kg de porumb boabe la hectar, iar pe 150 de ha, 17 000 de kg porumb știuleți la hectar — ceea ce este o producție bună. Mai sînt și alte unități care au realizat producții asemănătoare și, după cîte cunosc, unele au obținut chiar ceva mai mult decît aceste producții. (Aplauze puternice, îndelungate).Ce demonstrează toate aceste rezultate, tovarăși ? Ele arată că avem posibilități reale ca, în cîți- va ani, să îndeplinim în cele mai bune condiții sarcinile puse de Congresul al XI-lea cu privire la creșterea producției de cereale. Pentru aceasta se cere, desigur, să fie luate toate măsurile, să se asigure executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor, să se folosească sămînță de înaltă productivitate. Și în agricultură, ca și în industrie, problema disciplinei, a ordinii, a aplicării tehnologiilor moderne devine hotărîtoare pentru asigurarea progresului rapid. Stă deci în puterea fiecărei unități, a fiecărei cooperative, indiferent de zona în care se află, să obțină recolte de 4 000—5 000 de kg la hectar pe teren neirigat, în condiții nu prea grele și eu e- forturi nu prea mari. Avem sute și mii de asemenea exemple — și trebuie să facem totul ca ele să fie generalizate, astfel ca pe întreaga suprafață a țării să obținem maximum din ceea ce se poate obține.Am mai menționat în altă împrejurare și vreau să revin și aici asupra unui lucru esențiaj pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea — și anume asupra bunei organizări, a muncii hotărî- te și ferme a fiecărui om al muncii din industrie, din agricultură, din oricare sector de activitate. Sîntem o societate de oameni ai muncii, construim o societate socialistă multilateral dezvoltată, mergem spre comunism ; aceasta presupune că fiecare cetățean trebuie să dea pentru societate maximum din ceea ce poate, să muncească acolo unde are cele mai bune aptitudini, pregătirea cea mai corespunzătoare. în societatea noastră actuală și viitoare nimeni nu va putea trăi fără muncă ! Fiecare trebuie să înțelegem că numai îndeplinindu-ne în mod exemplar atribuțiile pe care le avem în cadrul diviziunii muncii, în procesul de activitate din industrie, agricultură, știință, în transporturi, din oricare domeniu, ne vom aduce contribuția la înfăptuirea Programului stabilit de Congresul al XI-lea, ne vom face datoria față de partid, față de patria noastră socialistă. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Nu doresc să mă mai refer acum la rezultatele din alte sectoare ale agriculturii. Am obținut rezultate importante în zootehnie, în, legu- micultură, în viticultură și pomicultură. Mai avem însă multe de făcut pentru a putea fi pe deplin mulțumiți de recoltele și de producțiile pe care le obținem în toate sectoarele agricole. Cu puține zile înainte am avut o ședință spe

cială a Comitetului Politic Executiv care s-a ocupat de problemele aprovizionării populației. Am avut, la cîteva zile după aceea, o consfătuire cu primii secretari și președinții consiliilor populare județene, cu șefii direcțiilor agricole județene, cu directorii comerciali județeni, cu cadre de conducere din ministere, pentru a stabili măsurile de înfăptuire a hotărîrilor adoptate de Comitetul Politic Executiv. Sînt cunoscute aceste măsuri ; sînt, de asemenea, cunoscute cele stabilite în consfătuirea de lucru care a avut loc la Comitetul Central. Nu doresc să revin asupra lor. Ceea ce vreau însă să menționez și la această mare adunare populară consacrată sărbătoririi „Zilei recoltei" este faptul că, în ciuda condițiilor nu prea favorabile din acest an, recoltele pe care le-am obținut asigură pe deplin o bună aprovizionare a întregului nostru popor cu produsele agroalimentare necesare. Vom face totul pentru ca măsurile stabilite în ce privește aprovizionarea să fie realizate în cele mai bune condiții, ca toate organismele de stat și de partid chemate să asigure realizarea în viață a acestor hotărîri să-și îndeplinească în mod exemplar îndatoririle ce le revin. (Urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu și poporul”).Trebuie să fie bine înțeles că se impune ca zi de zi să acordăm atenția corespunzătoare și să ne preocupăm de soluționarea tuturor problemelor legate de buna aprovizionare, de ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Trebuie să pornim permanent de la obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea, de la Programul partidului, care pune pe primul plan grija și preocuparea pentru bunăstarea și fericirea întregului popor. (Aplauze puternice, prelungite). De altfel, așa cum am spus nu o dată, întreaga activitate a partidului nostru, esența o- rînduirii socialiste pe care o edificăm, are în vedere omul, bunăstarea și fericirea sa, independența patriei. Trebuie deci să facem în așa fel încît tot ceea ce realizăm în dezvoltarea patriei noastre să șe răsfrîngă nemijlocit și în cît mai bune condiții asupra creșterii nivelului de trai, a gradului de cultură, să asigure progresul general al societății noastre socialiste. bunăstarea și fericirea omului — înțelegînd omul în totalitatea sa — a națiunii noastre socialiste. (Urale puternice. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").Dragi tovarăși și prieteni,Sînt cunoscute obiectivele dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul 1976—1980. Este cunoscută dezvoltarea în ritm înalt pe care o va cunoaște în continuare industria noastră socialistă, volumul mare de investiții de aproape 1 000 de miliarde lei, ce urmează să fie realizat în următorul cincinal. Toate aceste investiții se vor materializa în cîteva mii de noi întreprinderi industriale, amplasate pe întregul teritoriu al țării, în peste 800 de mii apartamente construite din fondurile statului sau cu contribuția statului, fără a mai vorbi de alte sute de mii construite de cetățeni în orașe și sate, precum și alte obiective ce vor fi realizate în transporturi, în domeniul social-cultural și în alte domenii. Fără nici o îndoială că toate acestea vor schimba radical înfățișarea generală a patriei noastre. însuși județul dumneavoastră va arăta cu totul altfel peste 5 ani. (Aplauze puternice, îndelungate).In agricultură avem, de asemenea, un program foarte important. Trebuie să ajungem la 3 milioane hectare irigate, să realizăm lucrări de îmbunătățiri funciare pe încă cîteva milioane de hectare, să efectuăm lucrări de desecare, de îndiguiri, de regularizare a rîurilor, spre a preveni inundațiile și pen

tru a asigura aprovizionarea cu apă în bune condiții și a avea, totodată, apa necesară irigațiilor. De asemenea, se vor realiza investiții mari pentru mecanizare și în scopul chimizării, pentru construcția de noi obiective zootehnice, pentru dezvoltarea pomiculturii și viticulturii. Pe baza prevederilor actuale, urmează să se realizeze investiții de 110 miliarde lei, însă probabil că această sumă va fi substanțial depășită, avînd în vedere că va trebui să dezvoltăm într-un ritm mai rapid unele sectoare agricole spre a putea satisface în condiții mai bune necesitățile întregului nostru popor privind aprovizionarea cu produse agroalimentare, precum și necesitățile de modernizare a pomiculturii și viticulturii. Se elaborează deja un program de intensificare a eforturilor pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculturii, de modernizare a a- cestora, pentru a obține și aici recolte mult mai mari, pe baza experiențelor pe care le avem deja în țară.Ne gîndim să realizăm o creștere mult mai mare în zootehnie, să ajungem, în sectorul de stat și cooperatist, la circa 7—8 milioane de porci care să poată fi tăiați anual, ceea ce ne va asigura cantitatea de carne necesară pentru a avea o aprovizionare bună, permanentă. Ne gîndim, de asemenea, să creștem mai substanțial producția de carne de pasăre, ajungînd la cel puțin 300 000 de tone carne și la cel puțin 4 miliarde de ouă în sectorul socialist, ceea ce ne va da posibilitatea să putem satisface cerințele la nivelul consumului din țările cele mai dezvoltate astăzi. Sînt’și alte prevederi, nu doresc să mă opresc acum asupra lor. Le-am menționat pe acestea pentru că ele sînt de o importanță deosebită și cer, între altele, investiții mari și eforturi susținute pentru ca, în următorii 2—3 ani, cea mai mare parte a acestor obiective să înceapă să intre în producție.Din acest program de dezvoltare a agriculturii, inclusiv din programul suplimentar, județului Teleorman îi vor reveni sarcini importante. Sper că se vor lua toate măsurile pentru ca județul să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții toate sarcinile ce-i revin în acest domeniu.Trebuie să facem totul ca cincinalul 1976—1980 să fie nu numai cincinalul revoluției tehnico-știin- țifice, dar și cincinalul care să ducă la o transformare radicală a agriculturii noastre, la modernizarea ei, la situarea României în rîndui țărilor cu agricultura cea mai înaintată. Avem toate condițiile pentru a realiza' aceasta ; avem cadre corespunzătoare și mai presus de toate avem o țărănime harnică care a dat dovadă întotdeauna că știe să-și îndeplinească în mod e- xemplar sarcinile puse de partid, îndatoririle față de patrie, față de România socialistă. (Urale, aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").în acest spirit și cu aceste programe pornim în toate sectoarele de activitate ! Avem toate condițiile ca Programul elaborat de Congresul al XI-lea să fie îndeplinit întocmai ! Să facem totul, dragi tovarăși și prieteni, pentru a ne prezenta la sfîrșitul anului 1980 cu îndeplinirea exemplară a programului în toate domeniile de activitate și chiar cu succese suplimentare ! Să facem în așa fel ca poporul nostru să se ridice pe o nouă treaptă de progres și civilizație, să se apropie mult de societatea socialistă multilateral dezvoltată, să facă pași importanți spre comunism ! (Urale puternice ; a- plauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Preocupîndu-ne de înfăptuirea Programului de dezvoltare econo- mico-socială a țării noastre, acționăm în mod ferm și consecvent pentru a spori contribuția României socialiste la întărirea solidari

tății și colaborării cu statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Știm că programul nostru se poate realiza numai într-o lume a păcii și colaborării, că fiecare popor și fiecare națiune își vor putea consacra forțele materiale și umane dezvoltării lor independente, numai în condițiile păcii și colaborării internaționale. Iată de ce între politica noastră internă și internațională există o strînsă concordanță, o strinsă condiționare dialectică. Vom face totul pentru a ne aduce și în viitor contribuția tot mai activă la instaurarea ■ noii ordini economice internaționale, la realizarea securității în Europa, înfăptuindu-se astfel documentele semnate la Helsinki. Vom acționa consecvent pentru a se ajunge la măsuri de dezarmare și, în primul

„însuși județul dumneavoastră va arâta cu totul altfel peste clnol ani"

în fața standurilor expoziției agricole organizate la Alexandria

rînd, de dezarmare nucleară, la înfăptuirea unor relații noi, bazate pe egalitate, pe respect al independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. Să creăm o lume în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, fără teama vreunei agresiuni, să fie pe deplin stăpînă pe destinele sale I (Aplauze, urale, se scandează: „Ceaușescu —P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, aș dori să exprim, încă o dată, convingerea mea, a conducerii partidului și statului, că oamenii muncii din Teleorman — muncitori, țărani și intelectuali, bătrîni și tineri, bărbați și femei — la fel ca toți cetățenii patriei noastre, vor face totul pentru a-și 

îndeplini în bune condiții sarcinile ce le revin, pentru a obține succese tot mai remarcabile, atît în industrie, cît și în agricultură, pentru a-și aduce o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste! (Aplauze, urale, se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Vă urez dumneavoastră, întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură succese tot mai mari, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice și urale îndelungate ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Cei prezenți la marea adunare populară ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Sa prețuim experiența valoroasă, să extindem in toate unitățile agricole 
metodele științifice de muncă, spiritul gospodăresc

Rodnic dialog al secretarului general al partidului cu lucrători ai ogoarelor din Teleorman
Vizita intreprinsâ duminică de tovarășul Nicolae Ceaușescu in județul Teleorman, cu prilejul Zilei recoltei, a constituit un moment de sărbătorească satisfacție, de bucurie pentru lucrătorii din unitățile vizitate, pentru toți oamenii muncii din agricultură. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători de partid si de stat, au poposit la cooperativa agricolă de producție din comuna Drăgănești- Vlașca, la Stațiunea de cercetări a- gricole Teleorman, Ia Complexul in- tercooperatist de creștere și ingră- șare a porcilor, din apropierea orașului Alexandria și la expoziția agricolă organizată în parcul Vedea din oraș. Secretarul general al partidului i-a felicitat pe lucrătorii ogoarelor, pe specialiști, pe crescătorii de animale pentru rezultatele bune obținute in sporirea producției vegetale și animale.Vizita a constituit, totodată, ca toate întilnirile de lucru ale secretarului general al partidului, un prilej de analiză a rezultatelor obținute, de prospectare și evidențiere a posibilităților de sporire a producțiilor, prin organizarea mai bună a muncii și creșterea răspunderii tuturor celor car» lucrează în acest sector. 

