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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județele din nordul țării a continuat ieri
la Satu Mare si Bistrita-Năsăud

Stimați tovarăși,îmi este deosebit de plăcut ca, !n numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, participanților la Conferința pe țară a Asociației române pentru legături de prietenie cu U.R.S.S., tuturor membrilor A.R.L.U.S., un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări.Prin activitatea sa, A.R.L.U.S. dă expresie politicii consecvente a partidului și statului nostru de dezvoltare a bunelor relații dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre poporul român și popoarele sovietice. întărirea prieteniei și colaborării româno-sovietice a caracterizat dintotdeauna politica partidului nostru, chiar de la înființarea sa. încă din anii ilegalității, comuniștii români, animați de un puternic spirit internaționalist, au militat consecvent, cu prețul unor grele sacrificii, pentru stabilirea și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică. O expresie concretă a acestei lupte și preocupări permanente a partidului nostru o constituie crearea, în 1934. a organizației „Amicii U.R.S.S.", care, reunind în rîndurile sale reprezentanți de frunte ai opiniei publice românești, a desfășurat o amplă activitate de popularizare a tînărului stat socialist, de cunoaștere și apropiere între cele două țări, aducînd o mare contribuție la cultivarea sentimentelor de prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice.Consecvent acestei politici, Partidul Comunist Român a militat și militează permanent pentru întărirea și extinderea relațiilor româno-sovietice, relații care, în anii construcției socialismului, în condițiile făuririi noii orîn- duiri sociale în cele două țări, au fost ridicate pe o treaptă superioară. Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări asigură cadrul favorabil intensificării și amplificării continue a colaborării politice, economice și tehnico-științifice româno-sovietice, deschide largi perspective de viitor cooperării pe multiple planuri dintre România și Uniunea Sovietică. întemeindu-se ferm pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pe solidaritate internațională și întrajutorare tovărășească, relațiile româno-sovietice corespund pe deplin intereselor popoarelor celor două țări și servesc, totodată, cauza socialismului, colaborării și păcii în întreaga lume.întregul nostru popor, înfăptuind ferrn politica partidului, desfășoară o intensă activitate pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Marile realizări obținute în dezvoltarea economico-socială

a țării, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a maselor reprezintă o puternică mărturie a hotărîrii de neclintit a eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră — fără deosebire de naționalitate — de a-și făuri, în strînsă unitate, sub conducerea partidului, o viață nouă, liberă și independentă, de a ridica patria socialistă pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres. Aceste realizări sînt, totodată, o contribuție de preț a țării noastre la creșterea forțelor socialismului, la întărirea prieteniei și colaborării cu țările socialiste, la cauza păcii și securității în lume.Totodată, acționînd în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, al Programului partidului, țara noastră participă activ la activitatea internațională, militează susținut pentru soluționarea constructivă a problemelor complexe cu care este confruntată omenirea contemporană. Considerăm că, în condițiile actuale, cînd în lume s-au petrecut și se petrec profunde schimbări revoluționare, naționale și sociale, ca rezultat al luptei tot mai hotărîte a popoarelor pentru a pune capăt vechii politici imperialiste de inegalitate și asuprire, al afirmării voinței lor de a trăi libere, deplin stăpîne pe bogățiile naționale ș» pe propriile destine, sîntem datori să facem totul pentru ca, împreună cu popoarele și forțele progresiste înaintate de pretutindeni, să ne aducem întreaga contribuție la întărirea cursului spre destindere și colaborare ce se conturează in viața internațională, la cauza păcii și înțelegerii între națiuni. Acționînd în acest spirit, dezvoltăm continuu colaborarea noastră cu toate țările socialiste — care făuresc noua orînduire — cu țările în curs de dezvoltare și cu țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Milităm ferm pentru lichidarea oricăror forme de dominație și asuprire a popoarelor, pentru promovarea unor relații noi între state, întemeiate pe egalitate și respect reciproc, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țărilor și în primul rînd al celor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg și neîngrădit al fiecărei națiuni la cuceririle civilizației moderne.Sînt încredințat că actuala conferință pe țară a Asociației române pentru legături de prietenie cu U.R.S.S. va pune în centrul preocupărilor sale înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a relațiilor româno- sovietice, întărirea prieteniei și colaborării dintre poporul român și popoarele sovietice, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, in lupta pentru mărețele idealuri ale socialismului și comunismului, ale păcii și înțelegerii între popoare.Avînd această convingere, urez succes deplin lucrărilor conferinței, iar dumneavoastră tuturor vă doresc multă sănătate și fericire 1
Pe întreg cuprinsul țării 

strîngerea recoltei 
continuă cu succes

Relatări ale trimișilor speciali și ale cores
pondenților noștri privind strîngerea, trans
portul și depozitarea recoltei (în pagina a IV-a)

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la adunarea populară de la Satu Mare
Dragi tovarăși.
Este o deosebită plăcere pentru 

mine să mă reîntîlnesc cu oamenii 
muncii din Satu-Mare și să vă a- 
dresez, ,cu acest prilej, dumnea
voastră, tuturor locuitorilor din 
municipiul și județul Satu-Mare un 
salut călduros din partea Comitetu
lui Central al partidului, a guver
nului, precum și a mea personal, 
și cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează 
«Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm la Satu-Mare într-o 
vizită de lucru, acum, la începutul 
noului cincinal, pentru a discuta 
împreună cu organizația de partid, 
cu oamenii muncii felul în care s-a 
trecut la realizarea obiectivelor tra
sate de Congresul al XI-lea și ce 
trebuie făcut în continuare în ve

derea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a istoricelor hotărîri ale a- 
cestui Congres. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

Am fost deosebit de mulțumit de 
faptul că ne-am putut reîntîlni cu 
minunatul colectiv de la întreprin
derea de confecții „Mondiala". Am 
constatat, cu acest prilej, rezulta
tele deosebite pe care acest colec
tiv de 4 000 de oameni — în marea 
lor majoritate muncitoare — a 
reușit să le obțină. într-adevăr, 
producția realizată aici este de ca
litate bună și doresc ca, în mod 
public, să adresez încă o dată co
lectivului fabricii felicitări pentru 
rezultatele pe care le-a obținut 
pînă acum și să-i urez în conti
nuare rezultate și mai bune, pen
tru a pune la dispoziția oamenilor 
muncii confecții de cît mai

bună calitate, care să bucure și să 
înfrumusețeze pe cetățenii patriei 
noastre. (Aplauze puternice, urale).

Mi-a produs, de asemenea, o 
mare satisfacție reîntîlnirea cu co
lectivul de 7 000 de oameni ai 
muncii de la uzinele „Unio“. Mai 
cu seamă mi-a făcut plăcere să 
constat că întreprinderea s-a dez
voltat puternic, că ea realizează 
acum utilaje de tehnicitate mai 
înaltă și de calitate mai bună. Țin 
deci să adresez și acestui minunat 
colectiv felicitări pentru rezulta
tele obținute pînă acum. Urez tu
turor oamenilor muncii din acest 
mare colectiv rezultate și mai 
bune în îndeplinirea sarcinilor de 
seamă ce le au în acest cincinal — 
de a asigura produse de mai înal
tă tehnicitate și de a obține, tot
odată, o dezvoltare a producției,

în așa fel încît aceasta să ajungă, 
în 1980, la aproape 5 miliarde lei. 
(Aplauze puternice ; urale).

Din datele pe care le avem re
iese că pe primele nouă luni ale 
noului cincinal și oamenii muncii 
din Satu-Mare au realizat cu suc
ces planul și au obținut chiar o 
depășire. Aceasta creează condiții 
pentru îndeplinirea cu succes a 
primului an al cincinalului și pen
tru a pune o bază trainică înde
plinirii cu succes a întregului cin
cinal 1976—1980. Pentru aceste re
zultate minunate obținute de toți 
oamenii muncii din Satu-Mare le 
adresez tuturor calde felicitări și 
urări de noi și noi succese 1 
(Aplauze puternice, urale).

Menționez și la această mare a-
(Continuare în pag. a IlI-a)

• Reintilniri plirse de satisfacții ca oameni ai muncii 
români, maghiari și germani, care l-au salutat pe secretarul 
general al partidului cu deosebită căldură, cu nesfirșite 
urale și aclamații

® Odată cu felicitările pentru realizările obținute, 
substanțiale recomandări pentru îmbunătățirea activității 
pe toate planurile, pentru dezvoltarea generală 
și mai rapidă a județelor vizitate

Aspect de la însuflețită adunare populară din Satu Mare
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în județul Satu Mare

Indicații prețioase pentru dezvoltarea întreprinderii „Unio"Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat vineri dimineața in mijlocul oamenilor muncii din județul Satu- Mare.Împreună cu secretarul general al partidului au venit tovarășii Ilie Verdeț și Nicolae Giosan.Județul Satu-Mare, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 11 vizitează din nou, a resimțit din plin urmările binefăcătoare ale înfăptuirii politicii partidului de dezvoltare economică a tuturor zonelor țării, de repartizare teritorială judicioasă a forțelor de producție pe tot cuprinsul patriei. Construirea unor puternice obiective industriale, ridicarea la puteri superioare a celor vechi au făcut ca industria sătmăreană să înscrie cote mereu mai Înalte pe graficul economiei naționale. Grăitoare sint. de a- semenea, transformările înnoitoare pe care le-au cunoscut agricultura, invățămîntul, viața spirituală a oamenilor.Acest Insuflețitor tablou de realizări reprezintă pentru locțiitorii județului Satu-Mare — români, maghiari, germani și de alte naționalități — realitatea în mijlocul căreia trăiesc și muncesc In deplină frăție, reprezintă roadele muncii lor comune călăuzite de partid.Iată temeiurile pentru care vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a desfășurat sub semnul dragostei și recunoștinței fierbinți ce le nutresc oamenii muncii din județ față de partid și secretarul său general, al unității lor strînse în jurul partidului, al hotărîrii ferme de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor cincinalului revoluției tehnico-științifice, a Programului de edificare socialistă și comunistă a patriei, adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R.Aceste sentimente și-au găsit expresie încă in momentul sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu pe pă- mîntul străvechi al Sătmarului. Pe stadionul municipal, unde a aterizat elicopterul prezidențial, peste 20 000 de sătmăreni au primit cu entuziasm pe secretarul general al partidului, în numele lor, al tuturor locuitorilor acestui ținut, tovarășul loan Foriș, prim-secretar al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a urat un cordial bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu.O gardă alcătuită din ostași, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire militară a tineretului a prezentat onorul.Orașul întreg este o singură simțire, un singur gînd. Numele secretarului general al partidului este rostit de mii și mii de glasuri. Sătmărenii au ieșit în întimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, împăr- tășindu-i bucuria de a-1 avea din nou ca oaspete drag, de a-1 putea reîntîlni la locurile lor de muncă, de a-i asculta cuvîntul Insuflețitor.Cu gesturi prietenești, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde, din mașina deschisă, aclamațiilor și manifestărilor pline de simpatie ale populației.încă de la sosirea la primul obiectiv al vizitei — întreprinderea de confecții „Mondiala" — secretarul general al partidului este informat de ministrul industriei ușoare, tovarășa Lina Ciobanu, de directoarea unității, Otilia Indre, de alți specialiști asupra modului de înfăptuire a indicațiilor primite cu prilejul precedentei vizite făcute aici, în urmă cu patru ani. In acest context s-a reliefat că în această perioadă a crescut simțitor gama sortimentală, ajungindu-se astăzi la peste 1 800 de modele, dintre care 40 la sută reprezintă confecțiile pentru copii. S-a arătat, totodată, că volumul producției în acești patru ani s-a triplat, sporul obținîndu-se în proporție de 80 la sută pe seama creșterii productivității muncii, a gradului de complexitate a producției. Recomandările secretarului general al partidului au stat la baza unor programe concrete, detaliate pentru mai buna organizare a muncii in toate sectoarele de activitate, pentru optimizarea fluxurilor tehnologice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat preocupările de organizare mai bună a intrigii producții, de folosire gospodărească a suprafețelor productive din această unitate, in care indicele de ocupare a spațiilor tehnologice a ajuns la 84 la sută.Pe parcursul vizitei în atelierul de croit s-au relevat măsurile pentru reducerea consumurilor specifice incă din faza inițială de trasare a supra

feței țesăturilor, arătindu-se că numai în acest fel în primele 9 luni s-au obținut economii de materii prime și materiale în valoare de peste 6 milioane lei. Din discuția cu factorii de răspundere a reieșit interesul pentru extinderea experienței valoroase a acestui colectiv și in alte unități similare din țară, subliniin- du-se că aceasta constituie materializarea unei alte recomandări a secretarului general al partidului.în secțiile de fabricație, ca și la prezentarea de noi modele, care a avut loc la sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat calitatea produselor, eforturile depuse de întregul colectiv în vederea modernizării producției.— Văd că s-a înregistrat un progres general în această unitate, a remarcat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aveți produse frumoase, care în cel mai scurt timp trebuie să se găsească și în magazine.Fclicitind colectivul întreprinderii pentru rezultatele bune obținute, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea continuării și amplificării preocupărilor de diversificare a producției, de creștere a calității produselor acestei unități, care și-a cîștlgat un bun renume în rindul cumpărătorilor.Dialogul secretarului general al partidului cu făuritorii de bunuri materiale sătmăreni a îmbrățișat, în continuare, un alt domeniu de activitate — agricultura. Cadrul acestei discuții ample l-a oferit expoziția produselor agricole și alimentare, organizată în piața centrală a municipiului. în centrul dezbaterii, la care au luat parte specialiști, reprezentanți ai unor întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție fruntașe, s-au aflat probleme legate de creșterea permanentă a producției agricole și alimentare în acest cincinal, de folosirea intensivă a suprafețelor cultivate.Avînd în vedere sarcinile deosebite ce revin agriculturii sătmărene în acest cincinal, sarcini care prevăd atingerea unei producții vegetale și animale în valoare de 3,7 miliarde lei în 1980, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se accentueze concentrarea și specializarea producției agricole și alimentare în ferme, să se diversifice culturile care au condiții optime de dezvoltare, să fie intensificată cercetarea pentru a se obține producții .tot mai mari la hectar, să se acționeze pentru extinderea suprafețelor cultivate și în zonele nisipoase și podzolice. punîndu-se accent pe culturile specifice acestor terenuri. O atenție importantă s-a acordat și problemei extinderii celei de-a doua culturi, mai ales la legume și fructe — în special la căpșuni — pentru a se putea furniza pieței cantități sporite de astfel de produse. în discuția cu cei prezenți, secretarul general al partidului a pus accentul pe necesitatea generalizării culturilor intensive în pomicultură și in sectorul plantelor tehnice, atît prin mărirea densității la hectar, cit și prin extinderea apli- • carii metodelor agrotehnice moderne.Trecînd în revistă expoziția organizată de gazde, expoziție care cuprinde peste 150 de produse agroali- mentare, tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de înaltă apreciere pentru rezultatele obținute.Secretarul general al partidului se întreține cu reprezentanții unor C.A.P. și I.A.S. fruntașe, care își prezintă produsele In cadrul expoziției, cum sint cele din Petrești, Ve- t!ș, Cărășeu, Boghiș, Someș, Satu- Mare, se interesează de rezultatela obținute, de creșterea veniturilor, urindu-le succese tot mai mari în activitatea lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca experiența acestor unități să fie generalizată, astfel ca toate cooperativele agricole de producție să se situeze la locuri de frunte în producția vegetală și animală. Este abordată apoi problema de mare actualitate a stringerii cit mai urgente și fără pierderi a bogatei recolte a acestei toamne. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că județul se află printre primele care a încheiat însămîn- țarea păioaselor, că floarea-soarelui și tutunul au fost deja expediate industriilor prelucrătoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu își exprimă satisfacția față de modul cum lucrătorii ogoarelor s-au mobilizat pentru intensificarea campaniei agricole de toamnă, pentru eforturile depuse de-a lungul întregului an.