Este semnificativ în această privință unul din momentele popasului la cooperativa agricolă Drăgăncști Vlaș- ca. După ce a privit o suită de grafice care înfățișau evoluția recoltelor medii la hectar și după ce președintele cooperativei a prezentat bilanțul din acest an, de 5100 kg porumb la hectar, tovarășul secretar general a întrebat : „Cînd veți obține zece mii ?“întrebarea aceasta a revenit, de fapt, in forme diferite, pe tot parcursul vizitei, în toate unitățile. Fe- licitindu-i pe cooperatori, pe lucrătorii din fermele zootehnice, pe cercetătorii din domeniul agricol, tovarășul Nicolae Ceaușescu a revenit mereu asupra întrebărilor : ..Cînd veți ajunge la rezultate și mai bune ? Și cum ?“. întrebările acestea, constituind întotdeauna puncte de plecare într-o aprofundată analiză a posibilităților, vădesc permanenta preocupare a partidului și a secretarului său general pentru ca în agricultură, în toate domeniile de activitate să fie mai bine folosite, valorificate deplin mijloacele materiale create de societatea noastră pentru a produce mai mult, pentru a satisface din ce în ce mai bine cerințele aprovizionării populației.O astfel de analiză, cu privire la 

sporirea eficienței muncii de cercetare în agricultură, a fost făcută în discuția purtată cu lucrătorii stațiunii Teleorman. Pornind de la succesele muncii de cercetare de aici în ce privește creșterea randamentului la hectar pe terenurile podzolice prin alinarea solului și prin aplicarea amendamentelor, secretarul general a subliniat necesitatea ca aceste succese să intre în practica agricolă curentă. De altfel, adresindu-se cercetătorilor și oamenilor de știință prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca stațiunile să asigure pentru unitățile productive semințe din soiuri de mare productivitate, tehnologii noi, corespunzătoare și să urmărească împreună cu organele de specialitate aplicarea lor. A subliniat totodată necesitatea ca activitatea stațiunilor să fie apreciată in funcție de rezultatele practice ale aplicării cercetărilor.Probleme deosebit de importante au fost abordate în timpul vizitei în legătură cu dezvoltarea zootehniei, creșterea eficienței producției în această ramură de bază a agriculturii noastre și de care se leagă. în principal, buna aprovizionare a populației. Secretarul general a cerut lucrătorilor din zootehnie și chimiști- lor să găsească noi metode și solu

ții practice pentru stimularea creșterii animalelor in condiții economice avantajoase. Extinderea creșterii animalelor în complexe zootehnice nu epuizează posibilitățile de sporire a producției și a eficienței economice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu â recomandat ca, pe baza tehnicilor noi, să se mărească pînă la dublu densitatea animalelor pe aceleași spații construite. Pentru a se asigura în scurt timp o producție sporită de carne, secretarul general a indicat ca pe lingă ceea ce asigură marile complexe de stat și cooperatiste,. să fie constituit în fiecare comună cu sprijinul consiliilor populare, efectivul necesar de scroafe care să poată furniza purcei pentru a fi crescuți și îngrășați în gospodăriile personale ale locuitorilor de la sate. Pornindu-se de la experiența bună dobîndită în județul Teleorman (și chiar la una din unitățile vizitate — C.A.P. Drăgănești Vlașca) în ce privește producția dc ouă și carne de pasăre, discuțiile și analizele la fața locului au scos in evidență necesitatea amplasării mai judicioase pe teritoriul țării a complexelor avicole. Fiecare județ trebuie și are posibilitatea să-și asigure numărul necesar de păsări și ouă. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, în discuțiile 

purtate cu cooperatori dar mai cu seamă cu reprezentanții organelor de specialitate, cerința unei grabnice îmbunătățiri a valorificării cărnii de pasăre, prin diversificarea produselor și organizarea unei mai operative desfaceri, sugerînd. între altele, ideea creării unor magazine specializate in asemenea produse.In ce privește asigurarea legumelor și fructelor necesare unei bune aprovizionări, secretarul general a cerut factorilor de răspundere din aceste sectoare ale agriculturii ca pe lingă măsurile menite să stimuleze obținerea unor producții mai mari, sâ se organizeze un sistem de depozite, să se folosească toate mijloacele pentru buna păstrare a acestor produse, așa încît piața să fie aprovizionată ritmic pină la noile recolte. în mod deosebit s-a cerut ca. prin mijloace simple, strugurii, merele și alte fructe să fie păstrate proaspete o perioadă cît mai îndelungată.Multe alte probleme ale dezvoltării agriculturii au fost discutate duminică, la întilnirile cu oamenii muncii din satele și din unitățile agricole ale județului Teleorman. Au figurat între aceste probleme îmbunătățirea creșterii oilor, cu accent pe producția de lină fină, organizarea pe baze noi a sericiculturii și apiculturii, ob

ținerea și generalizarea unor soiuri de bumbac cu o perioadă mai scurtă de vegetație, diversificarea sistemei de mașini agricole și altele.Și astfel. Ziua recoltei. întilnirile pe care le-a avut cu acest prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu se înscriu ca moment important in cadrul pre
înalte distincții acordate 

unităților agricole fruntașePrin Decret Prezidențial, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru participarea activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și inginerilor la obținerea în anul 1975 a unor producții mari de griu la hectar pe întreaga suprafață prevăzută în plan și depășirea sarcinilor de livrare la fondul de stat, s-a conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul". Cooperativei agricole de producție Salcia, județul Me

ocupărilor generale ale partidului *1 statului nostru pentru modernizarea agriculturii, pentru înflorirea satelor, pentru a se obține din pămîntul țării roade mereu mai bogate. Vizita de duminică a stabilit noi si valoroase jaloane pentru activitatea imediată și de perspectivă.

hedinți. care a realizat ne suprafața de 800 ha terenuri neirigate zona I—H de fertilitate, o producție medie de 5 313 kg griu la hectar.S-a conferit, de asemenea, medalia de aur ..Secera Și Ciocanul". Cooperativei agricole de producție Scor- nicesti. din comuna Scornicești. județul Olt. distinsă anterior cu titlul de ..Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur ..Secera și Ciocanul", care în anul 1975 a realizat, pe suprafața de 675 ha teren neirigat, zona III—IV de fertilitate. o producție medie de 5 416 kg griu la hectar.
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Pe adresa
grădinii 
botanice 
din Galati

9

Nu de mult, am scris in 
brica noastră despre viitoarea 
grădină botanică a Galațiului și 
despre Gheorghe Vanghele, pa
sionatul horticultor septuagenar, 
unul dintre pasionata săi ini
țiatori. începutul a fost făcut. 
Grădina prinde contur. S-a asi
gurat o însemnată parte a ma
terialului săditor. Ambițiile sint 
insă mari, gălătenii dorind ca 
noua lor grădină botanică să fie 
cit mai frumoasă și mai bogată. 
Iată de ce, primăria municipiu
lui Galați adresează și pe a- 
ceastă cale un apel călduros 
către toți cetățenii deținători 
de rarități — plante ornamen
tale, arbori, arbuști. flori, 
plante medicinale — rugindu-i 
să contribuie la îmbogățirea ti
nerei grădini cu plante și se
mințe. Un amănunt: numele 
donatorilor vor fi înscrise la loc 
de inaltă cinstire in noua carte 
de aur a noii grădini...

I-a ieșit9 
„Rapidul" 
în cale

ru-

Găsindu-l, In timpul controlu
lui, cu actele în regulă și treaz, 
așa cum ii stă bine omului la 
volan, agentul de circulație i-a 
urat drum bun șoferului Pocză 
Arpad, de pe autobasculanta 31- 
MS-853 (Autobaza 2 Tg. Mureș). 
De bucurie cj. nu pățise nimic, 
a intrat in bufetul „Rapid" și 
s-a cinstit. Dar imediat după a- 
ceea a izbit cu autobasculanta 
un autoturism. S-a dus repede, a 
parcat-o la garaj și a plecat aca
să. Coincidenta a făcut ca același 
agent de circulație, care-l găsi
se mai înainte in ordine, să-i 
facă o vizită acasă, unde l-a 
găsit pe șofer la masă, cu mîn- 
carea dinainte, dar de care nici 
nu se atinsese, li pierise pofta. 
Stătea cu capu-n miini. 
du-se ; „Cine mi-o fi scos 
cale «Rapidul»" ?

Pescuit

căin- 
in

și aumotorizatPădurarul Nicodim Coroiu tehnicianul N. Ciumancasurprins, pe malul Someșului Rece, la pescuit de păstrăvi (in perioada de prohibiție), cu ostie prevăzută cu lampă de carbid și reflector, pe Roba Ghiuț și N. Bogdan din comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj, aduși la fața locului de șoferul Vasile Vitreanu, de la I.T.A., cu o... autobasculantă (31-CJ-1342). Luați prin surprindere, cei doi pescari, plus șoferul, n-au răspuns somației și au fugit, abandonind autobasculanta, care a fost dusă la postul de miliție din Măguri. Coincidență sau nu, un alt amator de păstrăvi, tot din Măguri, Gh. Bu- doaie, a fost găsit pe același mal al Someșului Rece, venit tot... motorizat, de data aceasta cu camionul 33-B-9802, de la T.C.H.- Cluj, și tot cu ostie cu reflector.In loc de orice comentariu, reamintim că asemenea fapte, conform legii privind piscicultura și pescuitul, se încadrează la articolul 28, fiind considerate infracțiune.

în curînd vor avea loc adunările pentru dări de seamă anuale în or
ganizațiile de partid. Pentru buna lor desfășurare, prezintă Interes cu
noașterea experienței unor organizații de partid în ce privește modali
tățile de pregătire a adunărilor, ca o importantă premisă a eficienței 
acestora. în articolul de mai jos —- --------------------------
nizații de partid din municipiul 
partid.Recent, cu ajutorul activului său de partid, Comitetul municipal Oradea al P.C.R. a întreprins o amplă analiză cu privire la modul în care se pregătesc adunările generale ale organizațiilor de bază, inițiind totodată un larg sondaj de opinii, care a cuprins peste 2100 de comuniști. Prilejuind o bună cunoaștere a experienței acumulate pe linia creșterii rolului adunărilor generale ca for de dezbatere colectivă a întregii activități economice, politice și sociale din raza de acțiune a organizației de bază, analiza se înscrie, firesc, și în ansamblul preocupărilor pentru cit mai buna pregătire a adunărilor pentru dări de seamă anuale în organizațiile de partid.Se pot aprecia ca deosebit de interesante bogatul material de sinteză Întocmit în urma analizei amintite, părerile și sugestiile formulate. Retine în primul rînd atenția preocuparea statornică de a aduce în dezbaterea adunării generale a organizației de bază, problemele esențiale ale fiecărui loc de muncă. Iată citeva exemple elocvente. Organizațiile de partid din întreprinderea „Solidaritatea1* (care a anunțat încă de la 17 martie a.c. realizarea prevederilor actualului plan cincinal), preocupîndu-se de găsirea unor noi rezerve interne de creștere a producției șl productivității muncii în vederea obținerii unor noi succese în 1975 și pregătirii producției din viitorul an, au înscris la ordinea de zi a mai multor adunări generale probleme privind sporirea răspunderii comuniștilor pentru folosirea integrală a timpului de lucru și utilizarea judicioasă a capacităților de producție. La întreprinderea „Cri- șul“, unde o mare parte din producție este contractată pe piața externă, răspunderea comuniștilor pentru calitatea produselor, respectarea termenelor de livrare la export se regăsesc în mod constant pe agenda de lucru a adunărilor de partid.în numeroase adunări ale organizațiilor amintite, ca și ale multor altora. sint supuse periodic atenției particfpantilor probleme privind perfectionarea stilului și metodelor de muncă ale birourilor organizațiilor de partid. De asemenea, se pun în dezbatere aspecte concrete ale aplicării în viață a principiilor și normelor înscrise în Codul etic, ale formării profilului moral-politic al membrilor de partid, al uteciștilor. în unele organizații de partid a devenit o practică prezentarea unor documente și hotăriri de partid și de stat, a unor informări privitoare la evenimentele politice interne și internaționale. Totodată, in adunările generale birourile raportează despre stadiul îndeplinirii hotăririlor adoptate in ședințele anterioare de organizație ; sint expuse și scurte informări de către membrii de in care dințate.După cernămint a problemelor ce se propun la ordinea de zi, din șirul preocupărilor politice, economice si so-

partid cu privire la modul iși realizează sarcinile încre-cum se știe, alegerea cu dis-

Semnale și propuneri 
de la cititori

Vasile Vasile, | 
„zooteh
nistul"

Vasile Vasile din Măicănești, 
județul Vrancea, cunoscut și 
răscunoscut in ale escrocheriei, 
devenise de la un timp și „zoo
tehnist". Ajutat de N. Codrescu 
(achizitor), crezut „pe cuvint de 
onoare" de un funcționar de la 
primăria din Măicănești și ser
vit prompt pe baza actelor „puse 
la punct" de un alt funcționar al 
Băncii de Credit, Vasile Vasile 
a incheiat contracte pentru 6 
porci și 4 viței. Care porci și vi
ței existau doar pe hirtie. Apoi, 
a incheiat contracte fictive și pe 
numele fraților săi, fără ca mă
car aceștia să știe cbva, pentru 
incă 3 vifei și 8 porci. Avansu
rile bănești primite de 
Vasile s-au ridicat la 
15 000 lei. Acum, Vasile 
se află in arestul miliției, 
tind o nouă plată, pe care o va 
stabili instanfa.

I

Vasile 
peste 

Vasile 
aștep-

Control 
inopinat

La ceas de noapte, lucrători ai 
miliției municipiului Brăila au 
efectuat un control la întreprin
derea de prelucrare, valorificare 
și industrializare a legumelor șl 
fructelor. Obiectul controlului: 
modul in care avutul obștesc 
este păzit, apărat. încă de la in
trare, o constatare deloc imbucu- 
rătoare. Se putea pătrunde 
înăuntru nestingherit, chiar și cu 
un camion, dar nu pe poartă, ci 
prin spărturile din garduri. Apoi 
a fost găsită neincuiată ușa de 
la biroul transporturi. In birou 
— tot ce vrei și ce nu vrei. Mai 
intii, fișetul deschis, in timp ce 
deasupra lui se aflau două... 
lacăte închise. Și incă ceva : un 
carnet cu foi de parcurs in alb, 
gata ștampilate. Și nu o foaie de 
parcurs sau două, ci... 805 bu
căți ! Mai exact, de la seria 
261 195 la 262 000...

Mărturisim că rte-a surprins — plăcut, se înțelege — sumedenia de scrisori cu care cititorii au onorat cea mai tinără rubrică a „Scînteii11. „Opinia publică și conduita civică"— titulatură care, după cum se vede, este o invitație la atitudine cetățenească față de fapte cetățenești — are, intr-adevăr, nevoie ca de aer de colaborarea cititorilor. Tocmai de aceea ne propunem^ nu numai să scriem de fiecare dată la această rubrică bazindu-ne pe unele observații și opinii culese din scrisori, dar să dăm cuvintul înșiși cetățenilor. Ceea ce facem, și azi, alegind citeva din multele scrisori primite...Trei dintre ele, pornind de la intervenția noastră pe tema comportamentului civic in parcurile publice, aduc în discuție alte situații, fâcind și unele propuneri. Alexandru Remer, din București, ne sesizează că „în parcul «23 August» băncile au fost degradate, felinarele au fost sparte, iar peste tot găsești mulțime de gunoaie. Și mai grav este faptul că boschetul din interiorul acestui parc este supus zilnic distrugerii de către lucrători din șantierul apropiat, care depozitează în el pămint și pietriș— ajungind să îngroape iarba și tufele sau să acopere tulpina pomilor pină la coroană. Și atitudinea cetățenilor noștri, și atitudinea tovarășilor de la șantier este o sfrun- tare a regulilor de comportare într-un loc public, a muncii familiilor din jur. care in timpul liber au ajutat la amenajarea parcului" — încheie cititorul nostru. în scrisoarea trimisă de E. Florescu, tot din București, se spune : „Tre- cind pe străzile laterale ale orașului, aproape peste tot te întîmpină indiferența, nepăsarea locatarilor — care nu-și curăță locul din fața casei, Iăsîndu-1 pradă gunoaielor și buruienilor. De aceea, aș propune ca. in fiecare sector al Capitalei, consiliul popular să dea și pentru celelalte sezoane deciziile pe care

I

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în magazinele cooperației de consum — 
mărfuri de sezon cu plata în rateMagazinele universale și specializate ale cooperației de consum, acum, în sezonul de toamnă, sint aprovizionate cu o gamă largă de mărfuri pentru toate vîrstele și preferințele.Cu un avans de 20—30 la sută și cu plata eșalonată în 6—8 rate lunare, în funcție de venit, 

este înfățișată experiența unor orga- 
Oradea în pregătirea adunărilor de

claie, în funcție de caracterul prioritar al sarcinilor, constituie o condiție de bază a participării cu profund interes și responsabilitate la dezbateri, formulării unor propuneri judicioase, adoptării unor hotăriri concrete, fundamentate, care să contribuie la creșterea rolului conducător al fiecărei organizații de partid. Notabil este in acest sens faptul că în numeroase organizații de partid — de la „Solidaritatea", întreprinderile de accesorii metalice pentru turisme și de alumină, fabricile de ulei și azbociment, exploatarea de gospodărie comunală și altele — propunerile pentru ordinea de zi. referatele și informările prezentate se întocmesc cu ajutorul unor largi colective, ceea determină dezbateri analitice. rodnice.

LA ORADEAconsemnat și unele experiențe interesante, legate de folosirea unor tehnici sociologice, a mijloacelor audiovizuale. La liceul „Alexandru Mo- ghioroș11, la două din adunările generale care au avut loc recent, par- ticipanților la discuții li s-au pus la dispoziție concluziile unor investigații în rîndul elevilor cu privire la cunoștințele lor politico-ideologice și, respectiv, de cultură generală. Pornind de la astfel de elemente concrete, in dezbaterile care au urmat s-au conturat cu claritate direcții de acțiune pentru cadrele didactice în munca de zi cu zi pentru ridicarea nivelului de pregătire poli- tico-ideologică și de cultură generală a elevilor — probleme înscrise la ordinea de zi a celor două adunări. De curînd, la trustul local de construcții, unde adunarea de partid iși propunea să impulsioneze preocuparea comuniștilor pentru depistarea unor resurse interne de creștere a productivității muncii, discuțiile au fost anticipate de prezentarea unui film și a unor diapozitive, însoțite de un comentariu foarte concret. Nu intimplător dezbaterile au avut un pronunțat caracter critic și autocritic și. implicit, o puternică rezonantă educativă, dcmonstrind astfel că pregătirea adunărilor înseamnă, in primul rînd, nu pregătirea unor hirtii, ci sensibilizarea gîn- dirii oamenilor, dezvoltarea interesului lor pentru a contribui la soluționarea diferitelor sarcini.S-a acordat atenție și reliefării experienței bune in ce privește organizarea unor ședințe scurte, dar pline de miez, in crearea cadrului pentru a lua parte la discuții a cit mai multor participant, intr-un mod cit se poate de concret și concis. Totodată, in obiectivul analizei a intrat și modul în care se programează și se pregătesc adunările, ținînd 

le dă iarna, cînd sintem obligați să ne curățăm zăpada din fața casei. Vreau să spun, deci, că toți locuitorii de la un număr de casă să fie obligați prin decizie să-și îngrijească trotuarul din zona pe care o ocupă". Iar G. Bărbulescu, din Brașov, protestează împotriva „ravagiilor pe care automobilele le fac pe unele drumuri turistice. Atit de comozi sint unii oameni veniți in excursie (și atit de dornici de aer și mișcare I). incit au început să urce cu automobilul chiar și pe drumeaguri care sint rezervate celor ce merg pe jos sau căruțelor.Drumul spre «7 scări», de exemplu. arată acum ca. un drum de șantier, iar pajiștile din jur sint deteriorate de mașinile care le calcă fără milă.Propun ca la anul să se instaleze bariere care să nu mai permită automobilelor să se insinueze pe cărări de munte". Se înțelege că. dind publicității aceste opinii și propuneri, le și supunem atenției edililor în cauză. Să răsfoim acum și alte scrisori...Mulți cititori — Margareta He- luță. din București. Vasile Balcanu, din Hunedoara, iuliana Tărbău. din Petroșani, și alții — ne scriu cu rugămintea de a ne ocupa odată și de „tratamentul la care cetățenii sint supuși din partea unor șoferi și casieri de la Î.T.A.11, relatind în acest sens o suită de exemple de rea purtare. Așa este, am observat și noi că deseori conduita unor funcționari de la casele de bilete și a unor șoferi de autobuz lasă mult de dorit. Vom consacra, așadar, o rubrică a noastră acestui subiect de interes cetățenesc. Cît de curînd!Sint. evident, două propuneri de... discutat. în ceea ce ne privește, așteptăm mereu scrisori care să folosească rubricii „Opinia publică și conduita civică11.
G. M1TRO1

pot fi cumpărate confecții de sezon moderne și de calitate.Aceeași atenție s-a acordat a- provizionării cu tricotaje, încălțăminte călduroasă, precum șl cu articole de galanterie șl tip sport, pentru adulți, adolescenți și copii.In fotografie : magazinul „Su- percoop11 din Lipova.

«eama de cerințele Îmbinării sarcinilor curente cu cele de perspectivăAnaliza la care ne referim in rin- durile de fată a reliefat și a supus criticii, totodată, unele practici care se dovedesc greșite, diminuează eficiența dezbaterilor. Date și fapte a- rată că se intimplâ ca uneori pe a- genda adunării să figureze o problemă importantă, referatul să fie de bună calitate și. totuși, discuțiile să rămînă anemice, la suprafață. Numeroși secretari ai birourilor organizațiilor de bază și alti membri de partid explică asemenea situații prin existenta unor nedorite paralelisme, în cadrul adunărilor generale de partid dezbătîndu-se uneori aceleași probleme care au fost abordate și in ședințe de sindicat, de U.T.C. sau profesionale. O asemenea lipsă de coordonare — semnalată de membri ■ de partid de la întreprinderile de alumină, de transporturi auto, de accesorii metalice pentru turisme, de la cooperativa „Electrometal" — duce la șablonizare, Ia reluarea acelorași idei și fapte, fără ca prin aceasta să sporească cit de cit eficienta discuției. Caracterul viu, combativ al dezbaterilor este influențat negativ și de tratarea problemelor într-o manieră tehnicistă. în paranteză, trebuie spus că acest aspect a fost criticat destul de anemic in analiza a- mintită. La întreprinderea de materiale de construcții se ridicau o seamă de probleme privitoare la cheltuielile materiale de producție. Pregătind o adunare cu această temă, biroul a încredințat unui colectiv de specialiști sarcina de a analiza structura cheltuielilor materiale de producție în întreprindere. Aceștia s-au limitat să furnizeze date prin excelentă tehnice. Se întimplă uneori ca asemenea date să rămină unica bază de discuție. în cazul de față însă — așa cum este bine să se procedeze pentru a conferi dezbaterilor un conținut politic, mobilizator — biroul a folosit datele pentru o apreciere mai largă asupra desfășurării muncii politice, a modului în care acționează comuniștii pentru diminuarea cheltuielilor. în consecință și discuțiile au reliefat valoroase păreri privind atit activitatea practică, cit și cea politico-organizatorică, care s-au concretizat și în hotărirea adoptată la încheierea adunării.Concluziile investigației au fost prezentate într-o recentă plenară a comitetului municipal de partid. Pe baza acestora a fost elaborat un plan de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate, pentru extinderea experienței pozitive. Am retinut, astfel. ideea organizării unor schimburi de experiență, pe ramuri de activitate. privind cele mai bune metode folosite de organele de partid pentru pregătirea și desfășurarea a- dunărilor generale, ca și intre membrii comitetelor de partid care răspund de organizații de bază subordonate. pe terna sprijinului acordat acestora pentru reușita adunărilor generale.
Silviu ACHIM

Cooperarea în producția de vagoane
nu merge ca pe roate

Comparativ cu realizările din anul trecut, producția de vagoane de marfă și călători trebuie să crească in acest an substanțial ; la cele de marfă, de pildă, cu 28 la sută. în primele trei trimestre nu s-au fabricat însă 81 vagoane de marfă echivalente si 48 vagoane de clasă. Care sint cauzele neîndeplinirii integrale a planului la producția de vagoane ? Cum se acționează în prezent pentru recuperarea grabnică a restantelor ?începem investigațiile pe filieră de la ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN ARAD, unde la jumătatea lunii octombrie restantele totalizau 49 vagoane de clasă și 16 vagoane marfă echivalente. Cauza principală a rămînerii în urmă : neajunsurile existente în domeniul cooperării in- teruzinale. Bunăoară, pentru vagoanele de clasă la data efectuării investigațiilor. întreprinderea „Automatica" din București avea o restantă de 60 tablouri de comandă pentru lumină și forță ; întreprinderea de accesorii metalice pentru turisme din Oradea — restanță în echipamente metalice pentru 33 vagoane; „Progre-' sul11 din Brăila — o restanță de 44 osii montate. Cit privește restantele la vagoanele de marfă, ing. Teodor Pantoș, șef de serviciu la întreprinderea arădeană, preciza : „în programul de fabricație pentru octombrie se prevede realizarea a 300 vagoane de marfă, dar pină la jumătatea lunii nu erau asigurate boghiurile decît pentru 16 vagoane11. Datele din evidențele întreprinderii relevă că, din totalul de 1 588 de boghiuri, pe care unitățile colaboratoare trebuiau să Ie livreze arădenilor, pină la 16 octombrie nu se primiseră decît 279. Restante importante s-au consemnat și la osii monobloc. Iată și furnizorii care au rămineri in urmă : întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, „Progresul11 din Brăila. „Nicolina11 din Iași și în
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11,25

11,45

Teleșcoală.
Emisiune de educație estetică. 
Interferări : Muzica și poe
zia.
Film artistic : „Un strigăt In 
singurătate". In distribuție 1 
George Kennedy, Joanna Pet- 
tet, Lee H. Montgomery.
Amintiri despre un mare 
actor : C.I. Nottara.
Moment folcloric cu frații An- 
dreica.
Telex.11,55 _____

12,00 Închiderea programului. 
16,00 - '
16,30
17.00
17.05
17.20
17,40

18,25
18.55
19,20
19.30
20,00

20,35

Teleșcoală.
Curs de limbă franceză. 
Telex.
Muzică distractivă.
Reflector.
Lecții TV7 pentru lucrătorii 
din agricultură.
Vetre folclorice : Harghita. 
Tcleglob : Turcia.
1031 de seri.
Telejurnal.
Anchetă socială : „Stil ' șl... 
stiluri".
în ciclul „Capodopere"... „Or- 
feu“. Emisiunea I.

21,40 Reportaj TV : „Bătrtna și 
mocănlța".
Melodii îndrăgite cu grupul 
vocal „Cantabile".
24 de ore. 
închiderea programului.

22,00

22.10
22,30

îl,03
51,10
21,40

Programul 2

20,00 Film serial : „Janoslk" — 
producție a studiourilor polo
neze. (Episodul III).

20.45 Tezaur de cîntec românesc. 
Miniatura simfonică în creația 
compozitorilor noștri. 
Telex.
Ce știm șl ce nu știm despre... 
Din filmoteca TV : Medalion 
Ionel Perlea.
închiderea programului.22,30

Acord final la Festivalul 
cîntecului pentru tineret 

și studențiTimp de două zile, în Capitală s-a desfășurat faza finală a Festivalului cîntecului pentru tineret și studenți dedicat Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. Juriul, avind ca președinte de onoare pe Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, a acordat premiul I pentru muzica corală lucrării ..Spre comunism în zbor" de Mircea Neagu, două premii II lucrărilor „Marșul tinereții noastre11 de Vasile Vasilache și „Ani frumoși de aur11 de Radu Paladi. două premii III pentru lucrările „Strîns uniți, ute- ciști11 de Liviu Ionescu și „Uteciștii de azi — comuniștii de miine11 de Temistocle Popa, precum și trei mențiuni pentru lucrările „Studențimea României11 de Vasile Timiș, „Noi vom preface timpul11 de Adalbert Winkler și „Tinerețe, inimă de foc11 de Gheorghe Bazavan. Pentru lucrările de muzică ușoară, premiul I a fost atribuit piesei „Porțile soarelui11 de Marius Țeicu, premiul II lucrării țării11 de Dan Ștefănică, III lucrărilor „Tinerii11 Dăscălescu și „Cin tec de Ion Cristinoiu. De acordate men- 
„Pentru fiii iar premiul de Camelia pentru voi11 asemenea, au fost tiuni lucrărilor „Voi fi !“ de Horia Moculescu. „Drumul care începe11 de Marcel Dragomir și „Apa trece, pietrele rămin11 de Alexandru Mandi.

treprinderea mecanică de material rulant din Pașcani.Nu spunem o noutate : este suficient ca o singură „rotită" să nu funcționeze cum trebuie in mecanismul cooperării dintre întreprinderi, ca numai unul din furnizori să nu își onoreze la timp și în întregime obligațiile contractuale pentru ca alte unități economice să nu-și îndeplinească ritmic și integral planul, în lumina acestui adevăr elementar, cum se gindesc să lichideze restantele partenerii de cooperare ai întie- prinderii din Arad ? Urmînd filiera investigațiilor, ne-am oprit, mai în- tii, la ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE MATERIAL RULANT DIN PAȘCANI.— într-adevăr, în luna octombrie nu am livrat la termen boghiurile necesare întreprinderii din Arad, ne spune directorul unității. Constantin Ursuleanu. Trebuie spus insă că la rîndul nostru am întimpinat și in- timpinăm numeroase greutăți din partea unor întreprinderi colaboratoare.— Despre ce neajunsuri este vorba?— Din cele 300 osii pentru boghiuri, pe care trebuia să le primim pină la 15 octombrie. întreprinderea de osii și boghiuri din Balș nu ne-a expediat nici una in perioada respectivă. Tot în octombrie. întreprinderii de vagoane din Drobeta Turnu- Severin trebuie să-i livrăm 3 000. tampoane, dar fabricația lor întîrzie, intrucit întreprinderea de țevi din Roman nu ne-a trimis 600 tone de teavă. Noi am executat o cantitate importantă de boghiuri, am creat condiții pentru impulsionarea producției de tampoane. Este limpede insă că fără sprijinul celor două unități, la care se adaugă si „Progresul11 din Brăila, nu vom putea recupera restantele și îndeplini planul pe luna octombrie.O precizare. La data investigațiilor noastre, In întreprinderea din Pașcani. o parte din boghiurile atit de