Ultimul obiectiv al vizitei l-a constituit întreprinderea „Unio" — veche și prestigioasă citadelă muncitorească sătmăreană, importantă unitate a industriei noastre constructoare de mașini. La sosirea în întreprindere, secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de directorul întreprinderii, Vasile Cădar. Gazdele au raportat secretarului general al partidului rezultatele obținute în aplicarea indicațiilor stabilite cu prilejul precedentei vizite de lucru privind asimilarea și diversificarea produselor necesare economiei. Sînt prezentate cîteva dintre cele mai reprezentative realizări obținute de colectiv împreună cu Centrul de proiectări pentru utilaj minier și de transport continuu, care-și desfășoară activita-
Întîlnire cu membrii birourilor 

comitetelor județean și municipal 
Satu Mare ale P. C. R.La sfîrșitul vizitei sale în județul Satu-Mare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu membrii birourilor comitetelor județean și municipal ale P.C.R.Au luat parte tovarășii Ilie Ver- deț și Nicolae Giosan, Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, și loan Avram, ministrul construcțiilor de mașini.în cadrul întîlnirii, tovarășii loan Foriș, prim-secretar al comitetului județean de partid, Iosif Tincu, primul secretar al comitetului municipal de partid, Vasile Gita și Gheor- ghe Govor, secretari ai comitetului județean de partid, au raportat secretarului general al partidului despre modul în care acționează organele locale de partid și de stat pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin în acest cincinal. Vorbitorii au relevat hotărîrea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile sătmărene de a-și pune întreaga capacitate creatoare în slujba dezvoltării neîntrerupte a județului, de a nu-și precupeți eforturile pentru sporirea contribuției lor la progresul României socialiste.în cadrul întîlnirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o apreciere pozitivă rezultatelor obținute DÎnă în prezent de comitetul județean și comitetul municipal, de colectivele de oameni ai muncii din județ în realizarea sarcinilor planului pe acest prim an al cincinalului 1978—1980. Referindu-se la perspectivele dezvoltării economico-sociale a județului în actualul cincinal, secretarul general al partidului a subliniat sarcinile de mare răspundere ce revin 

Secvențd din vizita de lucru la Combinatul de prelucrare a lemnului din Bistrița

tea pe teritoriul uzinei : mașina de încărcat pneumatică cu siloz, locomotive de mină diesel și locomotive electrice, transportoare pe benzi și cu racleți de mare capacitate.Vizitînd secțiile de fabricație, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere pentru modul judicios și eficient in care a fost organizată producția, remareînd în mod deosebit atelierul de role. In același timp, secretarul general al partidului a făcut recomandarea de a se realiza și monta benzi transportoare și pe verticală, ceea ce va permite folosirea mai bună a întregului volum al halei și, totodată, eliberarea unui spațiu pe care se poate monta încă o linie de producție. S-a recomandat, de asemenea, să se persevereze în domeniul autoutilării, va- lorificîndu-se mai bine capacitatea profesională, dovedită nu o dată de colectivul sătmărean.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a reduce considerabil, potrivit măsurilor stabilite la recenta consfătuire de lucru cu proiectanții, consumurile de materiale la executarea noilor construcții. S-a subliniat, totodată, că în cadrul noilor hale va exista posibilitatea și va trebui să se realizeze, printr-o mai bună dotare și organizare a procesului de muncă, o producție mai mare decît cea preconizată in proiecte. Secretarul general al partidului a reluat o problemă discutată și în ziua precedentă, la Roșia Poieni, unde a formulat indicații privind ieftinirea transporturilor și sporirea eficienței valorificării zăcămintelor. Aici, la întreprinderea „Unio", tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se studieze posibilitatea confecționării unor transportoare de mare capacitate utilizabile la marile cariere cu exploatare „la zi". Este necesar — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — să se creeze chiar o sistemă complexă de mașini adecvate minelor de genul celor de la Roșia Poieni, care să poată executa mecanizat întregul șir de operații, de la pușcare și concasare pînă la transportul și prepararea minereurilor. Specialiștii sătmăreni — a apreciat secretarul general al partidului — au cîștigat o bună experiență profesională în acest domeniu și pot să realizeze cu succes o asemenea sarcină de mare răspundere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se întocmească un proiect de program preconizind organizarea unui grup de uzine, situate în diferite centre ale țării și avînd ca pivot uzina „Unio" Satu-Mare, specializate tocmai pe producția de mașini, utilaje și agregate solicitate de diferitele sectoare ale industriei miniere.înainte de a se despărți de colectivul de la „Unio", secretarul general al partidului adresează din nou muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de aici călduroase felicitări pentru realizările obținute și le urează noi succese în activitatea de producție, de ridicare continuă a tehnicității acesteia.

organelor și organizațiilor de partid din județul Satu-Mare în mobilizarea energiilor creatoare și unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din industrie, agricultură, din toate sectoarele de activitate pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului și sarcinilor ce revin județului din hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului.în legătură cu aceste probleme, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o serie de indicații concrete privind creșterea producției și specializarea unor unități industriale din județ, dezvoltarea industriei locale, sistematizarea localităților și transformarea unor comune în orășele agroindustriale, creșterea rolului consiliilor cooperatiste în dezvoltarea producției agricole. De asemenea, secretarul general al partidului a dat o serie de indicații în legătură cu intensificarea activității politico-ideo- logice și cultural-educative. Organizațiile de partid — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să pună în centrul activității lor realizarea planului în toate domeniile, astfel incit să realizeze dezvoltarea armonioasă a întregului județ.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat, in încheiere, convingerea că organele județean și municipal de partid, organizațiile de partid din județ, toți comuniștii vor acționa cu toată hotărîrea pentru a-și îndeplini sarcinile ce le revin la nivelul cerințelor stabilite de conducerea partidului și a transmis comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județ urările sale de succes în întreaga activitate viitoare.

în județul Bistrița-Năsăudîn după-amiaza zilei de vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit, în continuarea vizitei de lucru, la Bistrița.Pe stadionul orașului, unde a aterizat elicopterul, mii de cetățeni — români, maghiari, germani — l-au întimpinat cu deosebită căldură, ma- nifestîndu-și bucuria de a se reîntîlni cu secretarul general al partidului.Cei prezenți scandau „Ceaușescu— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. O gardă, alcătuită din militari, din membri ai gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul.în numele oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Adalbert Crișan, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros bun venit.Atmosfera entuziastă cu care a fost primit secretarul general al partidului din primele clipe ale sosirii în acest vechi oraș transilvan s-a regăsit și amplificat pe traseul străbătut de la stadion pînă la platforma industrială.Pe baza politicii generale a partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor județelor țării, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în partea vestică a orașului Bistrița în perioada cincinalului trecut au fost puse bazele unei moderne zone industriale, ce cuprinde acum unități constructoare de mașini, de prelucrare și industrializare a lemnului și din sectorul industriei ușoare. întreprinderilor'aflate în funcțiune li se vor adăuga, pînă la sfîrșitul acestui deceniu, alte unități, care vor determina sporirea de 5 ori a volumului producției industriale, apariția unor noi ramuri și meserii pe meleagurile Năsăudului — electronica, metalurgia.Pe schița platformei, primul secretar al comitetului județean de partid prezintă obiectivele date în funcțiune pînă acum, cele aflate în curs de construcție și dezvoltarea în perspectivă a acestui reprezentativ rod al politicii științifice a partidului de industrializare a tuturor zonelor țării. Se menționează că, potrivit indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul analizării schiței de sistematizare a orașului, organele locale de partid și de stat au luat măsuri. pentru includerea în această platformă a unor obiective economice care, inițial, erau prevăzute a se ridica în alte părți ale Bistriței. Concomitent, s-a stabilit și amplasarea mai judicioasă a unităților proiectate pentru această zonă. Rezultatul acestor acțiuni se concretizează în reducerea la jumătate a suprafeței de teren destinate la început construcțiilor economice din această parte a orașului. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu jsrîlejur Vizitelor de lucru, aici se realizează o platformă industrială unitară, cu Servicii comune de alimentare cu apă, energie electrică și termică, de aprovizionare cu materii prime și materiale, de întreținere și reparare a utilajelor. Se informează că lucrările de construcții-montaj ale noilor unități se desfășoară ritmic și conform graficelor, că au fost luate din timp măsuri pentru a se asigura desfășurarea nestingherită a muncii și în anotimpul friguros.Secretarului general al partidului 1 se raportează că sînt întrunite toate condițiile pentru darea în funcțiune cu cel puțin trei luni de zile mai devreme a fabricii de prefabricate din beton, ceea ce va contribui direct Ia accelerarea ritmului de construcții pe șantierele orașului. De asemenea, este scoasă în evidență preocuparea comuniștilor. a oamenilor muncii din județ pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite la recenta consfătuire de lucru de la CC. al P.C.R. consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale privind diminuarea consumurilor de materiale pe șantiere, de realizare a noilor obiective cu cheltuieli cît mai reduse. Măsurile întreprinse pînă în prezent de comitetul județean de partid. In colaborare cu titularii de investiții și constructorii, au permis găsirea unor soluții care se materializează într-o diminuare a cheltuielilor de investiții cu peste 50 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este Invitat să viziteze unități de pe platformă aflate în producție.Primul popas este făcut la întreprinderea de utilai tehnologic. Directorul fabricii, Micu Liciniu, raportează secretarului general al partidului că, de la ultima vizită efectuată aici cu doi ani în urmă, tînă- rul colectiv de constructori de mașini bistrițeni a reușit să asimileze mai mult de 140 tipuri de utilaje destinate Industriilor metalurgică, materialelor de construcții, energetică și altor sectoare. Este scoasă In evidență preocuparea constantă a Întregului colectiv pentru dezvolta

rea producției de utilaje tehnologice, îndeosebi pe seama unei mai bune organizări a fluxurilor tehnologice, folosirii raționale a suprafețelor construite și a mașinilor. Prin aceasta, precum și prin construirea unor noi capacități se vor obține, pînă Ia sfîrșitul actualului cincinal, triplarea producției și dublarea numărului muncitorilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii ministerului de resort și a întreprinderii să urgenteze dotarea tuturor secțiilor fabricii cu mașini și utilaje de înaltă complexitate, cu parametri tehnici superiori și productivitate ridicată, in vederea realizării unei producții sporite, cu eficiență ridicată.Pe parcursul vizitei, ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, a informat pe secretarul general al partidului că ministerul, ținînd seama de numărul mare de unități din subordonarea sa prevăzute a se ridica pe această platformă pînă la sfîrșitul cincinalului, intenționează să înfăptuiască o comasare a acestora.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca această problemă să fie temeinic studiată, să fie comasate unități cu profil similar sau înrudit, iar această măsură să se reflecte și in construcția noilor capacități.In continuare este vizitată întreprinderea de textile nețesute — „NETEX" — construită din indicația personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Prin valorificarea deșeurilor textile, moderna întreprindere realizează în prezent, folosind procedee tehnologice noi, peste 60 de articole folosite în industria de confecții și încălțăminte, de materiale de construcții, mobilă, în sectorul sanitar. Directorul întreprinderii, Mircea Bocu, arată că și in viitor în centrul atenției specialiștilor, a întregului colectiv stă problema lărgirii gamei de produse și sporirii cantităților de deșeuri atrase în circuitul productiv.
Întîlnire cu membrii birourilor 

Comitetului județean Bistrița-Năsăud 
și Comitetului orășenesc Bistrița 

ale P. C. R.După vizitarea platformei industriale a orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o întîlnire de lucru cu membrii birourilor comitetului județean și comitetului orășenesc ale partidului.Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Primul secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., Adalbert Crișan, loan Retegan, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, Nicolae Drăgan, director general al direcției agricole județene, Andrei Weingerdner, primarul orașului Bistrița, Gheorghe Zirbo, Teodor Olteanu și Augustin Mateuț, secretari ai comitetului județean de partid, au prezentat secretarului general al partidului rapoarte privind stadiul îndeplinirii măsurilor de dezvoltare industrială, agricolă, socială a județului Bistrița- Năsăud, reliefînd rezultatele obținute, ca și lipsurile ce se mai fac încă simțite în diverse sectoare, ca și în activitatea organelor și organizațiilor de partid.Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu S-a referit pe larg la o serie de aspecte de importanță majoră ale activității comitetului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid din județ, pentru realizarea integrală a programului de dezvoltare a acestui județ al patriei, în conformitate cu obiectivele actualului cincinal. Secretarul general al partidului a apreciat felul în care s-au realizat sarcinile de plan pe primele nouă luni ale anului în industria județului, faptul că s-a obținut o anumită depășire, ceea ce contribuie la crearea condițiilor necesare realizării programului pe care județul îl are în acest cincinal.Subliniind importanța deosebită pe care partidul nostru o acordă dezvoltării industriale a tuturor județelor țării, inclusiv a județului Bistrița-Năsăud, care, în acest cincinal, trebuie să ajungă la o producție de cel puțin 10 miliarde de lei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la o serie de sarcini care stau în acest sens în fața comitetului, a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din județ. în această ordine de idei, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea reorganizării platformei construcțiilor de mașini, în ideea constituirii unui combinat unic, pentru a se asigura o activitate mai bine organizată din toate punctele de vedere, o creștere mai accentuată a eficienței economice. Este de înțeles că nu are rost să realizăm două întreprinderi industriale — una de utilaj chimic și alta de utilaj și materiale de construcții — cînd activitatea acestora este asemănătoare atît în ceea ce privește dotarea, cît și forța de muncă, în aceeași idee, a concentrării potențialului uman și material, secretarul general al partidului a abordat și problema realizării altor investiții prevăzute în acest cincinal. In acest sens, ținînd seama de faptul că județul trebuie să obțină o producție de 5 ori mai mare pînă în 1980, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se lua măsuri care să asigure eșalonarea punerii în funcțiune a capacităților prevăzute, de a se începe încă de pe acum activitatea necesară înfăptuirii la termen și în cele mai bune condiții a noilor investiții, începînd cu problema pregătirii cadrelor pînă la realizarea proiectelor și studiilor tehnico- economice. In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reamintit sarcinile stabilite la recentele consfătuiri de lucru de la Comitetul Central al partidului privind proiectarea și construcțiile industriale, cercetarea științifică și proiectarea tehnologică, subliniind că, în acest spirit, se impune să se adopte soluții constructive care să ducă la economisirea materialelor, la reducerea consumurilor, în general a costurilor, pentru a se pune capăt cu hotărîre supradimensionării construcțiilor. Aceleași preocupări se impun și în domeniul construcțiilor de mașini, unde există încă largi posibilități pentru reducerea consumurilor de metal.Pornind de la faptul că județul Bistrița-Năsăud are condiții favorabile pentru dezvoltarea unor sectoare importante ale agriculturii, cum sînt

Pe parcursul vizitării principalelor secții, secretarul general al partidului a cerut luarea unor măsuri operative în vederea folosirii mai judicioase a spațiului existent, in scopul dotării întreprinderii cu noi mașini și utilaje tehnologice, men- ționînd că pe această cale trebuie obținută o creștere importantă a producției de articole textile nețesute.Următoarea unitate industrială vizitată a fost combinatul de prelucrare a lemnului. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Vasile Patilineț, de membri ai conducerii combinatului.în timpul vizitării fabricilor de plăci aglomerate din lemn și de înnobilare a acestora, secretarul general al partidului, apreciind utilitatea și eficiența lor in producerea mobilei, a indicat ca în cadrul combinatului să se realizeze o croire a plăcilor în funcție de dimensiunile diferitelor piese ale mobilei, Iar procentul de folosire a deșeurilor ca materie primă la folosirea plăcilor aglomerate să reprezinte minimum 70 la sută.Directorul combinatului. Petre Lupu, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că sarcina trasată colectivului cu prilejul ultimei sale vizite, de a se realiza aici mobilă de artă, a fost îndeplinită și îl invită să vadă cîteva garnituri. Secretarul general apreciază strădania muncitorilor și tehnicienilor, cerînd să se acorde în continuare atenție realizării a- cestui gen de mobilier, care asigură obținerea unei eficiente ridicate. Conducerea întreprinderii informează că, prin aplicarea unui program de măsuri vizînd utilizarea chibzuită a spațiului construit și realizarea unor noi capacități, pînă la sfîrșitul actualului cincinal, producția combinatului va crește de circa 4 ori și va însuma, ca valoare, circa 1 miliard lei.