„Istoria națională
este izvorul de înălțare
către idealuri mărețe11

în urmă cu cinci pătrare de veac, la 26 octombrie 1850. vedea lumina zilei Grigore Tocilescu, cel care a- vea să devină o personalitate marcantă a științei istorice românești. Trăind și creînd într-o perioadă în care cultura noastră modernă era în plină formare, Tocilescu a avut contribuții notabile, in numeroase domenii ale istoriei, dreptului, folcloristicii, literaturii, publicisticii, ilus- trindu-se, deopotrivă, ca editor de documente și culegeri de folclor, ca autor de manuale, fondator de reviste, ctitor al unor instituții și asociații culturale importante : cele mai mari merite și le-a ciștigat insă in domeniile istoriei antice, arheologiei și epigrafiei ; lucrările sale, purtind adesea amprenta pionieratului, au contribuit substanțial la progresul acestor discipline.După studii strălucite la Universitatea din București, la Praga șl Viena, Tocilescu și-a luat doctoratul — la 26 de ani — cu o disertație despre Dacia preromană; autorul făcea aici dovada unor remarcabile capacități intelectuale, a unei puteri da muncă puțin comune, ca și a stăpîni- rii unei metodologii riguroase de lucru. Lucrarea, ce avea să fie publicată in anul 1880 sub titlul „Dacia înainte de romani", constituia, după aprecierea lui Iorga. „cea mai voluminoasă operă de erudiție alcătuită vreodată de un român" ; ea l-a făcut repede cunoscut în cercurile științifice din țară, i-a adus un premiu al Academiei șl alegerea ca membru, corespondent al înaltului for științific.Profesor din anul 1881 de istorie antică, antichități greco-romane Și enigrafie la universitatea bucu- reșteană și director, din același an, al Muzeului National de Antichități. Grigore Tocilescu s-a dedicat cu pasiune cercetărilor arheologice in Do- brogea și de-a lungul Văii Oltului. Prin strădania sa au fost identificate peste 60 de orașe Și fortificații greco-romane. au fost descoperite și descifrate, cu răbdare și pricepere, mai mult de 600 de inscripții -- inestimabil tezaur de informații privitoare la începuturile genezei poporului român. Publicarea lor in volumul III al prestigiosului Corpus Inscriptionum Latinarum — vastă colecție epigrafică. realizată prin colaborarea a numeroși istorici europeni — i-a adus medalia de aur a Academiei din Berlin.De numele lui Grigore Tocilescu este legată, de asemenea, explorarea faimosului monument de la Adamclisi din Dobrogea. Pentru prima dată in istoriografia noastră, pe baza informațiilor ieșite la iveală cu acest prilej, el a stabilit că este vorba de un trofeu ridicat în anul 109 de Tra- 

125 de ani de la nașterea 
lui Grigore Tocilescu

necesare unității din Arad — 150 de bucăți — erau in stoc, in așteptarea osiilor.Restante fată de constructorii de vagoane din Arad are și ÎNTREPRINDEREA „NICOLINA" DIN IAȘI.— în întreprindere — ne spunea ing. Evghenie Svigun, șeful serviciului producție — au fost luate toate măsurile necesare pentru a realiza zilnic 25—30 de boghiuri, cît este capacitatea maximă de lucru. Cu toate acestea, iată că sintem în urmă cu livrările fată de întreprinderea din Arad.— De ce ?—• Partenerii noștri de cooperare nu își respectă obligațiile contractuale.La întrebarea : „care parteneri11 ? — ni s-a răspuns : „în principal este vorba de întreprinderea de osii și boghiuri din Balș11. Deci, din nou aceeași unitate care a dereglat in mare măsură și activitatea întreprinderii mecanice de material rulant din Pașcani. în octombrie această întreprindere trebuie să livreze întreprinderii „Nicolina11 1 200 de osii, în prima jumătate a lunii nu i-a expediat decît 250. din care numai 80 au fost corespunzătoare. Al doilea partener de cooperare nepunctual este ...chiar beneficiarul — întreprinderea de vagoane din Arad. în afară de faptul că această unitate nu livrează ritmic piesele de care ea însăși are nevoie, multe dintre ele sint expediate întreprinderii din Iași cu defecte de turnare.Iată cit de mult pot fi Încurcate, uneori, „ițele" pe filiera cooperării ! Solicitînd, cu deplin teniei, respectarea obligațiilor contractuale de către partenerii de cooperare, întreprinderea din Arad omite faptul că, în același timp, ea are — în calitate de furnizor de piese și subansamble către alte unități — aceleași răspunderi și îndatoriri. Cu atit mai mult se impune acum îmbunătățirea substanțială a cooperării interuzinale cu cît întreprinderea de vagoane din Arad, „Nicolina" din Iași și întreprinderea de osii și boghiuri din Balș fac parte din aceeași centrală — Centrala industrială de utilaj tehnologic și material rulant din București.Am continuat investigațiile la ÎNTREPRINDEREA DE OSII ȘI BOGHIURI DIN BALȘ. Ce constatăm la fața locului ? Mai intii, reținem că la producția de osii montate cu roți monobloc planul pe trei trimestre a fost îndeplinit numai în proporție de 76,2 la sută. Cauzele acestor rămineri în urmă ? în primul rind, ele au la bază deficiențele existente în organizarea, programarea și urmărirea producției, abaterile de la disciplina muncii, asistența tehnică insuficientă, mai ales în schimbul III. Acestora li se adaugă lipsa pieselor de schimb (de pildă, pentru revizia instalației de forjare a roților), iar în cadrul fluxului de fabricație există multe „locuri înguste11. Totodată, reperele turnate din otel — subansamble de boghiuri și cutii de unsoare — din producție proprie ți de la unitățile

cu pa- inscrip-

lan sore a comemora o mare victorie împotriva dacilor. Sub fasciculul de lumină al cercetărilor sale, încă un moment de vîrf al istoriei naționale — cucerirea Daciei de către romani — a putut fi mai bine și mai îndeaproape cunoscut, iar „națiunea și-a recăpătat documentul monumental al originii sale istorice, actul ei de naștere11, cum s-a spus în acel timp.Săpăturile au fost continuate ani de-a rindul, rezultatele lor fiind consemnate intr-un amplu volum : „Fouilles et reeherches archeologiaues en Roumanie" („Săpături și cercetări arheologice in România11), de mare utilitate și pentru cercetătorul de astăzi. S-a aplecat apoi siune și competentă asupra fiilor și sculpturilor intrate în Muzeul National de Antichități pină în anul 1881. consacrîndu-le un masiv tom „Monumente epigrafice șl sculpturale".Paralel cu munca rodnică depusă In domeniul cercetării Istorice și arheologice. Gr. Tocilescu a desfășurat o susținută și asiduă activitate pentru editarea unor manuale de istorie a patriei, remarcabile prin capacitatea de sinteză, ca și prin cunoașterea adîncă a principiilor pedagogice. Semnificativ pentru concepția care l-a călăuzit în alcătuirea cărților didactice ni se pare un gînd al său din introducerea la cea de-a doua ediție a manualului de istoria românilor (1909) : „...Istoria națională are tocmai menirea de a deștepta, de a hrăni și simțul istoric tiuni, precum mentul iubirii ea rămine izvorul pururea de înălțare către un ideal măreț și temeiul de încredere într-un viitor mai bun și mai asigurat. Deșteptînd mereu Și întărind puternic simțul istoric al poporului românesc, pregătim u- nitatea culturală și națională a lui și, prin urmare, așternem temeliile trainice și sănătoase ale României viitoare".Reprezentant strălucit al științei ți culturii românești. Gr. Tocilescu a primit și dincolo de granițele tării nenumărate dovezi de recunoaștere a meritelor sale, fiind ales membru a numeroase academii și societăți științifice din diferite țări ale lumii. A încetat din viată la 18 brie 1909.în analele istoriografiei Grigore Tocilescu rămine exemplu de om de știință patriot, un merituos deschizător de drumuri, ca autorul unor lucrări pe care, pe bună dreptate, studiul antichității, arheologia și epigrafia le apreciază drept opere de căpătii.

de a face să crească în sufletul unei nasi de a încălzi senti- de neam și de tară ;

septem-noastre, ca un

ProJ. Paul GRIGORIU

colaboratoare (întreprinderea de vagoane din Arad și „23 August11 din București) nu sint asigurate în mod ritmic.Recent, secretariatul Comitetului județean Olt al P.C.R. a analizat activitatea întreprinderii de osii și boghiuri din Balș și a Stabilit un program amplu de măsuri pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea planului fizic, în mod deosebit la osiile montate cu roți monobloc, între altele, se au în vedere intensificarea ritmului de lucru pe șantierul turnătoriei, pentru ca aceasta să funcționeze cit mai curînd posibil la întreaga capacitate, asigurarea la timp și de calitate a pieselor turnate din oțel, îmbunătățirea asistenței tehnice, mai ales în schimburile II și III, respectarea întocmai a tehnologiilor de îabricație și altele. Se apreciază că prin aplicarea tuturor acestor măsuri și cu sprijinul mai stăruitor al centralei industriale de resort producția de osii montate cu roți monobloc se va încadra în graficele stabilite, va satisface cererile partenerilor de cooperare.încheiem investigațiile la centrala industrială. Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat precizează că centralele industriale răspund de asigurarea bazei materiale a unităților componente, respectînd prevederile planului de stat, disciplina contractuală. Aspectele desprinse din ancheta. noastră vorbesc de la sine despre modul în care a acționat, în lumina prevederilor legale, Centrala industrială de utilaj tehnologic ți material rulant din București, în componența căreia — după cum spuneam — intră trei din cele patru întreprinderi amintite în cadrul anchetei. Din discuțiile avute cu directorul economic al centralei, tovarășul Mihai Florea, am retinut că centrala este hotărită să-și facă datoria. A stabilit o serie de măsuri tehnico- organizatorice menite să ducă la intensificarea ritmului de producție în unitățile care colaborează la realizarea vagoanelor ; în prezent, delegați ai centralei urmăresc la 'fața locului, în întreprinderi, îndeplinirea planului de colaborări, același lucru făcîn- du-se, zilnic, și la nivelul centralei, pentru corelarea acestor acțiuni ; pentru trimestrul IV se preconizează realizarea, peste prevederile de plan ale perioadei respective, a unui număr important de vagoane de clasă și a 141 vagoane de marfă echivalente ; cu alte cuvinte restanțele vor fi recuperate iar planul din acest an va fi depășit.Important este ca măsurile stabilite să fie ferm aplicate, ca, în continuare, conducerea centralei și delegații săi aflați acum în întreprinderi să rezolve practic și operativ toate problemele în suspensie, pentru ca mecanismul cooperării să reintre repede pe făgașul normal, să funcționeze ireproșabil, așa cum o cer interesele economiei naționale.
Ilie ȘTEFAN
și corespondenții „ScînteH*
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Semnarea protocolului celei de-a lll-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 

româno-vest-germane de colaborare economică, 
industrială si tehnicăTovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno—vest- germană de colaborare economică, industrială și tehnică, și dr. Martin Griiner. secretar de stat parlamentar in Ministerul Federal al Economiei al R.F. Germania, președintele părții germane în comisie, au semnat luni dimineață protocolul celei de-a IlI-a sesiuni a comisiei, ale cărei lucrări s-au desfășurat la București intre 23—27 octombrie a.c.Documentul prevede intensificarea cooperării intre cele două țări, cu prioritate în domeniile aeronauticii, construcțiilor de mașini grele, industriei metalurgice, măsuri pentru dezvoltarea echilibrată a schimbului de mărfuri între cele două țări. O atenție deosebită se acordă cooperării între întreprinderile și firmele din România și R.F. Germania în realizarea de obiective economice pe terțe piețe.La semnare au participat tovarășii Ion Pătan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Iranului

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, sărbătoarea națională a Iranului, ambasadorul acestei țări la București, All Reza Bahrami, a oferit luni recepție.Au participat Ștefan Voltec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Pătan, viceprim-ministru al guvernului, Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, George Ma- covescu, loan Avram, Ion Cosma,
Noi capacități de producție în funcțiuneLa Combinatul petrochimic de la Brazi a început să producă o modernă instalație pentru fabricarea de ctanolamină, substanță cu multiple întrebuințări în industria chimică și petrochimică, cu o capacitate de 3 500 tone pe an. în cadrul întreprinderii textile „Bucegi" din Pucioasa a început să producă, înainte de termen, noua imprimerie pentru țesături ex- tralate, care are o capacitate anuală

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

S0 șl 31 octombrie. In țară i Vremea va 
fi frumoasă mal ales în prima parte a

SPORT 0 SPORT e SPORT • SPORT ® SPORT
BOXs Gala finalelor, spectacol sportiv 

pe gustul publiculuiPrin organizare, ambiantă și calitatea multor meciuri, turneul final al campionatelor — 1975 s-a situat peste nivelul altor ediții precedente, iar ultima gală a satisfăcut, la majoritatea partidelor, pretențiile celor aproape 9 000 de spectatori de fată la Palatul sporturilor și culturii.Momentul de vîrf al programului de duminică a fost, fără doar și poate. meciul Calistrat Cutov — Paul Dobrescu. întrecere de o rară frumusețe prin elementele de tehnică, tactică Si bărbăție etalate de cei doi combatanți : publicul i-a ovaționat în picioare pentru spectacolul sportiv oferit la cea de-a 12-a întilnire a lor. Totuși, tinînd seama de duritatea extremă a luptei in ring și de interesele generale ale boxului nostru. acum, la cîteva luni înaintea turneului olimpic, ne Întrebăm dacă acest meci Cutov—Dobrescu mai este oportun și în anul viitor ? Antrenorul acestora. Constantin Dumitrescu, ca Si alti numeroși specialiști consultați. inclusiv maestrul Ion Popa, responsabilul lotului reprezentativ, au fost în unanimitate de acord că o altă întilnire între cei doi. fie și cu prilejul ..Centurii de aur", trebuie exclusă măcar oină la Jocurile Olimpice din iulie 1976...în aceeași idee, a conservării, ne toate planurile, a valorilor din boxul nostru pentru telul olimpic, revenim spre a arăta că atît medicii, cit și antrenorii, inclusiv cei fede-
ÎN CÎTEVA
PATINAJPe patinoarul „Medeo" de lingă Alma Ata ș-a desfășurat un concurs internațional de patinaj viteză organizat de asociația sportivă ..Rezervele de muncă". Participînd la această întrecere, tinerii patinatori români au stabilit 12 noi recorduri naționale. Printre cei care au realizat aceste performanțe s-au numărat Gheorghe Pirv (41”2/10 la 500 m), Eva Szigeti și Cornel Munteanu.

GIMNASTICAGlmnaști și gimnaste de frunte din numeroase țări ale lumii participă în aceste zile la „Cupa mondială", găzduită de arena „Empire Pool" din Londra. Printre așii gimnasticii care vor evolua în fața publicului londonez se află și campionul României Dan Grecu. în concursul feminin, țara noastră va fi reprezentată de Teodora Ungureanu și Anca Grigoraș.
FOTBALLa televiziune, pe programul I, vor avea loc următoarele transmisiuni :MIERCURI, 29 OCTOMBRIE, ora 15,00 : Sportul studențesc — Olimpia Satu-Mare (meci restant din etapa a IX-a a diviziei A). Transmisiune directă de la stadionul „Republicii".JOI, 30 OCTOMBRIE, ora 16,00: Cehoslovacia — Anglia (campionatul european — grupa I). Transmisiune de la Praga,

ȘAHCu o rundă înainte de terminarea turneului lonal feminin de șah de la

A luat parte Erwin Wickert, ambasadorul R.F, Germania la București.
★în cursul dimineții, delegația veat- germană a părăsit Capitala.
★în declarația făcută unui redactor al Agerpres, înaintea plecării, dr. Martin Griiner a spus : „Schimburile reciproce de mărfuri dintre țările noastre «e caracterizează printr-o evoluție ascendentă. în acest an ele urmînd să ajungă la circa trei miliarde de mărci. De aici și locul important pe care R.F. Germania îl ocupă în ansamblul relațiilor economice ale României“.Referindu-se la protocolul «esiunil Comisiei mixte, interlocutorul a relevat : „Documentul semnat astăzi creează pentru ambele părți o bază pentru adîncirea raporturilor economice româno—vest-germane. atît în ceea ce privește livrările de mărfuri, cit si în ce privește acțiunile de cooperare în domenii de interes comun". (Agerpres)

Traian Dudaș, Florea Dumitrescu, Radu Păun, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, membri ai grupului parlamentar pentru prietenie ro- mâno-iraniană, generali șl ofițeri superiori, oameni de cultură si artă, ziariști.Erau prezenti sefl ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri al corpului diplomatic.(Agerpres)
de 10 000 000 mp. Un potential productiv de 2 760 000 mp furnire pe an a fost pus în valoare la întreprinderea pentru prelucrarea lemnului din Gugești. județul Vrancea. Acest spor de producție a fost realizat prin reorganizarea fluxurilor tehnologice și reamplasarea utilajelor, fapt oe a permis montarea unor noi mașini de înaltă tehnicitate și productivitate în spatiile degajate. (Agerpres).
Intervalului. Cerul va fl variabil mai 
mult senin în sudul țării. Vîntul va 
sufla slab pină la potrivit. Temperatura 
in creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, 
iar maximele între 10 șl 20 grade. I.o- 
cal ceață și brumă. In București : Vre
mea va fl frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vînt slab. Temperatura 
în creștere ușoară. Dimineața ceață.

rali. au greșit atunci cînd au permis urcarea ne ring a lui Constantin Gruiescu, incomplet refăcut pentru o întrecere sportivă dură cum este boxul. Nimeni n-avea nevoie de o înfrîngere a lui Gruiescu. pugilist cu palmares internațional foarte bun și apreciat ca atare de jurii. Era preferabil să se mențină înțelegerea intervenită după campionatele europene din iunie 1975. și anume : Gruiescu să nu mai fie supus la alte eforturi competițlonale in acest an. Așa cum. de altfel, s-a procedat în cazul lui Simion Cutov.Dacă meciul derbi al finalelor a fost excelent arbitrat de Virgil Ca- zacu, președintele colegiului central de specialitate. în schimb, atît judecătorii din ring, cit și cei din jurii au oferit prilejuri de critică și chiar dezaprobări vehemente din partea publicului. Chiar la finale s-au dat unele note stridente, cum s-au petrecut lucrurile, de pildă, la meciul Ghinea—Turei, meci de altfel frumos, echilibrat ei cu dominări alternative ale celor doi boxeri. De aceea, sîntem de părere ca să fie revăzută lista arbitrilor de primă categorie, iar colegiul central să acționeze pentru reîmprospătarea corpului de judecători, tinînd cont și de limitele de vîrstă preconizate prin deciziile Asociației internaționale de box amator (A.I.B.A.).
Valerlu MIRONESCU

RÎNDURIKarlovy Vary, lideră a clasamentului se menține maestra iugoslavă Katia Jovanovici, cu 11,5 puncte, urmată de Feustel (R. D. Germană) — 10 puncte (1). Dahlin (Suedia) — 9.5 puncte (1), Eretova (Cehoslovacia) — 9.5 puncte, Gertrude Baumstark (România) și Gheorghieva (Bulgaria) — cite 9 puncte (1), Kriszan (Ungaria) — 9 puncte, Hoffmann (R.D. Germană) și Asenova (Bulgaria) — cite 8.5 puncte (2) etc. Elisabeta Polihroniade ocupă locul 11, cu 7,5 puncte.
★Turneul zonal masculin de șah de la Vrața a continuat cu partidele rundei a treia, în care Matanovici l-a învins pe Letzelter, Sigurjonsson pe Sax, Vogt pe Neckar, iar Bednarski a cîștigat la Czerniak. Partida Er- menkov — Dueball s-a încheiat remiză. Celelalte partide, printre care și aceea dintre marele maestru român Florin Gheorghiu și elvețianul Wirthenson, s-au întrerupt.

TENISFinala concursului internațional de tenis de la Teheran se va disputa între jucătorul columbian Ivan Molina și americanul Eddie Dibbs. în semifinale, Eddie Dibbs a obținut o surprinzătoare victorie cu 6—3, 6—1 în fața argentineanului Guillermo Vilas, principalul favorit al turneului. Ivan Molina s-a calificat în finală, lntrecîndu-1 cu 2—6, 6—2, 6—2 pe francezul Patrick Proisy.

Sosirea in Capitală a delegației Consiliului 
Național al Revoluției din DahomeyLuni după-amiază a sosit în Capitală, la invitația C.C. al P.C.R., o delegație a Consiliului Național al Revoluției din Dahomey, condusă de căpitan Andră Atchade, membru al Biroului Politic al C.N.R., ministrul industriei, comerțului și turismului, care va efectua o vizită de prietenie în țara noastră.
Plecarea delegației Partidului Republican 

al Poporului din TurciaLuni a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie, delegația Partidului Republican al Poporului din Turcia, condusă de Deniz Baykal, secretar general adjunct al Partidului Republican al Poporului, deputat de Antalya, care, la invitația Consiliului National al Frontului Unității Socialiste, a făcut o vizită în tara noastră.

Duminică noaptea s-a reîntors de la Pekin delegația de activiști ai P.C.R.. condusă de tovarășul Ion Dincă, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., care a făcut o vizită de prietenie în Republica Populară Chineză.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Au fost prezenti ambasadorul R.P. Chineze la București, Li Tin-ciuan, și membri ai ambasadei chineze.
★Luni după-amiază a plecat la Budapesta delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Gheor- ghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.. care, la invitația C.C. al P.M.S.U., va face o vizită în schimb de experiență în R.P. Ungară.La plecare, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost condusă de tovarășul Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenti reprezentanți ai Ambasadei R.P. Ungare.
★Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație a P.C. Italian, condusă de Modesto Gaetano Mer- zario, senator, membru al Comisiei de igienă și sănătate a Senatului italian, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de schimb de experiență în țara noastră.La sosire, oaspeții italieni au fost întîmpinați de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Mi-

Pregătirile handbalistelor 
noastre pentru C. M.în vederea apropiatului campionat mondial feminin (2—13 decembrie.U. R.S.Ș.). echipa reprezentativă de handbal a României efectuează intense pregătiri. în cadrul cărora sint înscrise si zece partide internaționale.Astfel, echipa noastră va juca, la 28 și 29 octombrie. în Danemarca, două meciuri în compania formației daneze similare, apoi la 31 octombrie Si 2 noiembrie. în R. F. Germania, alte două partide cu reprezentativa tării gazdă. între 12 si 16 noiembrie. în turneul pentru ..Cupa Si- leziei". handbalistele românce se vor confrunta cu două echipe poloneze, precum și, cu reprezentativele Suediei și Cehoslovaciei. Programul internațional dinaintea începerii campionatului mondial se va încheia cu un turneu în Tunisia (26—30 noiembrie).Reamintim că echipele care se vor clasa ne primele patru locuri la a- cest campionat mondial vor fi calificate la turneul olimpic de la Montreal — 1976.Din lotul feminin, definitivat recent de biroul F.R.H.. fac parte următoarele 19 jucătoare: V. Ionică, E. Ionescu. A. Man. R. Soos. D. Furcoi. N. Ibadula-Lutas. C, Pe- trovici. M. Mihoc. M. Bossi. I. Ho- bîncu, D. Cojocaru. N. Iordache, S. Arghir, C. Pițigoi, Miklos M.,V. Cojocărița. G. Lăcustă. E. Pop și V. Amarandei.
CERC DE SOCIOLOGIECu sprijinul catedrei de sociologie a Universității din București, în județul Olt a luat ființă, încă din anul trecut, un laborator interdisciplinar de sociologie, în cadrul căruia au fost efectuate cercetări pe teme ca „Integrarea în muncă a tineretului". „Fluctuația forței de muncă", „Integrarea intelectualului în viața social-economică a satului", „Navetismul" etc. Dezvoltîndu-și activitatea, laboratorul a organizat, pentru cercetătorii locali, un ciclu de acțiuni în cadrul cărora profesori de la Universitatea din București prezintă lecții teoretice și de inițiere în metodele și tehnicile de cercetare practică. Din rîndul celor peste 40 de membri ai cercului județean de sociologie fac parte activiști de partid și de stat, profesori, ingineri, economiști etc. Noile teme de cercetare abordate se referă la recrutarea, formarea și utilizarea forței de muncă în unitățile industriale ale județului Olt și la educația tinerei generații în acest context. Rezultatele cercetărilor vor fi puse la dispoziția conducerilor de unități industriale și de instituții social-culturale pentru a fl utilizate conform necesi
tăților. (Emilian Rouă).

La sosire, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Florescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Titus Popescu, membru al Biroului Executiv, loan Ceterchi și Cristina Luca, membri ai Consiliului Național, de activiști al Frontului Unității Socialiste.A fost de față Osman Derinsu, ambasadorul Turciei la București.
Cronica zileihai Aldea, adjunct al ministrului sănătății, de activiști de partid.

★Luni dimineața a părăsit Capitala delegația P.C. Italian, condusă de Pietro Carmeno, membru al C.C. al P.C.I., care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația XC.C. al P.C.R.La plecare, delegaț'ia a fost salutată de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Gheorghe Popa, membru al Comisiei Centrale de Revizie, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, de activiști de partid.
★Președintele M.A.N., Nicolae Giosan, a primit un mesaj de mulțumire din partea președintelui Adunării Naționale a Republicii Elene, Constantin Papaconstantinou, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia realegerii in această funcție.
★între Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă România și Uniunea ziariștilor din Republica Populară Democrată Coreeană a fost încheiat la București Acordul de colaborare pe anii 1976—1977, documentul fiind Semnat de Mircea Rădules- cu și Jo long Nam — vicepreședinți ai celor două organizații partenere. La semnare au asistat Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor din România, Iang Miang Sui, însărcinat cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene in țara noastră, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.
★La Bucur.ești a fost încheiat Protocolul de colaborare bilaterală pe anii 1976—1977 între Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă România și Federația ziariștilor din Peru. Documentul a fost semnat de Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, și Genaro Carnero Checa, președintele fondator al Federației ziariștilor din Peru.
★în cursul zilei de 27 octombrie, șefii misiunilor diplomatice din ță-

Manifestări cu prilejul „Săptăminii economiei"• în holul Palatului Casei da Economii și Consemnațiuni (Calea Victoriei nr. 13, București) s-a deschis o expoziție cu afișe selectate la concursul organizat cu prilejul „Săptăminii economiei" ;• în primele două zile ale „Săp- tămînii economiei" (25—31 octombrie), populația a depus la C.E.C. peste 140 milioane lei. în aceste zile numărul libretelor de economii a sporit cu circa 5 000 ;e La Combinatul siderurgic Reșița, întreprinderea de tractoare Brașov, ,;Strungul“-Arad, „Vulcan"- București s-au organizat puncte temporare pentru informarea oamenilor muncii cu privire la drepturile și avantajele depunătorilor la C.E.C., instrumentele de economisire, acordarea de credite pentru construirea și cumpărarea de locuințe proprietate personală și altele. Asemenea puncte de Informare s-au organizat și la căminele culturale din unele localități rurale ;• în localitățile Mărășeștl, Ad- jud, Panciu, Jariștea și Tîmboiești din județul Vrancea s-au organizat vizite ale elevilor la unitățile C.E.C., cu care prilej li s-au prezentat date privind înființarea caselor de eco

C A R X 1.1
CULTURAL

NUȘFALĂU - 375 ANI 
DE ATESTARE 

DOCUMENTARA 
A ȘCOLIIRecent, locuitorii comunei Nușfalău, județul Sălaj — români și maghiari — au sărbătorit 375 de ani de existență, a- testată documentar, a invă- țămîntului din localitatea lor.„Ne angajăm ca și în viitor — se spune în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu acest prilej — să contribuim activ la realizarea tuturor condițiilor, necesitate de o instrucție și educație școlară modernă: să fim pentru copiii noștri, pentru tînăra generație aflată azi încă pe băncile școlii exemple de muncă și viață demne de urmat.Vă asigurăm că vom face totul pentru a ne îndeplini, în noul cincinal, In mod exemplar, sarcinile de producție pe care le avem ; că vom munci in mod comunist pentru a asigura

Cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la stabilirea relațiilor9 
diplomatice între România

si CubaICu ocazia împlinirii a 13 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Socialistă România și Republica Cuba, ambasadorul Cubei la București, Humberto Castello Aldanas. a oferit, luni seara, un cocteil.Au luat parte Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor. Ion Cosma. ministrul turismului. Radu Păun, ministrul sănătății. Corneliu Mănescu. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Constantin Olteanu și Dumitru Turcuș. adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii altor ministere șl instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de artă și cultură. (Agerpres)

rile africane acreditați la București, au făcut, la invitația conducerii Ministerului Afacerilor Externe, o vizită la I.A.S. Ograda.
★A părăsit definitiv țara noastră Torfinn Oftedal. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Norvegiei în Republica Socialistă Romania.
★Luni dimineața a părăsit Capitala delegația Federației Naționale a A- sociațiilor Producătorilor Agricoli- FEDEAGRO din Venezuela, condusă de Anibal Santeliz, președintele federației. care, la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a făcut o vizită de documentare în tara noastră. La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Aldea Mili- taru. președintele U.N.C.A.P.
★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni seara o manifestare culturală cu ocazia Zilei naționale a Republicii Austria.Prof. univ. dr. Jean Livescu, președintele Comisiei naționale pentru UNESCO, a făcut expunerea „Austria, itinerar cultural". Manifestarea s-a încheiat cu un program de filme documentare austriece. Au participat loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și de cultură, un numeros public. Au fost de față Franz Wunderbaldinger, ambasadorul Republicii Austria la București, și membri ai ambasadei.
★Prin Decret prezidențial, emis în temeiul articolului 75 pct. 7. din Constituția Republicii Socialiste România, s-a comutat pedeapsa cu moartea aplicată condamnatului Rusu Mihai, de către Tribunalul Militar Teritorial București, pentru săvîrși- rea infracțiunii de acte de diversiune. prevăzută de articolul 163 din Codul penal.

nomii și instrumentele de economisire specifice. La casele pionierilor din Arad și Ineu s-au organizat concursuri „Cine știe cîștigă" pe tema avantajelor economisirii la C.E.C. De asemenea, în județul Brașov, 30 de școli au amenajat „Colțul elevului econom" ;• în numeroase localități din mediul rural, printre care comuna șer- caia. județul Brașov, Teregova. județul Caraș-Severin, Remetea, județul Harghita, s-au organizat ghișee volante pentru efectuarea de operațiuni C.E.C., inclusiv înscrierea dobînzilor cuvenite depunătorilor ;• Tragerile la sorți pentru trimestrul III/1975 ale libretelor de economii cu dobîndâ și ciștigurl în autoturisme vor avea loc după cum urmează : pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din Capitală, în ziua de 28 octombrie, și se vor a- corda 158 autoturisme Dacia 1 300 ; pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din țară — în ziua de 29 octombrie, șl se vor acorda 535 de autoturisme Dacia 1300. Ambele trageri vor începe la ora 16,30, în sala Clubului finanțe-băncl din str. Doamnei nr. 2 din Capitală.
bunăstarea șl progresul cultural al comunei noastre". (Gheor
ghe Rusu).