pomicultura și zootehnia, secretarul general al partidului s-a referit pe larg la sarcinile care stau în fața organelor de partid și de stat, a organizațiilor de partid în vederea valorificării la maximum a potențialului productiv din această ramură deosebit de importantă a economiei noastre, a posibilităților existente în această parte a țării. Relevînd că se impun măsuri pentru organizarea cît mai corespunzătoare a activității in aceste sectoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit, totodată, la necesitatea de a se acționa pentru modernizarea continuă a agriculturii, în această ordine de idei, în legătură cu dezvoltarea pomiculturii județului, cu extinderea plantațiilor intensive, s-a subliniat în mod deosebit necesitatea de a se pune un accent mai mare pe realizarea cu forțe proprii a materialului săditor, care să asigure creșterea randamentului la hectar al livezilor, folosirea în mod corespunzător a condițiilor de climă și de sol existente aici, experiența tradițională a județului. Totodată, s-a arătat că revin sarcini deosebite în această direcție Academiei de științe agricole și silvice, institutului de cercetări pentru a sprijini județul cu material săditor și a stabili cele mai raționale tehnologii de exploatare a plantațiilor, astfel îneît să se asigure modernizarea livezilor pe toate suprafețele planificate în acest cincinal. în domeniul zootehniei, secretarul general al partidului a subliniat faptul că județul dispune de un potențial care trebuie să fie mult mai bine valorificat decît pînă acum, în special prin ameliorarea pășunilor și dezvoltarea bazei furajere, asigurîn- du-se pe această cale creșterea numărului de animale la suta de hectare, în special la bovine și ovine. Concomitent cu creșterea serioasă a efectivelor de animale, trebuie să se realizeze și o îmbunătățire a raselor. Județul dispune de toate condițiile necesare pentru a avea o zootehnie foarte dezvoltată. în legătură cu alte sarcini care stau în fața agriculturii județului, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a se pune în valoare mult mai bine decît pînă în prezent condițiile existente aici pentru cultura cartofului și obținerea unor mari producții.Referindu-se la cele observate In județele vecine, care au fost vizitate recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se face un mai bogat schimb de experiență în domeniul activității agricole și sprijinirii reciproce în soluționarea unor probleme pe care le pun dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii noastre. Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că se va obține o îmbunătățire simțitoare în toate sectoarele amintite ale agriculturii județului.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la unele aspecte ale sistematizării orașului, subliniind că sporirea prevederilor privind construcția de locuințe și in județul Bistrița-Năsăud creează obligații sporite, impune o bună gospodărire a acestor investiții.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în fața comitetului județean de partid sarcina de a lua toate măsurile ce se impun pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a județului în domeniul industriei și al agriculturii, subliniind că există suficiente forțe și posibilități pentru ca prevederile actualului cincinal să fie înfăptuite în cele mai bune condiții.Exprimîndu-și convingerea că stă pe deplin in puterea organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le revin în acest cincinal, secretarul general al partidului le-a adresat cele mai bune urări de succes în activitatea lor consacrată traducerii in fapt a hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R.
★După întîlțiirea cu activul de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat, de la sediul comitetului județean al P.C.R., spre reședința ce i-a fost rezervată, străbă- tind, pe jos. cîteva din străzile orașului. printre miile de cetățeni care, neîntrerupt, ovaționau cu înflăcărare pentru partid, pentru secretarul său general.
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ADUNAREA POPULARĂ DE LA SATU MARE
Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
dunăre populară din Satu-Mare 
faptul că întregul nostru popor a 
trecut cu fermitate la realizarea 
cincinalului. Pe primele nouă luni, 
producția industrială a crescut în- 
tr-un ritm de peste 11 la sută, 
realizîndu-se peste plan o produc
ție de peste 8 miliarde lei. A- 
ceasta ne dă temei să apre
ciem că vom realiza cu succes 
planul pe acest an, că avem toate 
condițiile pentru a îndeplini cu re
zultate bune cincinalul și chiar de 
a obține o producție suplimentară. 
(Aplauze, urale, se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Toate acestea demonstrează rea
lismul prevederilor planului cinci
nal, capacitatea creatoare a oame
nilor muncii, faptul că întregul nos
tru popor — și în primul rînd e- 
roica noastră clasă muncitoare — 
este hotărît să facă totul pentru a 
realiza prevederile planului cinci
nal, Directivele Congresului al 
XI-lea, Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism. (Urale puternice',' 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Am vizitat o expoziție de produ
se agricole. Am constatat cu multă 
satisfacție că și în agricultură oa
menii muncii de pe ogoarele săt
mărene au obținut, în acest an, re
zultate bune atît la cereale, cit șl 
Ia producția de legume și fructe. 
De asemenea, s-au obținut rezultate 
bune în sectorul creșterii animale
lor. Am constatat că sînt coopera
tive care au obținut 17 000 kg 
de porumb știuleți la hectar — ceea 
ce reprezintă o producție bună. 
Sînt cooperative cu rezultate bune, 
care au realizat 4 000 kg și peste 
4 000 kg grîu la hectar. De aseme
nea, s-au obținut producții mari la 
legume, fructe, sfeclă și altele, 
ceea ce a făcut ca producția agri
colă pe județ să crească cu aproape 
1 miliard de lei, să sporească cu 
aproape 50 la sută față de cea rea
lizată anul trecut. Acesta este un 
lucru foarte bun, care demonstrea
ză că și în agricultură avem posibi
lități reale de a realiza cu succes 
prevederile planului cincinal, de a 
obține o sporire simțitoare a pro
ducției agricole și de a realiza, 
pe această bază, îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării oameni
lor muncii.

Pentru aceste rezultate obținute 
de țărănimea cooperatistă, de toți 
oamenii muncii din agricultura 
județului Satu-Mare doresc să le a- 
dresez și lor cele mai calde feli
citări și urări de noi și noi succe
se ! (Urale puternice).

De altfel, așa cum am menționat 
și cu alt prilej, trebuie să arăt că, 
pe întreaga țară, producția agri
colă din acest an este cu mult 
superioară celei de anul trecut, că 
avem cea mai bună producție a- 
gricolă din istoria României. A- 
ceasta demonstrează că, în întrea
ga țară, dispunem de condiții co
respunzătoare pentru a îndeplini 
sarcina pusă de Congresul al XI- 
Iea — de a realiza o producție de 
cereale de cel puțin o mie de ki
lograme pe locuitor. (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

In toată țara se desfășoară 
acum o intensă activitate pe ogoa
rele patriei pentru strîngerea re
coltei — mai cu seamă în partea 
de sud și de est a țării, unde con
dițiile climatice sînt ceva mai gre
le, datorită gerului și viscolului. 
Trebuie spus că, cu toate aceste 
condiții neprielnice, se desfășoară 
o activitate foarte intensă : zilnic, 
peste 2 milioane de oameni acțio
nează cu fermitate pentru a strîn- 
ge recoltele, pentru a le depozita 
în mod corespunzător. Iată de ce 
doresc să anticipez sărbătorirea 
„Zilei recoltei" și să adresez cele 
mai calde felicitări tuturor țăra
nilor din patria noastră, să le urez 
să obțină rezultate bune și să 
strîngă în întregime toate roadele 
ogoarelor, contribuind astfel la 
dezvoltarea generală a economiei 
patriei noastre! (Aplauze, ura
le îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în mod corespunzător se dez
voltă activitatea de cercetară ști
ințifică, învățămîntul, toate sec
toarele vieții economico-sociale. 
Totodată, în conformitate cu li
nia generală a partidului, cu 
esența însăși a societății socia
liste pe care o edificăm cu succes 
în țara noastră, se înfăptuiesc și 
prevederile de creștere continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. (Aplau
ze, urale îndelungate. Se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vă sînt cunoscute unele măsuri 
stabilite recent cu privire la rea
lizarea într-un spirit mai gospo
dăresc a investițiilor și la obține
rea, pe această bază, a unei econo
mii serioase la consumul de me
tal, de ciment și alte materiale in 
construcții. De asemenea, vă sint 
cunoscute măsurile ce se prevăd 
pentru a obține o reducere serioa
să a consumului de metal, în con
strucția de mașini și în alte sec
toare unde se folosește metalul. 
Trebuie să facem în așa fel încît, 
pe cincinal, să realizăm o econo
mie de cîteva milioane de tone la 
ciment și de peste un milion de 
tone la metal. Aceasta va avea o 
influență puternică asupra redu
cerii cheltuielilor materiale și a 
creșterii eficienței economice și, 
totodată, ne va crea rezerve pen
tru a putea realiza un volum su
plimentar de construcții de locuin
țe. Am stabilit de pe acum să alo
căm mijloacele necesare pentru a 
construi suplimentar, față de pre
vederile planului, de 815 000 apar

tamente, încă 100—120 de mii de 
apartamente. (Aplauze, urale; se 
scandează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Fără îndoială că, din această su
plimentare, și Satu-Mare va bene
ficia de un anumit număr de apar
tamente. Dorim să asigurăm, in 
acest fel, satisfacerea mai rapidă 
a cerințelor și îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii. (Aplauze puternice,'urale; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — P.C.R. !").

După cum vedeți, dragi tovarăși, 
măsurile care ie luăm pentru a 
crește eficiența activității noastre 
economice, pentru realizarea de 
economii la consumurile de mate
riale în toate domeniile ne dau po
sibilitatea să asigurăm satisfacerea 
în mai bune condiții a unor ne
cesități legate de ridicarea bună
stării oamenilor muncii. Iată 
de ce organizația de partid din 
Satu-Mare, toate organizațiile de 
partid din țara noastră, comuniștii, 
oamenii muncii, toți cetățenii pa
triei noastre trebuie să facă totul 
nu numai pentru a realiza preve
derile cincinalului, dar pentru a 
obține, în condiții tehnice și de 
calitate cit mai bune, o creștere a 
productivității muncii, o reducere 
a cheltuielilor, a consumurilor ma
teriale. Orice leu economisit în
seamnă posibilități suplimentare 
de a asigura creșterea mai rapidă 
a bogăției naționale, ridicarea bu
năstării întregului nostru popor 1 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în actualul cincinal, județul 
Satu-Mare trebuie să ajungă la o 
producție de circa 12 miliarde lei. 
Desigur, față de alte județe, aceasta 
nu este o sarcină prea mare. Sînt 
județe — unele chiar vecine cu 
județul dumneavoastră — care 
trebuie să realizeze o creștere a 
producției de aproape 5 ori. Dum
neavoastră aveți prevăzut să rea
lizați o creștere a producției de 
circa 70 la sută. Eu sper însă că 
veți realiza ceva mai mult decit 
70 la sută. Desigur, aceasta depin
de însă de comitetul județean, de 
colectivele întreprinderilor din ju
deț. Eu cunosc bine oamenii mun
cii și comuniștii din Satu-Mare 
și am convingerea că vor căuta să 
aducă o contribuție cit mai însem
nată la îndeplinirea planului și 
chiar la realizarea unei producții 
mai mari decit cea prevăzută în 
acest cincinal. (Urale, aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Preocupîndu-ne de soluționarea 
tuturor problemelor dezvoltării e- 
conomice, acordăm, totodată, aten
ție și problemelor activității cultu
ral-educative. Pornim de la fap
tul că făuritorii tuturor bunurilor 
materiale sînt oamenii, că tot ceea 
ce facem facem cu oamenii și 
pentru oameni, că societatea noas
tră este societatea muncii, socie
tatea în care oamenii sînt stăpîni 
pe destinele lor și-și făuresc vii
torul în mod liber. (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în acest spirit se înscriu hotărî- 
rile Congresului al XI-lea și ale 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, precum și 
planul de măsuri adoptat de Co
mitetul Politic Executiv cu privire 
la activitatea educativă și cultura
lă, la organizarea festivalului „Cîn- 
tare României". Desigur, acesta 
va fi o mare festivitate a întregu
lui nostru popor ; dar vreau să fiu 
bine înțeles că însăși denumirea 
de „Cîntare României" presupune 
o manifestare a creației poporului 
nostru și, în acest sens, pe primul 
plan trebuie să stea munca, acti
vitatea științifică de învățămînt — 
care trebuie să dea sensul adevă
ratei creații și adevăratei cîntări 
a poporului nostru, liber pe desti
nele sale. (Aplauze puternice, pre
lungite, urale). O adevărată „Cîn
tare a României" nu poate fi con
cepută și înțeleasă fără tumultul 
abatajelor din mine, al furnalelor, 
laminoarelor, utilajelor grele, fără 
freamătul muncii din industria 
electronică, din industria ușoară sau 
alimentară. De asemenea, nu poate 
fi concepută o adevărată „Cîntare 
a României" fără zumzetul trac
toarelor și al mașinilor agricole, 
fără munca entuziastă a muncito
rilor și țăranilor. Acesta este ade
văratul sens a ceea ce dorim să 
fie festivalul „Cîntare României" 
— festivalul muncii, al creației, 
adăugind la aceasta și bucuria ex
primată în muzică, în dara, în 
creația literar-artistică ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

între condițiile cerute pentru a 
putea participa la diferite con
cursuri în cadrul acestui festival se 
prevede și faptul ca participanții 
să fie fruntași în activitatea din 
întreprindere, de pe ogoare, din 
instituții. Deci la festival nu vor 
participa numai cei care au învă
țat să danseze și să cînte ; vor veni 
în primul rînd cei care muncesc și 
care învață și să danseze, și să cîn
te. (Aplauze puternice).

Sper că și municipiul și județul 
Satu-Mare se vor pregăti pentru a 
se putea prezenta la acest mare 
festival cu rezultate bune în toate 
domeniile. Ținînd seama că parti
ciparea la festival este legată de 
rezultatele în producție, sper că 
oamenii muncii din județ vor ac
ționa în așa fel încît să cîștige — 
în fabrică, în uzină, pe ogoare — 
dreptul de a participa la acest 
mare festival. (Aplauze puternice, 
prelungite). Sper că Satu-Mare va 
fi reprezentat în mod corespunză
tor și aștept cu bucurie să văd pe 
reprezentanții județului dumnea
voastră în București, la acest mare 
festival din 1977. (Aplauze pu

ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Am avut prilejul să vorbesc în 

această piață de mai multe ori. 
M-am referit atunci mai pe larg 
la faptul că în această parte a ță
rii trăiesc împreună români, ma
ghiari, germani ; de veacuri, ei au 
muncit împreună și au realizat tot 
ceea ce s-a creat pe aceste melea
guri. însăși construcția socialismu
lui este rezultatul muncii comune. 
De altfel, în luptele împotriva a- 
supritorilor de orice fel, nu o dată 
românii, maghiarii, germanii de pe 
aceste meleaguri au luptat împreu
nă, continuînd în mod minunat tra
dițiile înaintașilor, ale dacilor li
beri, care niciodată nu au vrut să 
fie sub dominație străină și au 
luptat întotdeauna pentru a fi oa
meni liberi, care să-și hotărască ei 
înșiși dezvoltarea. Aceste tra
diții comune s-au evidențiat, 
nu o dată, în luptele purta
te de-a lungul secolelor și în a- 
ceastă parte a țării. Iată de ce do
resc să menționez și acum că, în 
realizarea cincinalului, în prezenta
rea la festivalul național „Cîntare 
României", în condițiile de care 
am vorbit, trebuie realizată o strîn- 
să colaborare între toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate. 
Indiferent de limba pe care o în
vață în școală și acasă, pe care o 
vorbesc în instituții, toți trebuie să 
vorbească o singură limbă — lim
ba muncii, a creației, limba socia
lismului și comunismului, limba in
dependenței patriei noastre ! (A- 
plauze puternice, prelungite; 
urale. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“).