„MOLDOCAMERA" '75S-a încheiat la Huși, după două zile de concurs, cea de-a doua ediție a festivalului inter- județean al filmului de amatori „Moldocamera", organizat de comitetul orășenesc pentru cultură și educație socialistă, în colaborare cu consiliul orășenesc al sindicatelor. Un juriu exigent, din care a făcut parte și regizorul Geo Saizescu, președintele comisiei cinecluburilor din cadrul A.C.I.N., a selecționat din peste 30 de filme reprezen- tînd cea mai bună producție a 20 de cinecluburi din țară, acor- dînd premii următoarelor lucrări : „întoarcerea" (cineclu- bul Casei de cultură din Huși), „Mîndria de a munci" (cineclu- bul sindicatului învățămînt din Galați), un film de animație (cineclubul „Hermes" București), un film tehnic (cineclubul Școlii generale nr. 4 Roman), toate distinse cu premiul I. Premii și mențiuni au primit și cinecluburile din Cîmpulung Moldovenesc, Sf. Gheorghe. Iași și Vaslui. Premiul special al Consiliului Culturii și Educației Socialiste pentru cea mai bună selecție a filmelor în concurs a fost acordat Casei orășenești de cultură 
din Huși. (Crăciun Lăluci).

Congresul F. D. I. F.
INTERVENȚIA PREȘEDINTEI CONSILIULUI NATIONAL 

AL FEMEILOR DIN ROMÂNIABERLIN 27 — Corespondentul nostru transmite î în capitala R. D. Germane au avut loc duminică închiderea lucrărilor celui de-al 7-lea Congres al Federației Democrate Internaționale a Femeilor, la care au participat reprezentantele a 120 de organizații naționale din 103 țări. Delegația română a fost condusă de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președinta Consiliului Național al Femeilor.în intervenția sa la congres, tovarășa Lina Ciobanu a spus, printre altele: Activitatea federației — pe linia apărării drepturilor femeii, a dezvoltării solidarității femeilor în lupta pentru cucerirea si apărarea libertăților democratice, a independentei naționale, pentru pace și progres social, pentru viitorul fericit al copiilor — se înscrie în cadrul eforturilor generale ale forțelor înaintate ale omenirii, pentru realizarea mutațiilor pozitive care au avut loc Si au loc în lume. Ne exprimăm speranța că prin eforturile noastre comune. ale tuturor organizațiilor naționale. federația lși va îmbunătăți continuu activitatea, astfel Incit rolul ei in cadrul mișcării mondiale a femeilor. în întărirea unității de acțiune a maselor de femei, pentru înfăptuirea aspirațiilor comune, să se ridice la nivelul exigentelor epocii actuale.în continuare, vorbitoarea a subliniat că. în acest sens, se impune ca F.D.I.F. să depună eforturi pentru a se adapta mai rapid schimbărilor care se petrec în lume, astfel îneît prioritățile în acțiunile ne care le inițiază să corespundă efectiv cerințelor progresului. Este necesar ca F.D.I.F. să stabilească legături mai active. într-un mai larg spirit de colaborare cu alte organizații Si mișcări feminine democratice, progresiste. antiimperialiste. pentru a-și a- duce în acest fel o contribuție sporită la întărirea solidarității Si unității de acțiune a femeilor din întreaga lume in lupta pentru realizarea aspirațiilor vitale : o lume mal
ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI P. C. DIN CUBA
PUBLICAREA PROIECTULUI PLATFORMEI PROGRAMATICE 

A PARTIDULUIHAVANA 27. — Corespondentul Agerpres transmite : Revista „Bohemia" a publicat proiectul Platformei programatice a Partidului Comunist din Cuba — document de bază al primului congres al comuniștilor din această țară, care va avea loc în a doua jumătate a lunii decembrie a acestui an.Importanța documentului, dezbătut în aceste zile de întregul popor, constă — potrivit unul comentariu recent al ziarului „Granma", organ al C.C. al P. C. din Cuba — în faptul că el trasează liniile politice de bază pentru încheierea cu succes a construcției socialismului în Cuba.în preambul se arată că Platforma programatică va trebui să fie documentul călăuzitor pentru întreaga activitate a partidului în viitorii ani și principalul instrument ideologic ce-i va servi drept bază pentru elaborarea programului definitiv al construcției socialismului, care va fi aprobat de cel de-al doilea Congres al P.C. din Cuba.în prima parte a proiectului de Platformă programatică, ce urmează să fie aprobat de primul congres, se face o amplă și aprofundată analiză istorică a condițiilor și caracterului
Ședința Comisiei permanente C.A.E.R, pentru 

industria de petrol și gazeBELGRAD 27 (Agerpres). — în o- rașul Troghir, din R.S.F. Iugoslavia, a avut loc ședința a 43-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze.La lucrările comisiei au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la ședința comisiei a luat parte o delegație a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.în calitate de observatori au participat reprezentanți ai R.D. Vietnam.La ședință au fost examinate problemele legate de îndeplinirea hotă- rîrilor adoptate la sesiunea a XXIX-a a consiliului, precum și la ședința a 72-a a Comitetului Executiv al consiliului. Comisia a dezbătut problemele privind elaborarea proiectului programului de colaborare pe termen lung privind asigurarea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. în principalele feluri de energie, combustibil și materii prime.Comisia a acordat o atenție deosebită examinării sarcinilor care decurg din Programul complex, și a- nume acțiunilor privind lărgirea colaborării în domeniul protecției șl
VENUS - „PLANETĂ GEOLOGIC
ACTIVĂ"
Noi date furnizate de stafiile interplanetare sovietice

„Noutatea numărul 
unu" pusă in evidentă 
de transmisiile modu
lului stafiei interpla
netare sovietice „Ve- 
nus-10", care a atins 
lin solul venusian sim- 
bătă dimineața, este 
că respectiva planetă 
e activă din punct de 
vedere geologic. Ade
vărul acesta decurge 
clar din imaginea foto
grafică recepționată pe 
Pămint la 30 de minu
te după expedierea el 
prin intermediul celui 
de-al doilea satelit ar
tificial al planetei — 
„Venus-10“. Aceste a- 
precieri ale savantului 
sovietic A. Selivanov 
se bazează pe faptul 
că fotografia primită 
de la locul unde a co- 
borît modulul arată 
limpede existenta unor 
pietre de diferite mă
rimi — unele tocite, 
altele ascuțite — de 
natura granitului, ceea 
ce denotă că intr-o 
perioadă recentă din 
punct de vedere geo
logic pe Venus au 
avut loc fenomene se
ismice puternice sau 
chiar o activitate vul
canici.

Faptul că relieful 

planetei nu este un 
pustiu de nisip cum 
se credea și nici un 
șes nesfirșit a devenit 
o certitudine de necon
testat. O altă certitu
dine a oamenilor de 
știință sovietici este 
legată de principiul 
desfășurării optico-me- 
canice a imagini
lor. Faptul că trans
miterea imaginii are 
loc mai lent devine în 
cazul de față un avan
taj, deoarece sporește 
în mod considerabil 
sensibilitatea imaginii. 
Pe fotografia transmi
să se disting clar de
talii de 2—3 cm.

Derularea filmului 
celei de-a doua etape 
a experimentului cos
mic sovietic „Venus- 
10“ demonstrează încă 
o dată înaltul nivel 
de precizie atins de 
U.R.S.S. în cercetările 
interplanetare. Lansa
tă la 14 iunie anul a- 
cesta, stația a trans
mis tot timpul pe Pă
mint coordonatele sale 
cosmice, iar, conform 
programului de zbor, 
la 21 iunie și 18 octom
brie a fost supusă 
unor corectări de tra
seu.

bună șl mai dreaptă, o lume în care să fie ne deplin respectate drepturile tuturor popoarelor la existentă de sine stătătoare, o lume a dreptății sociale în care să poată fi realizată efectiv egalitatea în drepturi a femeilor, in care să fie asigurate pacea și securitatea internațională, viitorul prosper și fericit al copiilor< al generațiilor viitoare.Rezultatele pe care le dorim tot mai ample în activitatea F.D.I.F.. ■ arătat vorbitoarea, depind In mare măsură de îmbunătățirea stilului Si metodelor de muncă. Considerăm necesar ca federația să consulte mai activ organizațiile afiliate asupra acțiunilor întreprinse, să tină mai mult seama de părerile și punctele de vedere exprimate de acestea, de dezideratele lor. Folosirea unor metode democratice de muncă. Instaurarea unui spirit de încredere, de respect reciproc și colaborare între toate organizațiile afiliate, antrenarea în activitatea organismelor federației a tuturor organizațiilor afiliate — sînt elemente de cea mai mare Însemnătate pentru creșterea eficacității întregii activități a F.D.I.F.Congresul a aprobat planul de activitate al F.D.I.F. pe perioada 1975— 1980 și a ales organismele federației. Ca președintă a F.D.I.F. a fost aleasă Freda Brown (Australia), iar ca secretară generală — Fanny E- delmann (Argentina). România este reprezentată în Secretariatul federației. Congresul a adoptat un număr de rezoluții.
★S-a înapoiat de la Berlin, luni după- amiază. delegația Consiliului Național al Femeilor, condusă de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta consiliului, care a participat la lucrările Congresului Mondial al femeilor pentru Anul internațional al Femeii, precum și la cel de-al VII-lea Congres al Federației Democrate Internaționale a Femeilor și la manifestările prilejuite de cea de-a 30-a aniversare a acestei organizații.

epocii în care triumfă revoluția cubaneză din ianuarie 1959. Sînt reflectate, de asemenea, profundele prefaceri revoluționare ce au avut loc in Cuba în cei 17 ani care s-au scurs de la victoria revoluției.Partea a doua a documentului cuprinde principiile și obiectivele programatice pentru perioada următoare, precum și obiectivul strategic al P. C. din Cuba — construcția comunismului. Se relevă necesitatea dezvoltării bazei tehnico-materiale a socialismului, a ridicării productivității muncii, a dezvoltării științei și tehnicii și a aplicării cuceririlor acestora în producție, a dezvoltării și amplificării relațiilor de producție socialiste, a adincirii procesului educațional și a dezvoltării continue a conștiinței politice a maselor.în final, proiectul consfințește rolul de forță conducătoare al Partidului Comunist, precum și faptul că statul cubanez este un stat socialist al muncitorilor, țăranilor și al celorlalți oameni ai muncii și intelectualilor, un stat organizat pe baza centralismului democratic și care garantează antrenarea maselor în activitățile de conducere.

îmbunătățirii mediului Înconjurător, precum și cele privind dezvoltarea în continuare a transportului pe conducte pentru transportarea țițeiului șl gazelor, și problemelor de colaborare in domeniul producției produselor de mic tonaj din industria de prelucrare a țițeiului.Comisia a ascultat o Informare a centrelor coordonatoare privind activitatea de colaborare tehnico-științi- fică. De asemenea, comisia a adoptat materialele elaborate de organele «ale de lucru în anul 1975.Au fost examinate materialele legate de crearea organizației internaționale pentru produsele petrolifere de mic tonaj, precum șl rezultatele colaborării în domeniul standardizării produselor petrolifere și a metodelor lor de Încercare.Comisia a examinat problema •- fectuării de prognoze pentru problemele mal importante din Programul complex în domeniul industriei de petrol și gaze și alte materiale.Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze s-a desfășurat î.ntr-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă.

In prezent, cercetă
rile se desfășoară in
tens, pe baza imagi
nilor și a datelor su
plimentare transmise 
prin intermediul celor 
doi sateliți artificiali. 
După cum consideră 
oamenii de știință so
vietici, in viitoarele 
luni cercetările vor a- 
vea ca obiect găsirea 
răspunsurilor la nu
meroase alte întrebări, 
cum sint : care este 
virsta planetei Venus?; 
este oare o întîmplare 
faptul că, deși la 2 200 
km una de alta, cele 
două moduluri au 
transmis imagini la fel 
de clare, deși nimeni 
nu se îndoiește de vă
lul dens ce înconjoară 
planeta și care împie
dică lumina Soarelui 
să pătrundă în păturile 
inferioare ale atmo
sferei 2 ; este oare vor
ba, in acest caz, de 
două „ferestre" găsite 
de Soare printre nori, 
datorită stratificării 
verticale a acestora, 
sau dc una singură de 
proporțiile a peste 2 200 
km ? Și multe altele.