Fără îndoială că vom face totul 
— ca și pînă acum — pentru ca 
oamenii muncii să poată învăța în 
limba lor, să poată vorbi în limba 
lor ; dar, totodată, vom face totul 
ca toți, indiferent de ce limbă vor
besc, să aibă asigurate condiții de 
muncă și de locuit cît mai bune, 
condiții de viață egale — pentru că 
aceasta este, pînă la urmă, adevă
rata egalitate în drepturi între toți 
oamenii muncii. (Aplauze puterni
ce ; urale îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în acest spirit, doresc să exprim 
convingerea că atît comitetul ju
dețean de partid, cît și comitetul 
municipal, toate organizațiile de 
partid și toți oamenii muncii din 
municipiul și județul Satu-Mare 
vor acționa cu toată fermitatea șl 
hotărîrea pentru îndeplinirea sarci
nilor de mare răspundere pe care 
le au în acest cincinal, că vă veți 
aduce și dumneavoastră o contri
buție tot mai mare Ia îndeplinirea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze, urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !)“.

Dragi tovarăși.
Fără îndoială că, preocupîndu-ne 

de problemele dezvoltării economi
ce și sociale a patriei noastre, noi 
răspundem în primul rînd cerințe
lor și năzuințelor propriului nostru 
popor ; dar, totodată, pe această 
cale ne aducem și o contribuție 
activă la cauza socialismului, a 
păcii și prieteniei între toate po
poarele lumii. Noi pornim perma
nent de la faptul că dezvoltarea 
fiecărui popor, succesele fiecărei 
națiuni în construcția socialistă 
sînt o contribuție puternică la în
tărirea colaborării, a unității ță
rilor socialiste ; ele sînt, totodată, 
o contribuție prețioasă la progre
sul și bunăstarea întregii omeniri, 
la realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze, urale îndelungate).

Acționăm neabătut pentru a rea
liza, și în ce privește politica noas
tră pe plan internațional, Directi
vele Congresului al XI-lea. Dez
voltăm activ colaborarea cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, con
siderând că aceasta corespunde in
tereselor tuturor națiunilor lumii.

Ne preocupăm, fără îndoială, de 
dezvoltarea în cele mai bune con
diții a relațiilor cu vecinii noștri. 
Vom face totul și în viitor pentru 
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ca, pornind de la principiile care 
animă atît poporul nostru, cît și alte 
popoare constructoare ale socialis
mului cu care sîntem vecini, să 
dezvoltăm această colaborare, asi- 
gurînd progresul și bunăstarea fie
cărei națiuni, consolidarea inde
pendenței fiecărui popor, liber și 
stăpîn pe destinele sale. (Aplauze 
puternice, urale).

Acționăm pentru a realiza în 
viață hotărârile de la Helsinki cu 
privire Ia securitatea și colaborarea 
în Europa. Ne pronunțăm cu fermi
tate pentru o nouă ordine economi
că internațională, care să permită 
lichidarea subdezvoltării, progresul 
rapid al țărilor rămase în urmă și 
realizarea unor relații noi, bazate 
pe egalitate și echitate, pe neames
tec în treburile interne, pe renun
țarea la forță și la amenințarea cu 
forța în viața internațională, pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăpîn pe bogățiile na
ționale și de a-și făuri viața în 
mod liber, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze prelungite, 
urale)^J

Sprijinim activ lupta popoarelor 
pentru cucerirea deplină a inde
pendenței, precum și pentru con
solidarea independenței naționale, 
în acest sens sîntem ferm alături 
de popoarele din Rhodesia și Na
mibia, de poporul din Africa de 
Sud, care luptă împotriva politicii 
de apartheid și rasiste, pentru a-și 
cuceri deplina independență — și 
le asigurăm de întregul nostru 
sprijin în această luptă dreaptă ! 
(Aplauze puternice).

Ne preocupăm și acționăm pen
tru soluționarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor. In 
acest sens, considerăm că trebuie 
făcut totul pentru realizarea unei 
păci trainice și juste în Orientul 
Mijlociu, care să asigure retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, soluționarea problemei 
poporului palestinean, corespunză
tor intereselor sale legitime — in
clusiv a dreptului de a-și constitui 
un stat propriu — și, totodată, ga
rantarea independenței și integri
tății teritoriale a tuturor statelor 
din această zonă a lumii. Ne 
bucură acordul realizat cu privire 
la încetarea luptelor din Liban și 
urăm poporului prieten libanez 
să-și soluționeze în mod liber pro
blemele și să-și asigure dezvolta
rea de sine stătătoare, indepen
dentă. (Aplauze puternice ; urale. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Deci și pe plan internațional 
partidul și poporul nostru acțio
nează în conformitate cu princi
piile socialismului, cu Programul 
elaborat de Congresul aL XI-lea și 
își aduce o contribuție activă Ia 
soluționarea marilor probleme ce 
preocupă omenirea. Vom face to
tul și în viitor pentru a contribui 
activ la dezarmare, la securitate, 
la pace, la democratizarea relații
lor internaționale, la realizarea 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
în care fiecare națiune să se dez
volte corespunzător voinței sale I 
Așa înțelegem să ne îndeplinim o- 
bligațiile noastre naționale și in
ternaționale ! Vom acționa cu toa
tă fermitatea în această direcție I 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși.
Doresc, în încheiere, să-mi ex

prim încă o dată convingerea că 
toți oamenii muncii din Satu-Mare, 
împreună cu comuniștii, cu comi
tetul județean de partid, vor face 
totul pentru a-și îndeplini sarci
nile de mare răspundere ce le stau 
în față.

Avînd această convingere, vă urez 
dumneavoastră și tuturor oameni
lor muncii din Satu-Mare succese 
tot mai mari în întreaga activi
tate, multă sănătate și multă feri
cire. (Aplauze puternice; urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
toți cei prezenți in marea piață a 
orașului ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului 
și președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

In timpul vizitârii expoziției agricole din piața centralâ a municipiului Satu MareVizita în județul Satu-Mare s-a încheiat cu o însuflețită adunare populară, la care au participat zeci de mii de oameni ai muncii.Piața Republicii din centrul orașului, unde se desfășoară adunarea, este împodobită sărbătorește. Pretutindeni flutură steaguri roșii și tricolore.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat este întîmpinată de mulțime cu urale și ovații îndelungate. Grindurile și sentimentele pe care le trăiesc sătmărenii in aceste momente de intensă bucurie și satisfacție le regăsim înscrise pe mari panouri : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general!", „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !“.Deschizînd adunarea, tovarășul loan Foriș, prim-secretar al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a spus :Este o bucurie nespusă pentru noi, comuniștii și toți locuitorii județului Satu-Mare — români, maghiari, germani și de alte naționalități — că avem prilejul fericit de a saluta din adîncul inimilor și a transmite un tradițional „Fiți binevenit pe plaiurile acestui minunat colț de țară strămoșească !“ secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Emoția de a vă ști din nou în mijlocul nostru într-o nouă vizită de lucru își găsește expresia în vibranta manifestare a sentimentelor noastre de dragoste și înaltă prețuire, prin care poporul român a venerat dintotdeauna pe marii bărbați ai istoriei sale zbuciumate.înaltele virtuți ale înțelepciunii cu care sînt conduse destinele noi ale patriei au devenit fapte de viață care înnobilează existența cotidiană a fiecăruia dintre noi.Ajutorul permanent acordat de conducerea partidului și statului, personal de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, a fost fructificat mai judicios în dezvoltarea economică și socială a județului, a tuturor zonelor și localităților sale.In anii socialismului, forța industrială a plaiurilor sătmărene a crescut de 44 de ori. S-au creat și dezvoltat noi ramuri ale industriei, va- lorificînd mai eficient resursele de care dispune județul nostru. S-au făcut pași însemnați pe drumul modernizării agriculturii. Nu există domeniu de activitate în care să nu se reflecte pregnant marile beneficii ale vieții noastre noi.Una din realizările de seamă ala partidului nostru este că a creat asemenea condiții de muncă și de viață încît toți fiii României socialiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități — să se simtă stăpîni cu drepturile egale în această țară, unde s-au născut și au trăit moșii și strămoșii lor, să simtă din adîncul ființei că aici este casa lor, patria lor comună, că de munca fiecăruia depinde viitorul lor. Iată pentru ce, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, își manifestă atașamentul deplin la politica internă și externă marxist-leninistă a partidului nostru.Vă raportăm că obiectivele stabilite pentru județul Satu-Mare în cincinalul afirmării revoluției tehnico-științi- fice se realizează cu succes. Planul pe 9 luni în industrie a fost îndeplinit în proporție de 102,1 la sută, fiind create toate condițiile pentru a realiza și depăși planul pe acest an.In agricultură, învingînd greutățile 

secetei prelungite, am obținut cea mai mare producție de griu, legume și fructe din istoria județului și, după încheierea cu succes a însămînțări- lor de toamnă, acționăm cu toți locuitorii satelor pentru a strînge cît mai grabnic și fără pierderi recoltele aflate în cîmp.Vorbind despre rezultatele obținute, avem conștiința deplină că în activitatea noastră au existat încă u- nele neîmpliniri, că nu am reușit peste tot să înlăturăm neajunsurile și să fructificăm mai rodnic marile rezerve de care dispune județul nostru.Legămîntul solemn al sătmărenilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — este la fel de ferm ca întotdeauna : Vom urma neabătut politica internă și externă a partidului și statului, ne vom dărui fără preget întreaga energie e- dificării viitorului luminos al României socialiste, pentru ca națiunea noastră să urce spre piscurile luminoase ale comunismului.Vă dorim din adîncul inimilor noastre, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată, putere de muncă, spre binele poporului, spre gloria și măreția României socialiste !A luat apoi cuvîntul Vasile Cădar, directorul întreprinderii „Unio" Satu- Mare, care a spus :Dragostea și bucuria cu care am așteptat vizita dumneavoastră de azi, mult stimate ' tovarășe Nicolae Ceaușescu, sint legate și de rezultatele deosebit de fructuoase ale fiecăreia dintre vizitele de lucru precedente. Raportăm că indicațiile date în urmă cu doi ani sînt înfăptuite cu succes.Un important punct al programului nostru l-a constituit folosirea resurselor de creștere a producției de echipamente complexe, necesare exploatării cărbunelui în cariere. Pină acum, producția unor asemenea echipamente a sporit cu 258 la sută față de anul 1974, în condițiile trecerii în paralel la sporirea gradului de integrare a utilajelor și de asimilare a unor subansamble care inițial erau prevăzute să se procure din import.în primele 9 luni ale acestui an, colectivul nostru a dat peste prevederile planului produse în valoare de 40 milioane lei.Desigur, a continuat vorbitorul, sîntem conștienți că mai avem multe de făcut în vederea ridicării calității și competitivității utilajelor noastre. O seamă de măsuri deosebit de eficiente au fost indicate de dumneavoastră personal în cursul vizitei de azi și vă promitem că nu vom precupeți nici un efort ca indicațiile pe care le-am primit să fie traduse în fapte. Vom milita pentru modernizarea întregii producții, prin folosirea rezultatelor proprii în cercetare și proiectare, asigurînd utilizarea cit mai eficientă a materiilor prime și materialelor.Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți angajamentul nostru ferm că muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii din întreprinderea noastră, fără deosebire de naționalitate, vor îndeplini și depăși sarcinile ce le revin în actualul cincinal.în cuvîntul său, loan Strango, Erou al Muncii Socialiste, maistru la întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu-Mare, a spus :Mă simt deosebit de onorat ca, în această atmosferă de mare bucurie, să aduc gindurile comuniștilor și ale tuturor lucrătorilor de la întreprinderea noastră, care exprimă recunoștința fierbinte față de politica partidului și statului nostru, pentru sprijinul direct primit din partea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în vederea dezvoltării și modernizării fabricii, a înfloririi economico-sociale a întregului nostru județ.Dorim să vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că, acțio- nînd în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră pentru valorificarea superioară a lemnului, am pus de curînd în funcțiune o fabrică de plăci aglomerate, profilată în exclusivitate pe prelucrarea deșeurilor lemnoase. Importante dezvoltări au cunoscut secția de mobilă și secția de scaune, unde s-au dat în folosință noi capacități. Se află, de asemenea, în construcție două importante obiective : Fabrica de mobilă stil din Satu-Mare și Fabrica de mobilă din Cehu-Silvaniei.Am extins livrarea de produse în 16 țări și ne preocupăm zi de zi să răspundem cu exigență cerințelor calitative ale beneficiarilor noștri.Folosim acest minunat prilej pentru a ne angaja cu răspundere muncitorească să facem totul pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor economico-sociale ce ne revin în acest an, cit și pe întregul cincinal 1976—1980.Noua dv. vizită de lucru în județul Satu-Mare — a spus în cuvîntul său Silvia Ceuca, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, reprezintă pentru oamenii muncii de pe aceste meleaguri un nou și puternic imbold de a înfăptui neabătut Programul luminos elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.Raportăm că în prezent organele și organizațiile noastre de partid, organizațiile de femei, sindicat și tineret acționează cu hotărire pentru 

creșterea eficienței muncii educative; pentru a asigura promovarea consecventă a spiritului revoluționar, militant, a concepției științifice a partidului nostru, materialismul dialectic și istoric. O atenție deosebită acordăm organizării temeinice a festivalului național „Cîntare României". In toate întreprinderile și instituțiile, în școli, în comune și orașe, în toate așezămintele de cultură iau ființă în prezent noi formații cultu- ral-artistice, cercuri de creație artistică, la care vor participa un mare număr de oameni ai muncii.Ne angajăm ca, sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, să depunem întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru a asigura înfăptuirea tuturor sarcinilor din Programul de măsuri pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste.Luînd cuvîntul, muncitoarea Iulia- na Szendrei, secretara organizației U.T.C. de la întreprinderea de confecții „Mondiala", a spus :Vă rog să-mi îngăduiți să exprim gindurile și sentimentele de bucurie și recunoștință ale colectivului întreprinderii de confecții „Mondiala", ale celor peste 1200 de uteciști pentru cinstea ce ni s-a făcut prin noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu.întreprinderea „Mondiala" este pentru tinerele fete un colectiv de muncă harnic și inimos, în care se pot deprinde tainele unei meserii frumoase, in care se realizează lucruri minunate. Numai în anul acesta, în întreprindere s-au introdus în fabricație peste 400 de modele noi, mult apreciate și căutate de beneficiari.Pe cele 9 luni încheiate ale anului, întreprinderea noastră a raportat îndeplinirea cu succes și depășirea principalilor indicatori de plan : producția globală ; producția-marfă și productivitatea muncii.Vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți angajamentul fierbinte al tineretului din întreprinderea noastră că vom munci și vom trăi în chip comunist, după exemplul și îndemnurile luminoase pe care dumneavoastră Ie oferiți tinerei generații prin întreaga activitate pe care o desfășurați și ați desfășurat-o încă din anii tinereții pentru cauza socialismului și comunismului.Tovarășul loan Foriș, dînd glas dorinței împărtășite de toți cetățenii municipiului și județului, roagă p tovarășul Nicolae Ceaușesc să ia cuvîntul la adunare.Cuvintarea secretarului general el partidului este urmărită cu deosebită atenție, cu larg interes și ca deplină satisfacție, ea fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii a- plauze.Primul secretar al comitetului județean de partid, adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, la sfirși- tul cuvîntării, a spus.: „îmi este greu să exprim în cuvinte sentimentele de dragoste și recunoștință fierbinte pentru noua vizită cu care ne-ați o- norat, pentru aprecierile și îndrumările pe care ni le-ați adresat. Oamenii muncii din județul nostru* români, maghiari, germani și de alte naționalități, acționînd într-o indestructibilă unitate de gînd și voință. își exprimă angajamentul de a îndeplini neabătut hotăririle Congresului al XI-lea al P.C.R."în vasta piață răsună din nou a- clamații entuziaste pentru partid și secretarul său general, pentru România socialistă. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.După încheierea adunării populare, secretarul general al partidului a examinat, pe baza unor machete expuse la sediul comitetului județean de partid, schițele de sistematizare ale municipiului Satu-Mare, ale celorlalte orașe din județ, precum și ale celor două comune propuse să devină in cursul acestui an centre urbane.Tovarășul loan Ienciu, prim-vice- președinte al consiliului popular județean, a arătat că, pe baza hotărîrilor conducerii de partid, a indicațiilor secretarului general al partidului. s-au întocmit schițele de sistematizare pentru toate orașele și toate cele 56 de comune sătmărene. Prin această acțiune, perimetrele actuale ale localităților se reduc considerabil, urmind a se reda agriculturii mai bine de 8 000 hectare. Se subliniază că la definitivarea proiectelor s-au respectat observațiile pe care le-a făcut secretarul general al partidului cu prilejul aprobării schiței de sistematizare a municipiului. în acest sens, s-a trecut la îndesirea blocurilor și amplasarea grupată a unor obiective edilitare, construcțiile de pe malul Someșului au fost orientate cu fațada spre rin.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat și de data aceasta o serie de recomandări, sugerînd edililor soluții menite să asigure condiții de trai și de recreare cît mai bune pentru populația orașelor și comunelor sătmărene. Secretarul general al partidului a apreciat că în acest cincinal trebuie să devină centre urbane cu profil agroindustral un număr mai mare de localități rurale decit cel propus de reprezentanții consiliului popular județean.
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Pe întreg cuprinsul țării, strîngerea recoltei continuă cu succes