L. DUTAMoscova, 27.
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Vizita primului ministru al Guvernului
român, Manea Mănescu, InVARȘOVIA 27. — Corespondentul Agerpres transmite : La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Piotr Jaroszewicz, luni a sosit la Varșovia, într-o vizită oficială de prietenie, tovarășul Manea Mănescu. prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România.Primul ministru este insotit de Necuiai Agachi. ministrul industriei metalurgice. Octavian Groza, orim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, de consilieri si experti.
După sosirea delegației, la reședința Consiliului de Miniștri a avut loc o întîlnire de lucru intre tovarășii Manea Mănescu și Piotr Jaroszewicz.în cadrul întîlnirii, cei doi șefi de guverne au apreciat bunele relații existente între România și Polonia, rezultatele deosebite obținute in colaborarea economică, precum și

Primire la președintele Consiliului de Stat, Henryk Jablonskiîn aceeași zi, la palatul Belvedere, tovarășul . Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, l-a primit pe tovarășul Manea Mănescu.Cu acest prilej, oaspetele a adresat președintelui Henryk Jablonski un cald salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, felicitări
Dineu oferit de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. PoloneSeara, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, a oferit un dineu in onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. La dineu au luat parte persoane oficiale române și poloneze. în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, cei doi șefi de guverne au rostit toasturi.în toastul său. Piotr Jaroszewicz a apus : Permiteți-mi ca. în numele Guvernului Republicii Populare Polone si al meu personal, să-mi exprim mulțumirea de a mă reintîlni cu dumneavoastră, de această dată pe pămintul polonez, la Varșovia.Bucuria noastră este cu atît mai profundă, cu cit avem prilejul de a vă primi pentru prima dată în Polonia. într-o vizită oficială de prietenie. ca prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România frățești.Perioada care a trecut de la ultima noastră întîlnire s-a caracterizat printr-o dezvoltare dinamică continuă a colaborării polono-române în domeniile economiei, schimburilor comerciale, al științei si culturii.Dorim ca bazîndu-ne pe experiența de pînă acum să lărgim colaborarea economică reciproc avantajoasă. Vedem posibilitatea imprimării unui ritm înalt schimburilor comerciale dintre țările noastre. O atenție deosebită acordăm dezvoltării diferitelor forme de cooperare industrială pentru a utiliza mai bine diviziunea producției între țările noastre. în domeniile științific, tehnic și cultural trebuie să perfecționăm colaborarea noastră bazată pe scopurile și sarcinile conturate într-o perspectivă mai îndelungată.Acest lucru întărește potențialul țărilor noastre, rolul lor și importanta lor în lume, contribuie la creșterea potențialului și prestigiului întregii comunități a țărilor socialiste.Colaborarea noastră, cit și conlucrarea multilaterală în domeniile politic și economic în cadrul Tratatului de la Varșovia și al C.A.E.R. au Înregistrat rezultate noi. concrete.Calea pe care au pășit. în urmă cu peste 30 de ani. Polonia și România, drum pe care l-am ales împreună cu celelalte state socialiste — a spus Piotr Jaroszewicz — diurn care constă în edificarea măreței opere a socialismului. sub conducerea partidelor marxist-leniniste. reprezintă singura cale justă. Acest fapt este confirmat de realizările noastre.Perspectiva care s-a deschis în fața țărilor noastre în urma epocalei victorii a armatei sovietice asupra fascismului hitlerist a fost deplin valorificată.Relevînd că din momentul creării lor țările socialiste și-au stabilit drept țel suprem al politicii lor menținerea păcii atit de scump dobîndi- te, că acestui țel i-au slujit tratatele bilaterale de prietenie, colaborare și asistență mutuală, precum și Tratatul de la Varșovia, vorbitorul a spus : Politica consecventă de pace a țărilor socialiste, colaborarea activă cu toate forțele politice progresiste și realiste au dus la convocarea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Hotăririle conferinței au o semnificație importantă pentru toți cei cărora le este scumpă și apropiată cauza menținerii păcii și coexistenței pașnice.Dorim ca destinderea să devină un fenomen durabil și ireversibil, ca victoria repurtată de către forțele progresului, păcii și rațiunii sănătoase să-și pună amprenta asupra destinelor vitale ale Europei și lumii.în continuare, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone a spus : Sîntem convinși că colaborarea apropiată, prietenească între Polonia socialistă și România socialistă va reprezenta o contribuție esențială la opera de realizare a hotărîrilor Conferinței de Ia Helsinki.Ne sînt cunoscute și dăm o înaltă apreciere realizărilor obținute de poporul frate român în construirea socialismului, în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.în prezent, în Polonia sînt amplu dezbătute de către întregul partid, de către întregul popor Directivele Comitetului Central pentru cel de-al VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Se relevă că sarcinile importante și complexe trasate de cel de-al VI-lea Congres au fost nu numai realizate, cl și, în multe domenii, depășite. La cel de-al VII-lea Congres se va adopta

DEPUNEREA UNEIPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. și persoanele oficiale care îl însoțesc au depus, luni după-amia- ză, o coroană de flori la Monumentul soldatului necunoscut din capitala poloneză.în fata monumentului era aliniată

Pe aeroportul Okencie, împodobit cu drapelele de stat român și polonez. oaspetele a fost salutat de Piotr Jaroszewicz, Jozef Tejchma, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Stefan Olszowski, ministrul afacerilor externe. în întîmpinarea șefului guvernului român au venit, de asemenea, Wladyslaw Wojtasik. ambasadorul R. P. Polone la București, alte persoane oficiale poloneze.Erau prezenți ambasadorul României la Varșovia, Aurel Duca, și membri ai ambasadei.După intonarea imnurilor de stat
Întîlnire de lucruperspectivele largi ce se deschid în fața dezvoltării în continuare a schimburilor comerciale, a colaborării și specializării industriale și tehni- co-științifice.Au fost prezenți, din partea română. Necuiai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Constantin Oancea, adjunct al 

poporului polonez pentru rezultatele remarcabile obținute in dezvoltarea economică și socială a țării.Mulțumind, tovarășul Henryk Jablonski a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu expresia sentimentelor sale cordiale și prietenești, precum și urări de succese poporului român.Tovarășul Henryk Jablonski s-a
un amplu program de dezvoltare continuă a patriei. Principalele sale prevederi vor viza condiții de trai mai bune ale poporului și o calitate superioară a muncii.Ambele noastre popoare frățești, repurtind, sub conducerea partidelor lor, succese mărețe in opera de edificare a socialismului, aduc o mare contribuție la întărirea comunității socialiste, a forțelor socialismului și progresului în lume.Sînt profund convins că actuala întîlnire va fi fructuoasă, va contribui la adîncirea prieteniei polono- române și a dezvoltării colaborării reciproce.Primul ministru polonez a toastat, în încheiere, pentru unitatea și întărirea pe mai departe a țărilor socialiste, pentru prietenia și colaborarea popoarelor polon și român, pentru colaborarea frățească între Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, pentru Partidul Comunist Român și conducerea sa, în frunte cu secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea pe mai departe și pentru prosperitatea Republicii Socialiste România, în sănătatea tovarășului Manea Mănescu și a celorlalți membri ai delegației române.

★Mulțumind pentru cuvintele calde, de apreciere rostite la adresa poporului român, a realizărilor sale în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. în toastul său. tovarășul Manea Mănescu a arătat : Astăzi, cind popoarele noastre. conduse de partidele lor comuniste, desfășoară o amplă activitate pe tărimul construcției socialiste, colaborarea multilaterală româno- polonă a atins un nivel fără precedent în istoria relațiilor dintre țările noastre frățești.Dezvoltarea fructuoasă a raporturilor româno-polone poartă amprenta puternică a contribuției personale a tovarășilor Nicolae Ceausescu și Edward Gierek, care au definit, cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor pe care le-au avut, obiectivele fundamentale și direcțiile de acțiune pentru extinderea pe multiple planuri a relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre. Arătînd că aceste relații urmează un curs mereu ascendent în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două state socialiste. tovarășul Manea Mănescu a spus : In perioada care a trecut de la vizita dumneavoastră în România s-a finalizat activitatea deosebit de fructuoasă desfășurată pe linia coordonării planurilor de dezvoltare a economiilor naționale în cincinalul 1976—1980. Acordul comercial' pentru perioada 1976—1980 prevede un volum al schimburilor reciproce de aproximativ trei ori mai mare fată de actualul cincinal. Aceste documente, precum și acțiunile de cooperare și specializare in producție. Încheiate pînă în prezent, deschid o frumoasă perspectivă pentru amplificarea relațiilor noastre economice. Guvernul român este hotărît să acționeze cu fennitate pentru a aduce la îndeplinire orientările trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, care a arătat că „sînt posibilități ca, în următorii ani. relațiile româno-polone. să cunoască o dezvoltare tot mai puternică".în continuare, vorbitorul a spus : Ne bucurăm sincer de rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea economică și socială a Poloniei, de realizările deosebite cu care oamenii muncii întâmpină cel de-al VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.Poporul român, puternic angajat în îndeplinirea planului cincinal de dezvoltare economică și socială pe perioada 1971—1975, a Programului partidului și Directivelor de dezvoltare economică și socială în perspectivă a țării noastre, adoptate la Congresul al XI-lea. a. obținut succese însemnate în creșterea potențialului productiv al țării, în sporirea avuției naționale. în ridicarea nivelului de trai material și spiritual.Evidențiind că țara noastră dezvoltă constant relații de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste. cu țările membre ale C.A.E.R., pe baza „Programului complex", tovarășul Manea Mănescu a
COROANE DE FLORIo gardă militară de onoare. Au fost intonate Imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Polone.După depunerea coroanei, primul ministru al guvernului român a semnat în Cartea memorială.

R. P. Polonăale celor două țări, tovarășul Manea Mănescu- și Piotr Jaroszewicz au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Janos Fazekas, Gheor- ghe Oprea. Angelo Miculescu. vi- ceprim-ministri ai guvernului. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului.Erau de față Edward Rokicki. însărcinat a.i. al R. P. Polone la București.. și membri ai ambasadei.

ministrului afacerilor externe. Din partea polonă au participat Stanislaw Trepczynski, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Wieslaw Wa- riiewski. ministru adjunct la Președinția Consiliului de Miniștri. Au fost de față ambasadorul României la Varșovia, Aurel Duca, și ambasadorul Poloniei la București, Wladyslaw Wojtasik.
întreținut, apoi, cu primul ministru al guvernului român în probleme privind relațiile bilaterale, apreciind dezvoltarea lor intensă, pe multiple planuri.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, au participat ambasadorul României la Varșovia și ambasadorul Poloniei la București.
menționat că România acționează permanent pentru lărgirea și intensificarea legăturilor cu țările în cur» de dezvoltare, cu toate popoarele care se pronunță pentru emanciparea economico-socială suverană, dezvol- tînd, în spiritul coexistentei pașnice, colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Țara noastră așază în mod ferm la baza relațiilor cu toate statele principiile respectului independentei și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța — principii care sa bucură de o tot mai largă recunoaștere internațională.Primul ministru al guvernului a relevat apoi că România acționează consecvent pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, pentru soluționarea politică a conflictului din Cipru. Vorbitorul a reafirmat poziția țării noastre cu privire la soluționarea pe baza rezoluțiilor O.N.U. a problemelor care pun în primejdie pacea din Orientul Mijlociu, a subliniat necesitatea a- doptării de măsuri pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. După ce a scos în evidență cerința imperioasă a eliminării decalajelor dintre țările în curs de . dezvoltare și cele dezvoltate, a instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, vorbitorul a spus în continuare : România militează pentru îmbunătățirea și democratizarea O.N.U., pentru întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele, în făurirea unei păci trainice, a unei lumi mai bune și mai drepte.Exprimînd speranța că vizita oficială de prietenie, convorbirile ce vor avea loc vor contribui la extinderea relațiilor economice, la dezvoltarea în continuare a raporturilor tradiționale de prietenie dintre partidele, țările și popoarele român și polonez, primul ministru al guvernului a toastat pentru prosperitatea și fericirea poporului prieten polonez, în sănătatea tovarășilor Edward Gierek. Henryk Jablonski și Piotr Jaroszewicz. în sănătatea tuturor celor prezenți, pentru pace și socialism, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre România și Polonia.

Rezultate rodnice, deschizătoare de ample perspective relațiilor româno- pakistaneze, au încununat convorbirile de la București dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru al Pakistanului, Zulfikar AU Bhutto. Acum, la încheierea vizitei, după ce roadele ei — sintetizate în Comunicatul comun dat publicității, In multiplele acorduri și înțelegeri realizate — au devenit cunoscute, cîteva concluzii majore se detașează evident.Se impune, în primul rind, constatarea îmbucurătoare că relațiile dintre România și Pakistan evoluează sub semnul unei trainice prietenii și bune înțelegeri. O importanță deosebită pentru întărirea și dezvoltarea acestor legături au avut — așa cum s-a subliniat și în aceste zile — contactele directe la nivel înalt prilejuite de vizitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Pakistan, în ianuarie 1973 și aprilie 1975, Declarația solemnă comună, semnată acum doi ani dovedindu-și din plin caracterul fructuos pentru- adîncirea cooperării prietenești româno-pakis- taneze. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „înțelegerile la care am ajuns se dato- resc faptului că pornim de la interese comune, că țările noastre doresc să stabilească și să dezvolte între ele relații bazate pe deplină egalitate și respect reciproc și, totodată, să contribuie la realizarea in viața internațională a unor raporturi noi și a unui climat nou, în care fiecare națiune să se pontă dezvolta liber, corespunzător voinței și năzuințelor sale".Este o apreciere ce reflectă justețea politicii consecvente a partidului și statului nostru care, în spiritul orientărilor Congresului al XI-lea al P.C.R., se preocupă permanent și are în vedere, ca una din liniile sale fundamentale de acțiune, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările care și-au cucerit de curînd independența, cu toate statele în curs de dezvoltare. în acest cadru, deși România și Pakistanul sînt situate pe continente diferite, popoarele lor se simt apropiate, atît prin unele similitudini ale destinelor lor istorice — ambele fiind nevoite să ducă grele și îndelungate lupte împotriva dominației străine, pentru a-și apăra ființa națională — cit. mai ales, prin aspirația comună de a lichida cît mai grabnic rămînerea în urmă pe planul dezvoltării economice, de a-și accelera înaintarea pa calea progre-

LISABONA

Președintele Portugaliei l-a primit pe 

consilierul președintelui RomânieiLISABONA 27 (Agerpreâ). — La 27 octombrie, președintele Republicii Portugalia, Francisco da Costa Gomes, l-a primit pe Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, reprezentantul român a transmis președintelui Portugaliei, din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, u- rări de sănătate și fericire, precum și de prosperitate pentru poporul portughez.Mulțumind, președintele Costa Gomes a transmis, la rîndul său, pre
SOSIREA DELEGAȚIEI

R. D. VIETNAM LA MOSCOVAMOSCOVA 27 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, luni a sosit într-o vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică delegația de partid și guvernamentală din R. D. Vietnam, condusă de Le Duan. prim-secretar al C.C. al Partidului. celor ce Muncesc clin Vietnam, anunță agenția T.A.S.S.
BELGRAD

TÎRGUL INTERNAȚIONAL AL CĂRȚII Convorbiri americano-egipteneBELGRAD 27 — Corespondentul nostru- transmite : La Belgrad a fost inaugurat Tîrgul internațional al cărții — cea mai importantă manifestare culturală și comercială a editurilor din R.S.F. Iugoslavia, aflat la cea de-a 20-a ediție. 2 500 edituri din 35 de țări expun peste 50 000 de titluri.Prezentă permanent la această expoziție internațională a cărții. România participă, și în acest an, cu sute de titluri, selecționate din producția tuturor editurilor. Un loc central îl ocupă literatura social-politi- că, strălucit reprezentată de lucrările tovarășului Nicolae . Ceaușescu „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate". La loc de frunte se află, de asemenea, și cele două volume de scrieri alese ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. editate in limba sirbo- croată. Este expus, de asemenea, volumul „Iugoslavia socialistă și poli

agențiile de presă transmit:
La Ambasada României 

din Havana. Cu priIeiul îtnPn- nirii a 15 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Socialistă România și Republica Cuba, ambasadorul tării noastre la Havana. Petre Ionescu, a oferit un cocteil in saloanele ambasadei. Au participat Manuel Cespedes Fernandez, ministrul minelor și geologiei, Jose Gutierrez Muniz, ministrul sănătății, Enrique Lusson, ministrul transporturilor. Rene Anillo Capote, prim-adjunct al ministrului de externe, activiști ai Secției relații externe a C.C. al P.C. din Cuba, funcționari superiori din Ministerul cubanez al Rejatiilor Externe, alte persoane oficiale.
„Săptâmîna artei și cul

turii românești" 18 Trip°H- Cu prilejul deschiderii, ministrul de stat în Ministerul libian al Culturii, Bulgasem El-Zwai. și ambasadorul român la Tripoli, Nicolae Vereș, au rostit alocuțiuni, în cadrul cărora au fost evidențiate importanța eveni
«ului multilateral. Conlucrarea lor In realizarea programelor de construcție internă, ca și pe arena internațională, în promovarea idealurilor de independență, libertate și progres ale tuturor popoarelor sînt surse care alimentează permanent sentimentele reciproce de prietenie și stimă.Desfășurîndu-se sub asemenea auspicii favorabile, convorbirile la nivel înalt de la București au prilejuit, odată cu trecerea în revistă a progreselor Înregistrate in dezvoltarea 

ROMÂNIA — PAKISTAN
Conlucrare prietenească, 

cu ample perspective de dezvoltare
colaborării multilateral»,, afirmarea hotărîrii de a ridica pe o nouă treaptă aceste relații. Realizările obținute de țara noastră în dezvoltarea economiei — despre care premierul pakistanez a avut cuvinte de elogioasă apreciere cu ocazia vizitelor la o serie de întreprinderi industriale din județele Prahova și Brașov — precum și înfăptuirile obținute de Pakistan oferă condiții obiective propice pentru intensificarea și diversificarea conlucrării reciproc avantajoase.Și, într-adevăr, se poate spune că au fost identificate noi și largi zone pentru extinderea cooperării, ceea ce s-a concretizat în semnarea unui șir de acorduri și înțelegeri privind schimburile economice și comerciale, tehnico-științifice, în domeniul transporturilor, .turismului etc. Au fost prospectate, totodată, posibilități de cooperare în asemenea domenii importante cum ar fi explorarea și extracția de țiței, fabricația de tractoare, construcția de unități de producție în industria chimică, a construcției de mașini, hotărîndu-se ca, în cel mal scurt timp, să fie semna- 

ședintelui Nicolae Ceaușescu, cele mal bune urări de sănătate și fericire personală. Arătînd că așteaptă cu foarte mult interes și bucurie vizita în Portugalia a președintelui României, șeful statului portughez a subliniat că apreciază această vizită drept o nouă etapă în ridicarea pe un plan superior a relațiilor româ- no-portugheze.La convorbire a fost prezent ambasadorul României la Lisabona, Marin Iliescu.
Plenara C.C. al P.C.I.ROMA 27 — Corespondentul Agerpres transmite : Luni după-amiază au început la Roma lucrările Plenarei comune a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. Gerardo Chiaromonte, membru al Direcțiunii P.C.I.. secretar al C.C. al P.C.I.. a prezentat raportul la punctul „Inițiativa și lupta comuniștilor pentru colaborarea tuturor forțelor democratice și populare, pentru a determina ieșirea țării din criză".Lucrările plenarei continuă.

tica ei", cuprinzînd scrieri ale președintelui Iosin Broz Tito, volum tipărit de „Editura politică" din București. Sînt prezentate lucrări și volume privind relațiile internaționale ale României și contactele la nivel înalt cu celelalte tari.O mare parte din volumele expuse o reprezintă literatura tehnico-știin- tifică. De un interes deosebit se bucură lucrarea acad. dr. ing. Elena Ceaușescu — „Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari". editată în limba engleză.Editurile românești sînt prezente și cu literatură beletristică de autori clasici și contemporani și traduceri din literatura universală, monografii, studii din domeniul istoriei, geografiei. economiei socialiste, filozofiei, dreptului, psihologiei, din domeniul lingvistic, dicționare, literatură pentru copii și tineret, lucrări de artă, muzică, turism, sport și publicistică.

mentului pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și întărirea prieteniei dintre cele două țări și popoare, cursul ascendent al relațiilor româ- no-libiene.
La invitația Guvernului 

R. P. Chineze, cancplai"jl rf.g., Helmut Schmidt, va efectua. Ince- pînd de la 29 octombrie a.c.. o vizită oficială in această țară — informează agenția China Nouă.
Premiul pentru cel mai 

bun film de folclor al Festiva- lului internațional al filmului de turism și folclor desfășurat la Bruxelles, în perioada 20—25 octombrie, a fost atribuit filmului românesc „Obiceiuri de iarnă", realizat de regizorul Ion Visu. în studiourile „Alexandru Sahia".
In comunicatul dat puwici- tății la Încheierea vizitei pe care a făcut-o în R.P. Mongolă o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugosla

te acorduri corespunzătoare. Pe aceeași linie, s-a convenit extinderea schimburilor comerciale, care urmează ca în 1980 să depășească echivalentul a 100 milioane dolari.La toate acestea se adaugă hotărîrea de a întări raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Pakistan, contactele și schimburile dintre organizații, de masă și obștești, toate la un loc fiind de natură să contribuie la o mai bună cunoaștere și apropiere, la 

dezvoltarea prieteniei dintre cel» două popoare.Dialogul la nivel înalt româno- pakistanez a scos totodată în relief pozițiile comune ale României și Pakistanului față de mari probleme care confruntă omenirea contemporană. Analiza realistă și aprofundată a proceselor ce au loc pe arena internațională, a schimbărilor intervenite în raportul de forțe pe plan mondial — marcate de afirmarea fără precedent a voinței popoarelor de a trăi în libertate, de a fi stăoîne ne propriul destin — a evidențiat ca una din concluziile principale necesitatea intensificării conlucrării între toate statele, indiferent de orînduire, mărime, potențial economic — și, în primul rînd. a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, care cuprind covîrșitoarea majoritate a populației globului — pentru soluționarea justă. în interesul tuturor, a principalelor probleme ale lumii de azi.Cu tărie a fost subliniată, în acest cadru, acuitatea problemelor subdezvoltării. Eăte o dramatică realitate

SPANIA

„Calea ieșirii din criză - formarea 
unui guvern de reconciliere națională11

Declarația Comitetului Executiv al P.C. din SpaniaPARIS 27 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat publicității o declarație — publicată de ziarul „L’Humanită" — în care se spune : „în acest moment, partidele politice, mișcarea muncitorească. organizațiile nonulare Și profesionale. ampla mișcare citadină, care au fost menținute în ilegalitate de către dictatură, trebuie să iasă Ia lumină, să fie nrezente în numele Doporului. Totodată, ele trebuie să stabilească legătura cu reprezentanții forțelor armate la toate nivelurile posibile, pentru a stabili legături care să faciliteze trecerea pașnică spre democrație".„Cu cît se va instaura mai rened» in tara noastră un guvern provizoriu
Cancelarul Austriei se pronunță pentru 

continuarea politicii de destindereVIENA 27 — Corespondentul nostru transmite : „Conferința pentru securitate și cooperare în Europa a fost. făr| îndoială, mai mult decit o întîlnire la nivel înalt, mai mult decit o conferință reunind oameni de stat din Europa și America de Nord ; ea este o expresie elocventă a politicii de destindere" — a declarat cancelarul Austriei. Bruno Kreisky, la ședința extraordinară a guvernului consacrată împlinirii a 20 de ani
washington 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a sosit luni la Washington într-o vizită oficială de 10 zile. Salutîndu-1 pe oaspete în cadrul ceremoniei oficiale desfășurate la Casa Albă, președintele Gerald Ford a exprimat angajamentul Statelor Unite de a continua să acționeze în direcția instaurării în Orientul Apropiat a unei „păci acceptabile

Vizita președintelui Sadat la ParisPARIS 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt. Anwar El Sadat, care a efectuat o vizită la Paris, a conferit, duminică, cu președintele Franței. Valery Giscard d’Estaing. Cei doi șefi de stat au examinat evoluția situației din O- rientul Apropiat în lumina recentului acord de dezangajare militară în Sinai intervenit între Egipt și Israel, precum și măsurile ce se im
■ ■■■■■■■■■■■■

via, condusă de Stane Dolant, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. se relevă dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre R.S.F. Iugoslavia și R.P. Mongolă și dintre cele două partide, bazate pe principiile independentei, egalității și respectului reciproc.
Rezultatele parțiale ale 

alegerilor parlamentare din 
Elveția, pentru desemnarea membrilor Consiliului Statelor (Camera superioară) și ai Consiliului Național (Camera inferioară), indică un ușor avans al candidaților Partidului Social-Democrat (socialist). (P.S.D. face parte din coaliția guvernamentală aflată la conducerea țării, alături de Partidul Radical-Democrat, Partidul Democrat-Creștin și Partidul Populist) .

La Academia de muzică 
din Budapesta 8 8Vut Ioc un recital Eminescu. Cu acest prilej, 
faptul că, departe de a se diminua, decalajele dintre țările bogate și țările sărace s-au adîncit în ultimul deceniu ; s-au accentuat, totodată, fenomenele negative din economia mondială, criza energiei și materiilor prime, criza alimentației, deteriorarea termenilor de schimb în defavoarea țărilor în curs de dezvoltare afectind progresul general al umanității și creînd pericole la adresa păcii și stabilității generale. Toate aceste fenomene — consecință directă a unor 

relații economice inechitabile, a vechii politici imperialiste, colonialiste de dominație și asuprire — vin să sublinieze necesitatea imperioasă a instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure condiții pentru o dezvoltare armonioasă tuturor popoarelor, un climat de înțelegere și cooperare.Este- bine cunoscută poziția României cu privire la căile și modalitățile de instaurare a unei asemenea noi ordini, definită pe larg în documentele Congresului al XI-lea al partidului. poziție împărtășită azi de un număr tot mai mare de țări în curs de dezvoltare. Dind o înaltă apreciere a- cestei „poziții principiale și curajoase". premierul Pakistanului sublinia : „Președintele Nicolae Ceaușescu promovează cu clarviziune și curaj politica României îndreptată spre realizarea cerinței de a se statornici o ordine economică mai dreaptă, o lume bazată pe Dace și justiție. Am dori să-i aducem omagiul nostru nentru că a știut să sesizeze miezul acestor probleme și pentru că acționează cu fermitate incit ele să-și găsească o rezolvare justă". Asemenea aprecieri, 

de largă coaliție, de reconciliere națională. care să cuprindă forțele do dreapta, de centru și de stînga decise să restabilească libertățile și să convoace alegeri nentru constituantă — se spune. în continuare. în declarație — cu atît Spania va ieși mai ușor și mai grabnic din criza gravă pe care dispariția dictatorului o va adînci în mod radical".„Prima sarcină în momentul dispariției lui Franco este de a obține eliberarea tuturor prizonierilor politici. amnistierea detinutilor și exila- tilor. Hotărîrea pentru realizarea a- cestor obiective — prim pas către reconcilierea spaniolilor — trebuie să fie afirmată din plin în stradă, prin puternice manifestații populare".

de la adoptarea legii constitutionale privind neutralitatea permanentă a Austriei. Cancelarul Kreisky a subliniat că politica de destindere trebuie promovată în continuare. în spiritul unei activități democratice. El a declarat : „Nu trebuie să așteptăm mereu ca cealaltă parte să facă primul pas. ci trebuie să fim gata să facem noi înșine pași curajoși. Numai în acest fel politica de destindere își va putea dovedi valoarea".
pentru toate părțile". De asemenea, Gerald Ford a formulat dorința S.U.A. de a dezvolta relații reciproe. o avantajoase cu toate statele din zonă în alocuțiunea de răspuns, președintele Sadat a evocat, între altele, semnarea acordului de dezangajare militară în Sinai, calificîndu-1 „un punct de cotitură în istoria conflictului israelo-arab în zona respectivă".
pun a fi luate în continuare în vederea unei soluții definitive și globale a conflictului arabo-israelian. informează agenția M.E.N.într-o conferință de presă, organizată la sfirșitul convorbirilor, președintele Sadat a declarat că punctele de vedere ale Franței și Egiptului asupra situației din Orientul A- propiat și asupra viitorului relațiilor bilaterale concordă pe deplin.
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vicepreședinte al Academiei de Stiinț* Sociale și Politice, și Garai Gabor, secretar general adjunct al Uniunii scriitorilor din Republica Populară Ungară, au vorbit despre opera lui Mihail Eminescu. Artiști români și maghiari au recitat în limbile română și maghiară din lirica eminesciană, au interpretat cîntece pe versuri de Eminescu.

Asasinat. Guillermo Vega, consilier al președintelui Ferdinand Marcos și director al Consiliului consultativ pentru publicații al Filipine- lor, a fost asasinat, luni — au declarat surse guvernamentale citate de agențiile Reuter, Associated Press și France Presse. Se precizează că autoritățile au arestat un suspect, dună ce Guillermo Vega a fost împușcat în biroul său din palatul prezidențial din Manila.
Ciclonul dezlănțuit în 

unele regiuni ale Indiei ■ distrus 53 mii case de locuit și instituții. 15 mii de persoane au rămas fără adăpost într-o singură zi. Potrivit unor date preliminare, daunele sînt apreciate la 500 milioane rupii. Și-au pierdut viata 66 persoane.
care se adaugă atîtor declarații similare făcute de numeroși oameni politici de pe toate meridianele, constituie motive de legitimă mîndrie patriotică, ele confirmînd, o dată în plus, justețea și realismul politicii partidului și statului nostru, în a cărei elaborare și consecventă înfăptuire un rol esențial revine secretarului general al partidului, președintele republicii.Tocmai pornind de la situația comună de țări în curs de dezvoltare, România și Pakistanul sînt ferm ho- tărîte să îmbine eforturile constructive proprii ale popoarelor cu activitatea perseverentă pentru instaurarea noii ordini economice și politice, pentru înlocuirea vechilor relații de inechitate și exploatare cu raporturi noi, democratice.Aprecierile și pozițiile similare Intr-o serie de alte probleme ale actualității internaționale — încheierea cu succes a Conferinței general-eu- ropene și necesitatea aplicării In viață a principiilor cuprinse în Actul final, evoluțiile din Indochina după victoria istorică a popoarelor din a- ceastă regiune, succesele mișcării de eliberare din Africa, imperativul dezarmării generale și, în primul rind, a celei nucleare, însemnătatea unei reglementări pe cale politică * situației din Orientul Mijlociu — sînt de natură să favorizeze o strînsă conlucrare a celor două țări pe arena internațională. România și Pakistanul împărtășesc convingerea că problemele mari care stau azi în fața omenirii impun creșterea rolului O.N.U.. îmbunătățirea și democratizarea activității sale, în vederea sporirii eficienței acțiunilor pe care la desfășoară în vederea edificării noii ordini economice și politice, menținerii păcii și securității internaționale, dezvoltării cooperării între toate națiunile lumii.Desfășurarea vizitei primului ministru al Pakistanului în România, documentele semnate, hotărîrea de a continua dialogul la nivel înalt jalonează ample perspective dezvoltării prieteniei și colaborării româno- pakistaneze. Poporul român salută cu căldură și deplină satisfacție aceste rezultate rodnice, cu convingerea că ele slujesc deopotrivă intereselor celor două țări, cauzei făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii, înțelegerii și progresului.
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