Transportul, sortarea si inmagazinarea, punerea la adaposî a tuturor roadelor 
cer acum multă grijă si pricepere gospodărească un efort general

-Relatdri ale trimișilor speciali și ale corespondenților noștri-
BRĂILA. Oamenii muncii din județul Brăila au încheiat, vineri, 22 octombrie, recoltarea și depozitarea producției de tomate, ardei, struguri și cartofi, strîngind în numai 4 zile ale săptămînii-record aproape 6 000 tone de legume perisabile și 2 500 tone de struguri. Raportînd acest succes într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid arată, totodată, că toți oamenii muncii din agricultura brăileană vor acționa cu spirit de înaltă răspundere comunistă pentru recoltarea la timp și depozitarea fără risipă sau deprecieri a întregii producții de sfeclă de zahăr, porumb, orez, soia, pentru însilozarea furajelor necesare, eliberarea terenurilor și executarea ogoarelor pe întreaga suprafață ce va ti însămîntată in primăvară. Vă asigurăm, se spune în telegramă, că prin măsurile politice și tehnico-organizatorice luate vom îndeplini integral, pînă la 20 decembrie. planul de investiții în agricultură.
BUZĂU. într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Buzău al partidului anunță încheierea recoltării și depozitării legumelor, strugurilor, fructelor și cartofilor. în prezent — se spune in telegramă — toate forțele de la sate acționează cu aceeași intensitate la recoltarea porumbului și a sfeclei de zahăr, lucrare efectuată pină acum pe aproape 50 la sută din suprafețele cultivate. Se apropie de sfîrșit o altă lucrare importantă — insilozarea furajelor. Paralel. în toate unitățile agricole s-a trecut la efectuarea arăturilor de toamnă. în următoarele zile, odată cu finalizarea tuturor acțiunilor ce ne revin, vom onora integral obligațiile Ia _ fondul de stat, contribuind astfel într-o măsură mai mare la buna aprovizionare a populației.
BACĂU. Recoltarea și transportul produselor agricole s-au Intensificat datorită măsurilor inițiate de comitetul județean de partid, a- vînd ca scop atragerea la aceste lucrări a unui număr cît mal mare de oameni și folosirea gospodărească a 

camioanelor. într-o singură zi, numărul participanților la bătălia recoltei a crescut cu 3 700 de oameni. în via cooperativei agricole Nicolae Bălcescu lucrau 1250 de cooperatori și 400 de elevi. întrucit se culegeau mai multi struguri decît pridideau mijloacele de transport, cooperatorii au găsit o soluție practică : au strîns toate căruțele din sat, în total 40, au înjugat vacile proprietate personală și transportă coșurile și sacii de struguri de pe deal la locurile accesibile mijloacelor mecanice. Aceeași atmosferă de muncă tenace —• și in cooperativele agricole Mărgineni, It ești, Berești-Bistrița, Săucești, Cleja. Ca urmare, s-au încheiat culesul și transportul legumelor perisabile Și recoltatul cartofilor este, în linii mari. încheiat. Transportul și preluarea produselor nu decurg peste tot la nivelul cerințelor. în județ continuă să fie nesoluționată problema preluării a zeci de tone de ardei și sute de tone de mere. O repartiție dată de Centrala pentru legume și fructe pentru a transporta din Bacău la Baia Mare, cu mijloace proprii, 50 de tone de gogoșari, din- tr-o cantitate totală de 250 tone disponibilă, nu înseamnă rezolvarea problemei preluării acestei producții. Este împerioș necesar și sprijinul forurilor centrale de resort pentru asigurarea ambalajelor necesare livrării fructelor. Livezile sînt pline de fructe de calitate excepțională, așa cum este cazul, între altele, la cooperativa agricolă din Faraoam. Aici există forțe pentru a încheia culesul merelor în 2—3 zile, dar lipsesc lădițele. Sint necesare măsuri urgente pentru ca fructele să poată ajunge acolo unde este nevoie de ele. (C. Bordeianu).
TULCEA. Ne aflăm pe meleagurile tulcene. Oamenii au ieșit în cîmp cu mic cu mare, tineri și bătrîni, pentru a strînge și pune Ia adăpost roadele toamnei. Un popas în grădina de legume a cooperativei agricole Agighiol. Erau la lucru peste 80 de cooperatori. într-o solă vecină, zeci de oameni culegeau ultimele cantități de legume din grădina I.A.S. Nlculițel. Tehnicianul agronom Manea Ștefan ne relatează : „Am depășit sarcinile de plan la roșii cu 14 tone la hectar, iar la ardei grași șl gogoșari — cu cite 2 tone. 

în două-trei zile vom încheia culesul acestor legume și vom recolta, în continuare, rădăcinoasele și varza". Pretutindeni pe ogoarele județului Tulcea se lucrează cu același entuziasm și hotărire pentru a strînge din cîmp în cel mai scurt timp întreaga recoltă.„întrucit am terminat semănatul griului, recoltatul strugurilor și strîngem ultimele cantități de legu
• Datele centralizate ieri la Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare arată că, în raport cu suprafața cultivată, 
recolta a fost strînsă în următoarele proporții: LEGUME - 92 
la sută; CARTOFI - 98 la sută; FRUCTE - 81 la sută; STRUGURI 
- 90 la sută; SFECLĂ DE ZAHĂR - 57 ia sută.

• La sfecla de zahăr, între cantitățile recoltate și cele 
transportate există un decalaj important. Deși recoltatul 
cartofilor este practic încheiat, sînt încă mari cantități pe cîmp 
și pe rampele centrelor de recepție. De asemenea, în livezi 
și în depozite provizorii ale unităților agricole continuă să existe 
cantități mari de mere.

me, urmărim acum regruparea forțelor pentru a grăbi culesul porumbului și strîngerea furajelor care se găsesc in cantități destul de mari pe cîmp — ne spunea tovarășul Vasile Geană, secretar al Comitetului județean de partid Tulcea. Cu forțele existente vom reuși ca pînă la 5 noiembrie să stringem întreaga recoltă de porumb".Trebuie arătat că nu peste tot concomitent cu recoltatul se asigură și transportul porumbului în hambare. Din această cauză pe cîmp există mult porumb așezat In grămezi, pe coceni sau direct pe pă- mînt, (Florea Ceaușescu. Tudorel Oancea).
GORJ. Cei peste 19 000 de oameni prezenți pe ogoarele Gorjuluf In zi

lele de 21 și 22 octombrie și-au o- rientat cu prioritate eforturile spre strîngerea ultimelor cantități de legume. fructe și struguri. Joi, spre exemplu, s-au recoltat, transportat și depozitat peste 250 tone de legume, 50 tone mere și 85 tone struguri care au fost direct expediate spre centrele de vinificație. La dispoziția unităților producătoare au fost puse 200 autocamioane, 110 tractoare cu 

remorci și peste 400 atelaje. în cursul zilei de vineri s-a încheiat recoltarea legumelor in toate unitățile agricole cooperatiste. (Dumitru Prună).
BOTOȘANI. Ca urmare ■ 'nasurilor stabilite de comandamentul județean, in ultimele zile a crescut capacitatea de utilizare a parcului de camioane și tractoare cu remorci. Ieri, față de ziua precedentă, s-av transportat cu 2 000 tone mai multe produse agricole de pe cîmp. Buna folosire a mijloacelor mecanice și a căruțelor, organizarea muncii la încărcat și descărcat au făcut ca, în unitățile consiliului intercooperatist Săveni, de exemplu, să fie transportate într-o singură zi aproape 1 000 

tone de produse. Munca este bine organizată și în alte unități cooperatiste, cum sînt cele din Miorcani, Mi- hăileni, Gorbănești, Dumeni, Mitoc. Sint totuși cazuri cind șoferii de la I.T.A. nu se prezintă pe cîmp la ora și Ia locul stabilit pentru încărcare, fapt care a determinat conducerea întreprinderii să ia măsuri de sancționare a celor vinovați. (E. Na- zarie).

VRANCEA. Pe dealurile înclinate spre ulițele comunei Ruginești se strîngeau strugurii, ciorchine cu ciorchine, bobiță cu bobiță pentru ca nimic din rodul podgoriei să nu se piar4ă. Aici, la ferma unde ne aflăm, au venit să ajute la strînsul recoltei și 200 de elevi din Adjud. Lucrează cot la cot cu țăranii cooperatori. Gălețile pline cu struguri au umplut ochi cîteva bene aflate la capătul rîndurilor. Deasupra butucilor de vie, urcat într-0 căruță, cineva a început să strige : „Toată lumea la căruță !“ Au venit eu toții, din sute de căni se ridicau aburi calzi de ceai fierbinte. Abureau și zecile de pîini calde aduse atunci de la cuptor. Seara, la sediul cooperativei agricole am aflat că la Ruginești a fost o zi record. (Dan Drăgulescu).

CONSTANȚA. tn “ceste l,,e din viile I.A.S Mangalia se culeg și se expediază mari cantități de struguri de masă. La ferma nr. 5, care are 200 hectare cu vie, lucrau, ieri, 22 octombrie, peste 700 de oameni. Producția medie de struguri la hectar din acest an este cu peste 4 000 kg mai mare decît cea planificată. Au mai rămas de recoltat circa 800 tone struguri. O bună parte din ei sînt puși la păstrare pentru iarnă. (N. Stănculescu, corespondent voluntar).
GALAȚI. Urmare a măsurilor luate de comandamentul județean, amplei mobilizări de forțe umane și materiale, ordinii și disciplinei cu care se acționează pretutindeni in județ — recoltarea legumelor s-a intensificat considerabil, apropiindu-se de sfirșit. Astfel, în grădinile I.A.S. Tulucești și întreprinderii de producere și industrializare a legumelor și fructelor Tecuci s-au recoltat ieri, vineri, ultimele cantități. în județ se culeg și ultimele cantități de struguri, în unitățile agricole din podgoria Nico- reștilor culesul viilor urmînd să se încheie simbătă, 23 octombrie. (Dan Plăeșu).
VASLUI. Săptămina record se încheie în agricultura județului Vaslui prin terminarea strîngerii de pe cîmp a legumelor, strugurilor și a cartofilor. Astăzi se culeg și se transportă strugurii de pe ultimele hectare la fermele viticole Huși, Podgoria, Dobrina, ale I.A.S. Huși, principala podgorie a județului. La chemarea organizațiilor de partid, mîine, duminică, 24 octombrie, prin participarea a peste 80 000 de țărani cooperatori, muncitori și funcționari veniți de la orașe, elevi și militari, culesul strugurilor se va încheia pe întreaga suprafață de peste 11000 hectare de vie pe rod. (Crăciun Lă- luci).
MEHEDINȚI. La ferma 12 Ilovăț a I.A.S. Corcova se lucrează din plin la recoltarea merelor. în sprijinul lucrătorilor din fermă au venit peste 350 de țărani cooperatori și angajați din satele din împrejurimi. Din plantație, merele sînt expediate direct la piețele și la locurile de depozitare. Numai în cursul a- 

cestel săptămînl, de la Ilovăț s-au livrat peste 360 tone de mere. Datorită măsurilor luate de comandamentul județean privind folosirea judicioasă a celor 545 autocamioane și tractoare cu remorci, cît și a atelajelor, s-a reușit ca în cea mai mare parte a unităților agricole din județ produsele recoltate să fie transportate în aceeași zi în spațiile de depozitare. (Virgiliu Tătaru).
VÎLCEA. Peste 3 000 tone struguri, 600 tone mere, 120 tone legume etc. — iată, pe scurt, bilanțul activității din vii, livezi și grădini desfășurate în aceste zile de aproape 10 700 elevi din județul Vîlcea organizați în tabere de muncă patriotică. Pionierii și uteciștii de la școlile generale din comunele Glăvile, Șutești, de la Liceul mecanic nr. 1 Rm. Vîlcea, Liceul agroindustrial Drăgășani și de la alte școli s-au alăturat cu toate forțele la eforturile lucrătorilor de pe ogoare pentru a strînge grabnic recolta. (Ion Stanciu).
ÎN CAPITALĂ. Activitatea intensă desfășurată zi și noapte de mii și mii de bucureșteni, pe rampele de preluare și sortare a produselor a- gricole, In vederea Insilozării lor, își arată roadele. Piețele orașului sînt a- provizionate cu cantități apreciabile de cartofi, legume și fructe. Ținind seama de fondul sporit de mărfuri care.există în momentul de față, organele comerciale ale Capitalei au hotărit să întreprindă noi măsuri pentru sporirea operativității desfacerilor, pentru satisfacerea în condiții bune a solicitărilor cumpărătorilor. Printre altele, se preconizează ca in unitățile comerciale din toate cele 31 de piețe să se asigure desfacerea unui volum sporit de cartofi, tomate, ardei, gogoșari, varză, ceapă, fructe — principalii furnizori de legume din jurul Capitalei organi- zind expoziții cu vînzare. în depozitele I.L.F. se sortează mari cantități de cartofi, ceapă, mere — care se vor vinde preambalate. Cooperativele agricole din comunele suburbane, precum și un mare număr de unități agricole din județul Ilfov vor fi prezente cu produsele lor îndeosebi in piețele Progresul, Decebal, Amzei, Militari, Obor. Titap ș.a. Totodată, se va extinde comerțul stradal. (D. Tîrcob).

I

Cu bucurie și cu profundă emoție am luat cunoștință, alaltăieri, la Sălaj, de faptul că secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in- tilnindu-se cu activiștii de partid din acest județ, s-a referit din nou la impor
tanța și specificul Festiva
lului național al educației 
și culturii socialiste „Cin- 
tare României". De primordială însemnătate sint, pentru toți cei angrenați in pregătirea și desfășurarea acestei manifestări de o amploare fără precedent, sublinierile făcute cu acest prilej. „Noi am spus — a arătat secretarul general al partidului - că FESTIVA
LUL «CÎNTARE ROMÂNI
EI- ESTE, ÎNAINTE DE 
TOATE. UN FESTIVAL AL 
MUNCII. în acest sens tre
buie el înțeles. Trebuie să 
veniți la festival cu reali
zări cit mai insemnate in 
îndeplinirea planului, a 
sarcinilor ce vă revin din 
hotăririle Congresului 
XI-lea al partidului".Ne-am pătruns astfel mai adine de adevărul 
acest festival reprezintă 
moment deosebit pentru 
viața spirituală a României 
socialiste, el răspunzind unor realități obiective ale societății noastre — unitatea de ideal, de concepție și de acțiune a întregii națiuni. exigentele politico- educative superioare privind implicarea artei și culturii în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — tzvorîte din Programul celui de-al XI-lea Congres, din orientările Congresului educației politice si al culturii socialiste. In acest spirit. Festivalul național „Cin- tare României" (organizat 
într-un sistem unitar de către toate ministerele și organizațiile politice și obștești implicate in vastul proces politico-educativ desfășurat în țara noastră) 
este caracterizat, in primul 
rind șt in modul cel mai 
semnificativ, prin largul său 
democratism, expresie a spiritului in care se dezvoltă in prezent toate domeniile vieții patriei noastre. Va fi o amplă manifestare a creației întregului nostru

popor, care pe primul plan va situa munca, roadele activității celor mai harnici, care știu exprima în artă, în cint și dsțis bucuria muncii.
Reunind pentru 

oară, sub semnul 
și aceleiași ample 
nifestări. toate domeniile 
artistice și toate categoriile 
de creatori și interpreți, a- 
tit amatori, cit și profesio
niști, fiind menit să stimuleze — In tonica atmosferă constructiv-productivă — creația și interpretarea artistică. să prilejuiască rea-

reliefînd
prima 
uneia 

ma-

ținuturilor ti formelor ar
tistice celor mai adecvate 
realității noastre, nobilelor 
teluri ale politicii partidu
lui, năzuințelor spirituale 
ale întregii noastre socie
tăți.Desigur, de cea mai mare Importanță este faptul că activitatea de pregătire și desfășurare a festivalului nu are Ioc pe teren gol — întrucit pretutindeni in țară există formații profesioniste și amatoare cu programe „curente", adesea bine alcătuite ; este necesar însă ca aceste programe să de-

ritual al omului nou, ale 
comuniștilor. Asemenea materiale — dintre cele deja existente sau dintre cele ce urmează să fie realizate — ne vom strădui să ajungă neîntîrziat Ia inter- preți. Dar, pe lingă culegerile amintite, publicațiile 
noastre culturale au da
toria ca — in spiritul 
reglementărilor cuprinse in 
Programul de măsuri — 
să publice cit mai mul
te materiale de reperto
riu. judicios selectate, pre
cum și îndrumări metodice.O preocupare de prim-

„CÎNTARE ROMÂNIE!"
pa

ria- 
Și

alȘl Că 
un

Pe șantiere-prin bună organizare, ritm intens de lucru

Un festival al muncii avîntate 
pentru înflorirea patriei socialiste

lizarea de noi și valoroase opere dăruite i festivalul își va profundele sale umaniste. Faptul 
cadrul festivalului, 
avea loc — paralel 
în mod separat 
petiții între creatori, in
terpret ?i formații artis
tice profesioniste, prileju- indu-se astfel împletirea armonioasă a artei profesioniste cu creația artistică a maselor largi, este menit să ofere nu doar o „trecere în revistă" a forțelor1 artistice ale tării, ci să ridice pe 
o treaptă superioară întrea
ga activitate de creație, să 
stimuleze transferul de ex
periențe în ambele sensuri, 
să sporească eficienta edu
cativă a actului cultural-ar
tistic atit in rindurile ma
relui public, cît ș: in rin
durile creatorilor și ale in- 
terpreților. Pentru aceasta, nouă, tuturor celor care lucrăm pe tărfmul activității politico-ideologice și cultural-artistice de masă, ne este limpede că măsura

' aprecierii calității tuturor 
participărilor la festival o 
vor constitui pasiunea si se
riozitatea abordării, matu
ritatea in promovarea con-

poporului, dezvălui trăsături I că. in 
vor 

fi 
com-

vină puncte de pornire pentru o mai netă profilare a activității legate de producție, stimulind fruntașii in muncă să participe la activitatea artistică.în acest context, de în
semnătate primordială sint 
repertoriile formațiilor, con
ținutul activității cercurilor 
și cenaclurilor, fie ele pro
fesioniste sau amatoare — și in această direcție va trebui să acționăm neintir- 
zlat, prin publicarea de 
culegeri orientative de 
poezie și muzică patrio
tici și revoluționară, de 
teatru scurt, de librete 
pentru dans tematic etc. De asemenea, centrele de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de amatori, uniunile și asociațiile de creație au îndatorirea de a găsi cele mai 
bune formule (colaborarea cu întreprinderile și așeză- mintele culturale, depistarea creatorilor talentați din rîndul oamenilor muncii și sprijinirea acestora) pen
tru a pune la indemina for
mațiilor materiale de re
pertoriu nou, inspirat din 
istoria patriei, din prezen
tul socialist, infățișind fap
tele de muncă și chipul spi-

ordin este cea privitoare la 
îmbogățirea genurilor, for
melor și mijloacelor de ex
primare artistică, promova
rea. pe Ungă lucrările de 
factură tradițională, și a 
unor modalități noi : tea- trul-document. teatrul-an- chetâ, teatrul folcloric, nescris, spectacole-colaj, spectacole de poezie patriotică, politică, militantă și de cin- tec patriotic-revoluționar, montaje literare, creații populare locale, tradiționale și noi, datini și obiceiuri laice, cărora să li se sublinieze, în mod artistic, substanța etico-educativă. valoarea perenă, utilitatea in contemporaneitate. O revi- talizare vor cunoaște, desigur, programele de brigăzi artistice — abordînd, în formule scenice variate, inedite, aspecte noi, direct legate de producție, de viață. în acest cadru se înscrie, de asemenea, va
lorificarea printr-o selec
ție judicioasă, prin inter
pretare de ținută a creației 
artistice de masă a auto
rilor locali, a oamenilor 
muncii din cele mai dife
rite medii sociale, cele mai 
izbutite creații literar-artis- 
tice urmînd să-și găsească

a-

locul atit in transpuneri 
scenice, cit și în antologii 
literare, teatrale, muzicale, în expoziții, gale de filme etc. Toate aceste modalități sint chemate să contri
buie la continua perfecțio
nare a societății noastre, să 
surprindă aspectele cele 
mai semnificative și ma
jore ale colectivităților pe 
care formațiile respective 
le reprezintă, să transmită 
mesaje însuflețitoare mili
tante, cu eficientă și formă 
directă de mobilizare, să 
determine rezultate con
crete în munca de educare 
moral-cetățenească ș: 
triotică, în aplicarea in 
ță a principiilor eticii 
echității socialiste.Așa cum este firesc pentru o asemenea manifestare, un accent deosebit se 
va pune pe etapa de masă 
a festivalului, in cadrul că- 
reiai formațiile, creatorii și 
interpreta participanți vor 
trebui să desfășoare o am
plă activitate de spectacol 
si concert, expozițtonală, în 
fata publicului larg de la 
orașe și sate, dimensiunea și frecvența acestei activități constituind unul din criteriile principale depreciere a nivelului calitativ al festivalului în diversele sale etape de întrecere. Din acest punct de vedere— dată fiind activitatea de zi cu zi desfășurată pe întreg cuprinsul țării, se poate spune că. de fapt. Festivalul național „Cîntare României" a și început. Precizările și perfecționările organizatorice, optimizările de conținut și de expresie artistică — necesare a fi întreprinse permanent— constituie, credem, misiunea esențială a tuturor celor implicați in această importantă manifestare, o- glindă a potențialului spiritual al societății noastre socialiste, a atitudinii comuniste. revoluționare a tuturor celor implicați in a- ceastă înaltă civică nară. nobilă activitate, de răspundere politică, și umanist-revoluțio-

Nicolae NISTORProf,
director adjunct 
a! Institutului de cercetâri 
etnologice și dialectologies

cinema
• Lumină pe colină : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45. SALA 
PALATULUI - 18.
• Oameni respectabili :
8,30; 11; 13.13; 16; 18.30; 
TIVAL - 8.45; 11, 13,30; 
20,43, PALATUL -------
ȘI CULTURII - 18.
• întoarcerea marelui blond :
LUCEAFĂRUL - 9; 11,13; 13.30 ; 
16; 18,15, 20.30. BUCUREȘTI - 9; 
11.15: 13.15; 16.15: 10.30: 20,30. FA
VORIT - 0.15; 11.30; 13.45; 16.
18.15: 20.30
• Ultima noapte a singurătății :

-------- - ----- ----- 13.45; jg;
9; 11.15;

SCA LA
21. FES- 
16: 18 30; 

SPORTURILOR

• Ultima noapte _ ..... 
CENTRAL - 0,15: 11.30;

VOLGA - 
18; 20.15.
la Barletta 
12.15: 14.45;
9: 11.30. 14;

18,15, 20.30.
13.30; 15,45:
• Cel 13 de
RIA - 9.30;
MIORIȚA -
• Oslnda : GR1VIȚA
13.30;

i vtcro- 
17.15; 20. 
17: 10.30 
9; ti.15; 

15.45; 18, 20,15, DRUMUL

SĂRII - 13.30; 13; 20.15, AURORA
- 0: 11,43: 14.45; 17.15; 19.45.
• Mica sirenă : CAPITOL — 10;
12; 14: 16.
• Marile speranțe : CAPITOL — 
18; 20.15.
• Tinerețe fără bâtrtnete : DOI
NA - 13.30; 16; 20
• Program de desene animate : 
DOINA - 9,30; 11.30; 18.
• Cel patru mușchetari : FERO
VIAR - 9; 11,15. 13.30; 16; 18.13;
20.30. MELODIA - 9; 11.13; 13.30; 
16; 18.15: 20.30. MODERN - 9; 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30.
• Aeroport *75 : CASA FILMULUI
- 10: 12: 14; 16: 18; 20.
• Apașii : LUMINA - 9; 11.15;
13.30. 15.43: 13 ; 20.
• Dacă tace cintărețul 
SIOR -
20.30.
• Noaptea 
9.13; 11.30;

9; 11.15; 13.30;
: EXCEL- 
16; 18.15 ;

americana 
13.45; 18;

PROGRESUL 
18.15: 20.30.
• Pisicile
GREȘUL -
« Plutea: TIMPURI NOI

: EFORIE
18.15; 20.30.

- 11.15; 13.30: 16;

aristocrate : PRO-
0

11.15: 13.20: 15.43: 13; 20.15. FE
RENTARI — 18; 20.15.
• Romanță pentru o coroană : 
FERENTARI - 15.30.
• Țară îndepărtată : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20.15. TO- 
MrS — 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15; 
20.30.
• Dosarul Gericarov : BUCEGI —
15,30: 17.43;
• Ultimele zile ale verii : GIU- 
LEȘT1 - 15.30; 17.45: 20. COTRO- 
CENI - 10; 12.30. 15: 17.30 : 20. 
FLOREASCA — 15.30: 18; 20.15
• Cind vine septembrie : UNIREA 
- 16: 18: 20
• Prietenii mei, elefanții : DA
CIA - 9: 12.30: 10; 19.15.
• Pinocchio : PACEA - 14.15.
• Un loc sub soare ; PACEA — 
16. 18: 20
• Evadarea ! CRTNGAȘI - 17.
• Familia Dulscy : VIITORUL —
15.30; 13: 20
• Orient Express : GLORIA — 9;
11.45: 16.15: 19.15
• Katina : MOȘILOR - 16: 18: 20.
• Cangurul : POPULAR — t5.45: 
18. 20.

• AI șaptelea cartuș : MUNCA
- 15.45: 18; 20
• Soarele alb al pustiului : COS
MOS - 18: 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copil : COSMOS — 15.30
• Astă-seară dansăm tn familie : 
FLACĂRA - 10: 15.30.
• Melodiile cartierului : FLACA-
RA - 18: 20.
• Suflete condamnate : ARTA — 
15.30; 17.45: “
• Mihai
19.30
• Aripi 
16; 18;

20.
Viteazul : VITAN — 15.30;

puternice : RAHOVA 
20.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Comoara din deal —
19.30. (sala mică) : Comedie de 
moda veche — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala studio a Ateneului Român):

La COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC JILAVA se desfășoară în ritm intens lucrările de Investiții la un nou obiectiv. Activitatea echipei de zidari condusă de Gheorghe Șovărel este concentrată la închiderea halei (în fotografie). în acest, fel se creează condiții optime pentru continuarea lucrului pe perioada de iarnă. Sudorii din formația condusă de Alecu Toma efectuează montarea timplăriei metalice.— De altfel, stadiul fizic al lucrărilor — ne spunea ing. Ion Curicuță, din cadrul serviciului mecanoenergetic și investiții, reprezentantul beneficiarului — față de graficele de execuție, se află in avans. Organizarea bună și aprovizionarea din timp cu materialele necesare au fost elementele hotărîtoare care au permis devansarea lucrărilor. Preocuparea noastră este ca imediat ce utilajele vor fi livrate de furnizori să fie montate în cel mai scurt timp.Foto-text : Ion Moldoveana

PROGBAMUL I

11,00 O viață pentru o idee : acad. Petre 
Antonescu (1873—1965).
Din nou despre preferințele dv. 
muzicale.
Ferestre deschise spre lume. 
Publicitate.
Pămint al bucuriei. Emisiune mu- 
zical-literarâ

I Cenaclu TV.
) Telex.

11.30

12,30
13.20
13,25

13.40
14.20
14.25 Matineu de operetă : 

selă“ de Fr. Lehar ('
15,45
16,05 Vlrstele peliculei.
16,53 Club T.
17,50 Finala Cupei României la hochei 

pe gheață : Steaua—Dinamo (re
prizele a 11-a și a tll-a). Transmi
siune directă de Ia patinoarul „23 
August".

19.30 Telejurnal • Săptămina politică 
Internă.
Teleenclclopedia.
Film serial : „Toma". în rolul 
principal : Tonny Mussante.
24 de ore. • Sport.
Scurtă tntllnlre de simbătă seara 

23,00 tnchtderea programului.

____ "■ *- ______  : „Văduva ve- 
___ ____ ._  _____ (partea I). 
Caleidoscop cultural-artistic.

20.00
20,55

22,25
22.35

Ciclu! „După-amiezile muzicale 
ale tineretului**. Debuturi. Recital 
de pian :
• opera 
Bastienne,
• Teatrul de o 
să cint - 19.30.
• Teatrul
19.30.
• Teatrul

18.Oana Velcovici
Româna ; Bastien și 

La Serva Padrona — 19. 
de operetă : Lăsațl-niă

de comedie : Pilcul —

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19. (sala ~ "
na Icoanei) : Titanic vals
• Teatrul Mic : Nu sintem
- 19.30
• Teatru! „C.I. Nottara" 
Studio) : Carambol — 10.
O Teatrul Gfuleșt! : Regele 
(premieră) - 19.30
• Teatrul evreiesc de stat : 
sori pe portativ — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe - 19.30. (sala victoriei) : 
E nemaipomenit - 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* : La hanul cu cintece
- 10.30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Aca
demiei) : Răi și nătărăi - 16.

Grădl- 
— 19. 
îngeri

(sala

loan

Scri-

AscensoarelePînă în prezent, se arăta într-o scrisoare sosită la redacție din Craiova, la fiecare a- sociație de locatari e- rau 2—3 electricieni care, de bine, de rău, se îngrijeau de buna funcționare a lifturilor, tn momentul de față, organele in drept ne-au lăsat pe mina celor de la „intervenții", care vin foarte greu. Cind se întim- plă să se oprească liftul intre etaje, nimeni nu poate lua nici o măsură pînă nu vin cei de la serviciul respectiv.Acesta este, în esență, conținutul scrisorii. Numai că „organele in drept", ca să folosim aceeași expresie ca in scrisoare, sînt de altă părere și, se pare, pe bună dreptate. întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Dolj ne răspunde. sub semnătura directorului, următoarele : „Pentru mai buna folosire a forței de muncă, cu începere din luna august a.c., executarea întreținerii și reparării as- censoarelor se face pe grupe de maiștri, după un grafic bine stabilit, conform instrucțiunilor tehnice ale I.S.C.I.R. tn aceste condiții, avem asigurată o execuție mal bună a reparațiilor, funcționarea in siguranță a instalațiilor și servirea mai bună a acestora. Lucrările de reparații se execută între orele 7—16, iar asistenta tehnica

pentru toate nscen- soarele din Craiova este asigurată în permanență (24 ore din 24) de către dispeceratul de Intervenții. După două luni de lucru in sistemul actual, se precizează în încheierea răspunsului, apreciem că as- censoarele de la blocurile de locuințe din Craiova funcționează mult mal bine decît in trecut."Dacă această apreciere corespunde și cerințelor celor care vor să urce și să coboare cu liftul și nu pe lingă el, atunci totul este bine.
în curs 

de rezolvare...

arată într-oOrașul Vălenii de Munte s-a dezvoltat mult in anii din urmă, se scrisoare adresată redacției noastre. Intre altele, s-au ridicat numeroase blocuri, in care locuiesc sute de familii. De la o vreme Insă, noi. cei din blocurile de locuințe de pe „Aleea Alunilor", ducem lipsa apei — atit a celei potabile. cît și a celei menajere.Dacă lucrurile stau așa, firește, oamenii au dreptate. Dar, în continuarea scrisorii, trimisă in numele mai multor locatari, se fac și unele afirmații nefondate. Cităm din scrisoare: „Considerăm că nu este o problemă chiar așa de greu de rezolvat, dacă ar exista preocupare din partea forului direct răs

punzător". Lucrurile nu sint însă chiar atit de simple. O dovedește și răspunsul Consiliului popular al județului Prahova. Alimentarea cu apă a orașului Vălenii de Munte, se arată, se face prin instalațiile de captare și conducte de transport ale fabricii de conserve din oraș, întrucit debitul de apă la surse a scăzut foarte mult, nu se mai poate satisface în bune condiții necesarul de apă pentru producția fabricii, cit și pentru alimentarea populației și a unităților socialiste din localitate. Din această cauză, orașul primește apă cu un debit mai mare numai în perioada cind producția fabricii de conserve este mai mică, în special în schimburile al Il-lea și al III-Iea. S-a luat măsura să se capteze izvoarele de la o nouă sursă, însă și a- cestea au un debit mic și nu vor satisface Integral necesarul de apă al orașului. în încheierea răspunsului se subliniază însă că problema apei în oraș se va rezolva integral odată cu darea în funcțiune a sistemului hidrotehnic Teleajen, care este execuție și va racorda distribuție a apei din Vălenii de Munte. Așadar, important este că există preocupare și problema va fi rezolvată.

în curs de la care se rețeaua de

Neculai ROȘCA
9

t

20.
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Conferința pe țară a Asociației române 
lentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică

Primire la primul ministru al guvernului

în Capitală au avut loc Vineri lucrările Conferinței pe țară a Asociației române pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică — A.R.L.U.S.La lucrări au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S., reprezentanți ai u- nor instituții centrale și organizații obștești.Au participat, de asemenea, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română conduse de tovarășul V. I. Konotop, președintele conducerii centrale a asociației, precum și B. I. Minakov, însărcinatul cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice la București.Participanții Ia lucrări au primit cu deosebită căldură, cu vii și îndelungi aplauze mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, adresat Conferinței pe țară a A.R.L.U.S., mesaj prezentat de tovarășul Emil Bobu.
A apărut 

„REVISTA ECONOMICĂ'1 
Nr. 42 din 22 oct. 1976Din sumar reținem articolul consacrat celei de-a IV-a ediții a Tîr- gului internațional București, precum și articolele intitulate : „Exigențe ale sporirii productivității muncii" ; „Eficiența controlului în economie" ; „Analiza dinamică a eficienței acțiunilor de cooperare economică internațională (I)“ ; „Metodologia de planificare în confruntare cu exigențele dezvoltării".în sprijinul celor ce studiază în învățămintul politico-ideologic de partid, revista publică consultația intitulată : „Manifestări ale crizei din gîndirea economică burgheză contemporană".
Metalurglștii din Pașcani 

obțin
Rezultate bune în 

acțiunea de modernizare 
a producțieiPentru a face față sarcinilor privind repararea vagoanelor, confecționarea boghiuri lor, fabricarea unor noi tipuri de vagoane în întregime în cadrul uzinei și a multor piese de schimb pentru toate tipurile de vagoane st locomotive, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea mecanică de reparat material rulant din Pașcani continuă pe scară largă procesul de modernizare a producției prin introducerea unor tehnologii noi, care sint rodul gîndirii tehnice proprii.în legătură cu aceste preocupări, ing. Petre Teodorescu, directorul tehnic al întreprinderii, ne-a subliniat : Modernizarea fluxurilor tehnologice la fabricația vagoanelor basculante, concepute și realizate în întregime in unitatea noastră, îmbunătățirile tehnologice la repararea vagoanelor de marfă și de călători, modernizarea cuptoarelor din sectoarele de tratamente și forjă sint doar cîteva din realizările colectivului nostru. Numai acțiunea de modernizare a cuptoarelor s-a soldat cu o creștere a productivității muncii cu peste 20 la sută și, în același timp, cu reducerea consumului de combustibil.în aceeași sferă de preocupări se înscrie și acțiunea de asimilare a unor piese de schimb ce nu se pot asigura ritmic prin cooperare sau din import. în acest sens, labirinții interiori de la fabricația boghiurilor, recon- diționarea și confecționarea pieselor ce compun regulatoarele „Dich" pentru instalația de iluminare a vagoanelor sînt doar cîteva noutăți tehnice aplicate aici. (Manole Corcaci).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 octombrie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea burnițe șl ploi 
slabe, Izolate. Vintul va sufla slab pini 
la moderat, atingind 25—30 km pe oră, 
și va predomina din sectorul nord-ves- 
tic. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 șl plus 8 grade, pe alocuri mal 
coborîte în depresiunile din estul Tran
silvaniei, și maximele între 7 și 15 gra
de, izolat mal ridicate în a doua parte 
a intervalului. Dimineața șl seara se 
va produce ceață. In București : Vre
mea va continua să se încălzească ușor. 
Cer variabil.

în continuare a fost prezentată, o informare cu privire la activitatea Consiliului General A.R.L.U.S. Au urmat dezbateri, în cadrul cărora au luat cuvîntul delegați și invitați. Atit în informare, cit și în dezbateri a fost exprimată hotărîrea de a acționa pentru înfăptuirea mărețelor o- biective stabilite de Congresul al XI-lea, pentru îndeplinirea la timp a sarcinilor din industrie, agricultură, pentru dezvoltarea științei, tehnicii. artei și culturii, pentru ridicarea nivelului de civilizație și progres al țării noastre, spre binele poporului român. în interesul unității și colaborării țărilor socialiste, al creșterii influenței și prestigiului socialismului în lume.S-a relevat că, alături de celelalte organizații de masă și obștești ce participă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, A.R.L.U.S., sub conducerea partidului, își aduce contribuția la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S., dintre poporul român și popoarele sovietice.Conferința a fost salutată de tovarășul V.I. Konotop, care a dat o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele șl statele noastre, succeselor obținute de

La invitația C.C. al P.C.R,, 
o delegație de activiști ai 
P.S.U.G., condusă de tovarășul Franz Hentschel, adjunct al șefului Secției cultură a C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, între 18 și 22 octombrie.Delegația a avut convorbiri la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, la conducerea instituțiilor centrale de cultură și creație artistică, precum și la Comitetul municipal București și Comitetul județean Iași ale P.C.R. Oaspeții au vizitat, de a- semenea, o serie de obiective social- culturale din Capitală și municipiul Iași.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.A fost prezent, de asemenea, Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.

Ministrul de stat la Ministe- rUl de Externe ăl Mărfi' BrităMt," lordul Goronwy Roberts, a efectuat în perioada 18—22 octombrie o vizită în țara noastră. Ministrul englez a fost primit de Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, și de George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Oaspetele britanic a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe privind relațiile bilaterale, precum și unele probleme internaționale de interes comun. De asemenea, au avut loc convorbiri la conducerea unor ministere și instituții centrale. Cu prilejul vizitei, s-a procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a convenției pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit șl ciștiguri in capital, precum și a acordului privind promovarea și garantarea investițiilor de capital.
„Pontica ’76". Timp de 10 zile, în județul și municipiul Constanța au loc tradiționalele manifestări politico-educative și cul- tural-artistice intitulate „Pontica". Ediția din acest an se desfășoară sub semnul traducerii în viață a măsurilor stabilite de' Congresul educației politice și al culturii socialiste care au imprimat un puternic dinamism activității politice, ideologice și cultural-artistice in rîndul maselor largi de oameni ai muncii. în acest sens, manifestările „Pontica" din acest an coincid cu debutul, în județul Constanța, a fazei de masă a Festivalului național „Cîntare României". Programul manifestărilor cuprinde dezbateri pe teme de producție, întilniri de lucru ale oamenilor muncii cu scriitori, artiști, compozitori, simpozioane pe tema centenarului independenței de stat a României, expoziții de artă plastică și de carte, spectacole de teatru, corale și ale brigăzilor artistice, o sesiune de comunicări științifice a Muzeului de arheologie din localitate și alta pe tema protejării faunei și florei dobrogene etc. (George Mihăescu). 

poporul român, a subliniat activitatea desfășurată de A.R.L.U.S. pentru promovarea prieteniei româno-so- vietice.Conferința a ales apoi noul Consiliu General A.R.L.U.S., care a ales biroul consiliului. în funcția de președinte a fost reales tovarășul Mihai Dalea.La încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Reafirmîndu-și profunda lor adeziune la politica partidului — expresie fidelă a aspirațiilor vitale ale națiunii noastre socialiste, participanții la conferință, se arată în telegramă, își exprimă hotărîrea ca și în viitor să depună toate eforturile pentru a contribui, în forme specifice de activitate, la înfăptuirea politicii interne și externe a patriei noastre, la promovarea politicii partidului nostru de dezvoltare a relațiilor ro- mâno-sovietice, să muncească cu toată energia pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru continua înflorire a patriei, pentru triumful socialismului și comunismului pe pămîntul României.
Cronica zilei

„50 de ani de la crearea 
Uniunii de luptă pentru 
doborîrea imperialismului" se intitulează expoziția documentară, or ganizată de Ambasada R. P. D. Coreene, deschisă vineri la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Expoziția prezintă, prin intermediul a numeroase fotografii, momente ale luptei revoluționare a poporului coreean pentru eliberarea țării, precum și imagini ce ilustrează mutațiile survenite in industrie și agricultură, în întreaga activitate economică și socială, în anii construirii socialismului in țara prietenă. Au rostit alocuțiuni Nicolae Cioroiu, directorul muzeului, și Pak Zung Guc, ambasadorul R. P. D. Coreene la București.

Președintele Oficiului el
vețian de expansiune co
mercială, Gerard Bauer, care, la invitația Camerei de comerț și industrie, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit vineri dimineața Capitala.La plecare, oaspetele a fost salutat de Hristache Zâmbetti, vicepreședinte al Camerei de comerț și industrie, de alte persoane oficiale. A fost prezent Pierre-Henri Aubaret, ambasadorul Elveției la București.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele a avut convorbiri la Camera de comerț și industrie, la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, la Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Comerțului Interior.

Cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Austria, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat vineri in Capitală o seară culturală.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Franz Wunder- baldinger, ambasadorul Austriei in țara noastră, alți membri ai ambasadei.

Festivalul „Jiule, pe ma
lul tău" amPT^ manifestare cul- tural-educativă, s-a constituit intr-un vibrant omagiu adus eroismului populației gorjene în luptele de la Jiu, de la care s-au împlinit 60 de ani. în prima zi a avut loc simpozionul „Voința de dreptate socială și libertate națională oglindită in creația populară". Concursul propriu-zis, la care au luat parte artiști amatori din Caraș-Severin, Maramureș, Hunedoara, Cluj, Dolj, Dîmbovița, Buzău și Gorj, a cuprins, în ediția din acest an, pe lingă interpret și formații de muzică populară, recitatori artistici. Artiștii amatori au făcut excursii de documentare în locuri de tradiție istorică și culturală, unde au susținut și recitaluri în fața unui numeros public. (Dumitru Prună).

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri după-amiază, pe Vladimir Starunski, ministrul comerțului interior din R.S.S. Ucraineană, care face o vizită în țara noastră.în cursul convorbirii care a avut loc a fost subliniată evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și U.R.S.S., relații ce se dezvoltă pe multiple planuri, în spiritul hotărîrilor stabilite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul L.I. Brejnev. în timpul întrevederii au fost puse
Plecarea ministrului apărării naționale 

al R. D. GermaneVineri Ia amiază a părăsit Capitala generalul de armata Heinz Hoffmann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul apărării naționale al R. D. Germane, care, însoțit de o delegație militară, a efectuat o vizită oficială în țara noastră, la invitația generalulul-co- lonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de genera- lul-colonel Ion Coman, de prim-ad- junctul și adjuncți ai ministrului, de generali și ofițeri superiori.

Delegația Grupului par
lamentar de prietenie R. F. 
Germania — România, con' dusă de dr. Walter Athammer, care face o vizită de prietenie în țara noastră, a fost primită vineri la a- miază la Marea Adunare Națională de Aneta Spornic și Virgil Teodorescu, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Radu Voinea, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — R. F. Germania, loan Ceterchi, președintele Consiliului legislativ, Margareta Hedviga Hauser, secretar al Marii Adunări Naționale.A fost prezent Richard Balken, ambasadorul R. F. Germania la București.în timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru bunele relații existente între România și R. F. Germania, între parlamentele celor două țări.în onoarea delegației, Biroul Mariî Adunări Naționale a oferit un dejun.în cursul dimineții, delegația a avut o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale cu Constantin Stanciu, adjunct al ministrului.

★Cu prilejul vizitei parlamentarilor din R. F. Germania, ambasadorul a- cestei țări la București a oferit un dineu.
Depunerea unor coroane 

de flori. Ambasadorii Senegalului — Ibrahima Boye, Republicii Arabe Libiene — Iahia Zaharia Al-Mu- kadami, Republicii Chile — Carlos Valenzuela Montenegro, Israelului — Shamay Cahana, și Turciei — Nahit Ozgun, au depus vineri, în cadrul unor ceremonii separate, coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
Teatrul pentru copii din Brăila s~a ’naP°'a^ de 'a Festivalul internațional al teatrelor de păpuși de la Zagreb. Formația artistică brăileană s-a. bucurat de un deosebit succes, obținând Premiul cel mare al juriului, precum și premii pentru scenografie și regie, iar actorului Gheorghe Heinl i-a fost decernat Premiul de interpretare în limba esperanto.
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FOTBAL: Mîine, meciurile etapei a X-aMiine 6e vor juca meciurile etapei a X-a a campionatului diviziei A. La București, pe stadionul Republicii, de la ora 11, Sportul studențesc se va întrece cu Jiul, iar pe stadionul Steaua, de la ora 15, Steaua va juca cu F.C. Bihor.Partida de la Tîrgu Mureș dintre A.S.A. și Dinamo va începe la ora 13 și va fi televizată în direct.
Handbal înAstă-seară la Moscova se va juca meciul retur dintre Dinamo București și echipa Institutului de aviație din Moscova din turul I al „Cupei cupelor" la handbal masculin. în prima partidă, de la București, scorul fusese de 25—20 in favoarea handba- liștilor români. 

în evidență ‘posibilitățile și acțiunile menite să conducă Ia extinderea unei conlucrări fructuoase în dezvoltarea relațiilor economice, la amplificarea cooperării reciproc avantajoase, precum și a schimburilor bilaterale de bunuri de larg consum dintre România și R.S.S. Ucraineană.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat Janos Fazekas, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului interior.A fost prezent V.G. Pozdniakov, consilier ăl Ambasadei U.R.S.S. la București.

Erau prezenți dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, colonel Werner Niemand, a- tașat militar, aero și naval, și membri ai ambasadei.Au fost, de asemenea, prezenți atașați militari ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, generalul de armată Heinz Hoffmann și generalul- colonel Ion Coman au trecut în revistă garda de onoare, aliniată la aeroport.
★Pe timpul cît s-a aflat în țara noastră, delegația militară a R. D. Germane a vizitat instituții militare și obiective economice.

„Reflexe: Imagini din 
Statele Unite ale Americii" se intitulează expoziția de fotografii, dedicată bicentenarului independenței S.U.A., deschisă vineri la amiază, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. Expoziția cuprinde fotografii, realizate de artiști profesioniști și amatori, care redau aspecte din viața și munca poporului american, în trecut și astăzi.Au rostit alocuțiuni la festivitatea inaugurală Iulian Antonescu, director adjunct; al Direcției patrimoniului cultural național, și Harry G. Barnes jr., ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București.

Cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Națiunilor Unite, 13 22 octombrie, sub auspiciile Asociației pentru Națiunile Unite din România, Centrului European al Asociațiilor pentru Națiunile Unite din București și Asociației tineretului și studenților din România pentru Națiunile Unite, a avut loc un simpozion consacrat „Creșterii rolului O.N.U. în lumea contemporană". Au fost prezentate comunicări științifice privind „Creșterea rolului statelor în perspectiva democratizării O.N.U.", „Perfecționarea reglementărilor juridice în cadrul O.N.U.", „Imperativul dezarmării șl în primul rind al dezarmării nucleare în lumea contemporană", „Tineretul și Națiunile Unite".Au luat parte profesori universitari, cercetători, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, studenți și ziariști.

„Colocviul republican al 
criticilor de teatru", aflat 13 cea de-a V-a ediție, a început vineri la Bacău. Pe agenda lucrărilor figurează un mare număr de comunicări și referate, reunite sub genericul „Rolul criticii in orientarea dramaturgiei și spectacolului contemporan românesc în spiritul umanismului revoluționar al societății noastre".

LOTONumerele extrase Ia tragerea din 22 octombrie 1976 :Extragerea I : 12 6 17 61 66 9 77 60 15.Extragerea a Il-a : 7. 46 42 69 33 88 62 76 52.

De la ora 15 se vor juca în țară celelalte meciuri ale etapei : S.C. Bacău — Universitatea Craiova. Politehnica Timișoara — Rapid, Politehnica Iași — F.C. Constanța, U.T.A. — F.C.M. Reșița, F.C. Argeș — Progresul și Corvinul — F.C.M. Galați.
cupele europeneîntîlnirea retur din „Cupa campionilor europeni" dintre Steaua și Duina Trieste (în primul meci : 38—21) se va juca miercuri, 27 octombrie, de la ora 18,15, la Palatul sporturilor și culturii din Bucureșfi.

In ,,orașul 
celor 93 de poduri"în lumina de culoarea mierii a zilelor de toamnă, Luxemburgul, milenarul oraș al celor 93 de poduri (care se arcuiesc peste îngusta vale a rîului Petrusse, veritabil canion cu pereții aproape verticali), capitală a ducatului cu același nume, își etalează, în mijlocul unei vegetații care te face să uiți că te afli în inima Occidentului, bogata-i „grădină de flori de piatră" : edificii monumentale ale trecutului, între care maiestuoasa catedrală No- tre-Dame, sediile ultramoderne ale celor peste 80 de bănci și 3 000 de firme comerciale, jocul de linii și volume ale unor lăcașuri de artă de concepție arhitectonică îndrăzneață, cum ar fi fagurii policromi de beton ai Teatrului Național.Se spune, de obicei, că „Luxemburgul este un dar al fierului, așa cum Egiptul este un dar al Nilului". într-adevăr, alături de activitatea financiar- bancară. Luxemburgul își datorează în mare parte fizionomia sa actuală industriei siderurgice. Producția de oțel, căreia îi revine 65 la sută din totalul exporturilor luxemburgheze — in condițiile in care comerțul exterior reprezintă apro'ape 80 Ia sută din produsul național brut — are ' o importanță cu atît mai mare cu cît asigură 28 000 de locuri de muncă, 39,8 la sută din populația activă a țării fiind ocupată în această ramură a economiei naționale. An de an se înregistrează producții care gravitează în jurul cifrei de 6 milioane de tone, ceea ce, raportat la populație, înseamnă o media de 18 tone pe locuitor, din acest punct de vedere Luxemburgul ocupind primul loc în lume. Reîmprospătarea tehnică a siderurgiei constituie o preocupare constantă, pentru a face față unei competitivități tot mai sporite pe plan mondial, investițiile din această ramură ridieîndu-se în ultimii ani la cifre situate în jurul a trei miliarde de franci.O țară, indiferent care ar fi ea, nu își poate însă întemeia prosperitatea numai pe una sau două ramuri, în cazul Luxemburgului pe siderurgie și sectorul bancar, mai ales ținînd seama și de contextul geografic : absența oricărei ieșiri la mare, distanțele relativ mari față de porturile unde acostează navele ce transportă minereul de fier din import. Tocmai de aceea se a- cordă o atenție deosebită diversificării industriale. Chimia, industria maselor plastice, a aparatelor de precizie, hidroenergetica, reprezentată de barajele Esch-sur-Siire și Rosport, ca și de centrala de la Vian- den, unde funcționează cea mai mare stație de pompare din Europa, sint tot atîtea implanturi de dată

ÎNSEMNĂRI 
DIN LUXEMBURG

Podul ,,Adolphe”, unul din cele 93 arcuiri în piatrâ ale oapitalei luxem
burgheze

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Istanbul și-a început lucrările cea de-a șaptea Adunare generală a Asociației comitetelor naționale olimpice din Europa la care iau parte delegați din 25 de țări. Comitetul olimpic român este reprezentat de Lia Manoliu, secretară a C.O.R.• Comitetul executiv al Federației internaționale a sportului universitar (F.I.S.U.) a stabilit ca Jocurile universitare de vară din 1977 să se desfășoare la Sofia, intre 17 și 28 august.• în finala turneului de volei a Jocurilor sportive panarabe de la Damasc : Maroc — Siria 3—2.• în meci amical de rugbi : Italia — Japonia 25—3.• în semifinalele turneului de tenis de la Barcelona jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o 

mai recentă în peisajul economic luxemburghez.Pentru o țară a cărei economie se bizuie, într-o măsură însemnată, pe importuri și, de asemenea, pe debușee din ce în ce mai diversificate, extinderea raporturilor economice se înscrie ca o permanentă necesitate. O semnificativă expresie a acestei tendințe o constituie atenția acordată, în ultimul timp, dezvoltării relațiilor Luxemburgului cu țările socialiste. în acest cadru, cercurile luxemburgheze evocă cu satisfacție cursul pozitiv al raporturilor cu România, în special după vizita făcută, cu patru ani în urmă, în Luxemburg de președintele Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu, eveniment a cărui însemnătate, așa cum țin să releve deopotrivă reprezentanți a> oficialităților, ca și exponenti ai celor mai diferita categorii sociale, a fost și mai mult evidențiată prin scurgerea timpului. Continuarea dialogului la nivel înalt româno- luxemburghez, cu prilejul apropiatei vizite pe care o va face în țara noastră marele duce Jean, este considerată, pe bună dreptate, aici ca un nou și semnificativ moment în evoluția bunelor relații existente, menit să contribuie la lărgirea orizonturilor colaborării. Faptul că paralel cu convorbirile politice vor avea loc discuții între reprezentanți ai unor importante firme din Luxemburg și reprezentanți ai unor întreprinderi din România — au ținut, de asemenea, să releve interlocutorii — este grăitor pentru dorința reciprocă de a identifica noi forme și căi de extindere a acestei colaborări.
— Luxemburgul se simte aproa

pe de România — declară, în acest sens, grupului de ziariști români d-nul Guy de Muyser, mareșalul curții — nu numai in virtutea în
semnătății pe care o prezintă ca 
partener comercial această tară a 
chimiei, in general a unei frumoa
se dezvoltări industriale, ci, in pri
mul rind, pentru hărnicia poporu
lui român, fată de care nutrim ad
mirație, pentru politica realistă și 
înțeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Extinderea colaborării 
intereuropene este o cerință căreia 
toate țările, indiferent de sistem 
social-politic, trebuie să-i dea 
un răspuns pozitiv. Și constituie un 
motiv de satisfacție reciprocă fap
tul că Luxemburgul și România — 
care fac parte din categoria țărilor 
mici și mijlocii — se intilnesc in 
voinfa comună de a acționa in așa 
fel incit această cerință să-și gă
sească cimp larg de manifestare.

Ioana BĂRBAT

cu 7—5, 6—2 pe cehoslovaca Regina Marsikova. Ruzici va intilni în finala competiției pe Renata Tomanova (Cehoslovacia), care a eliminat-o cu 6—2, 6—1 pe olandeza Elly Appel.• Astăzi, cu începere de la ora 16,30, în sala din Calea Plevnei va începe meciul internaționa de haltere dintre echipele Steaua și Hon- ved Budapesta. întîlnirea va continua duminică de la ora 10,30.• Sinudyne Bologna — Olympia- kos Atena : 87—64 în grupă preliminară din „Cupa campionilor europeni" Ia baschet. în aceeași grupă mai sînt înscrise Dinamo București și Maccabi Tel Aviv.« în prima gală a turneului de la Rotterdam (Olanda) pugilistul român Robu Niță (categoria muscă) l-a învins la puncte pe francezul Dominique Piedeleu.
• SATELIȚII IN SPRI

JINUL MARINARILOR. „Morsviazisputnik" este denumirea unei noi instituții create in Uniunea Sovietică și destinate să stabilească, printr-un sistem de sateliți, legături între uscat și mare, pe orice vreme. Cu ajutorul acestui sistem, navele pot comunica din orice punct al globului. Sistemul de sateliți ce va fi creat poate lucra independent în regimul legăturilor „radiotelegra- fice" și „radiotelefonice", chiar și în condițiile nefavorabile create de furtunile magnetice, în caz de avarie a unei nave în largul oceanului, semnalul S.O.S. este retransmis de sateliți. putîndu-se astfel să se asigure un ajutor eficient și rapid, întrucit zona de „radiovizibili- tate" a sistemului este practic nelimitată. Totodată, sistemul este conceput și pentru transmiterea informațiilor meteorologice, permițînd navelor să o- colească furtunile puternice.

• OPERAȚIUNEA A-
CROPOLE. Recent au fostdesprinse primele statui de pe Partenon, în cadrul operațiunii vizînd punerea la adăpost de efectele poluării a unor vestigii de pe Acropole, într-un nou muzeu dedicat complexului de pe cunoscuta colină. După cum s-a mai anunțat, statuile respective urmează să fie înlocuite cu replici în curs de realizare în atelierele din Londra ale lui „British Museum", unde se dețin mulaje ale originalelor, luate în urmă cu 50 de ani. Pe de altă parte, UNESCO a făcut cunoscut că, la viitoarea sa întrunire de la Nairobi (Kenya), va supune participan- ților propunerea de a se lansa o campanie, pe plan internațional, pentru strîngerea de fonduri destinate salvării monumentelor de pe Acropole.

© „CINEMATOGRA
FUL AUDE Șl VEDE", între 11 noiembrie și 5 decembrie se va desfășura la Teheran un festival internațional al fil

mului cu participarea a circa 50 de țări. Paralel cu filme în premieră, de scurt și lung metraj, vor fi prezentate producții distinse cu premii la alte festivaluri. Deosebit de interesante se anunță filmele pe teme contemporane ce vor putea fi urmărite în cadrul secției intitulate sugestiv : „Cinematograful aude și vede". De asemenea, vor fi omagiați cineaștii Federico Fellini și Andrzej Wajda.
• „BIG BEN" A O- 

BOSIT. Renumitul orologiu de pe clădirea parlamentului britanic — Big Ben — va fi supus, pentru prima oară, unei „radioscopii". Specialiști de la Institutul de cercetări nucleare din Harwell vor examina, cu cea mai mare grijă, venerabilul său mecanism. Aceasta datorită faptului că, în ultimul timp, o- rologiul a dat semne de „oboseală". Astfel, la 5 august a.c. el s-a oprit pentru 11 zile, după aceea pentru alte citeva ore, fără ca motivul să poată fi cunoscut. „Oboseala" s-a făcut și mai grav simțită în această

toamnă. De aproximativ 2 luni londonezii sînt lipsiți de sunetele de gong atît de familiare, care marchează sferturile de oră.
• „CUTIUȚELE MO

TORIZATE". Vehicule de genul celui din imagine con

stituie atracția salonului automobilului din acest an de la Paris. „Cutiuțele motorizate",

cum au fost denumite aceste mașinuțe pe 3 sau 4 roți, nu dezvoltă viteze mari (35, maximum 50 km/h), nu au capacitate prea mare (1—2 persoane) ; ele oferă, în schimb, o mulțime de avantaje deloc neglijabile : spațiu mic de parcare, consum redus de carburant, securitate sporită. Deocamdată însă, printre avantaje nu poate fi menționat și prețul de vinzare.
® HIDROTEHNICA 

MAYAȘILOR. u» sistem foarte perfecționat de acumulare și depozitare a apei posedau, in urmă cu două milenii, indienii maya. Urmele lui au fost descoperite în cursul unor săpături din apropierea localității mexicane Etzna. Rețeaua de canale depășea 20 km lungime ; canalul principal, încă bine păstrat, măsoară 6 km lungime, 50 m lățime și 1,5 m în adîn- cime. Sistemul, ingenios proiec

tat, avea o capacitate de depozitare de 2 miliarde metri cubi de apă, cantitate destinată irigării culturilor și grădinilor și aprovizionării cu apă potabilă. Canalele erau populate cu pești. Specialiștii consideră proiectarea și realizarea acestui sistem o performanță tehnică deosebită, comparabilă cu construirea marilor temple ale mayașilor.
• FIGARO, FIGA

RO... La Paris s-a deschis o frizerie cu două secții : pentru cei cărora le place să vorbească în timp ce frizerul își face meseria și pentru cei care preferă să tacă. în primul caz însă, există, de asemenea, „secții" speciale, la intrarea cărora clientul amator de discuții află tema pe care o poate aborda cu Figaro-ul respectiv : „sport", „politică", „viața economică" și, în tine, „diverse".
• VULCANUL LO- 

RENZA, situat în nord-estul Columbiei, a intrat în erupție. Fenomenul, devenit cunoscut

datorită unor emisiuni ale radioamatorilor, nu a cauzat pînă acum, după cît se pare, nici o victimă. Vulcanul este situat nu departe de Marea Caraibilor, într-o regiune greu accesibilă, începerea erupției a determinat exodul unui număr de țărani din împrejurimi, alertați de autorități. La fața locului au fost trimise echipe de salvare.
• „UNIVERSUL LUI 

CALDER" _ este numele unei ample retrospective deschise la „Whitney Museum" din New York, dedicată marelui artist contemporan Alexander Calder. Opera de o viață a foarte prolificului sculptor, azi în vîrstă de 78 de ani, ocupă două etaje ale muzeului. Sint expuse faimoasele sale „mobile" și „statice", capricioasele „jucării" — o întreagă galerie de „o- biecte", cum le numește artistul. alcătuind un fabulos univers nu lipsit de umor.
® SEMAFOR PEN

TRU NEVĂZĂTORI. In °- rășelul elvețian Harw a fost

inaugurat primul semafor pentru nevăzători. Simplu și necostisitor, acest sistem se bazează pe un semnal sonor : cînd apare culoarea verde pentru pietoni, se declanșează un semnal acustic care se întrerupe doar în momentul în care apare lumina roșie. în urma experimentărilor, sistemul a fost considerat eficient. Noua instalație poate fl racordată la toate semafoarele existente.
® CELE MAI VECHI 

URME DE VIAȚĂ ANI
MALĂ au fost recent descoperite în straturile de bază ale unei mine de cupru din Zambia. Este vorba de microgalerii săpate în rocă de organisme pluricelulare (metazoare). Ținînd seamă de faptul că respectivele straturi sedimentare au o vechime de 1 000—1 050 milioane ani, rezultă că organismele ce au săpat galeriile au trăit cu 300 milioane ani înaintea celor mai vechi viețuitoare cunoscute pînă acum.
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Marea demonstrație de la PekinPEKIN 22 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la 21 octombrie a avut loc în Piața Tien An Men, din Pekin, o mare demonstrație, desfășurată pe parcursul întregii zile, la care au luat parte un milion și jumătate de persoane.Reuniți pentru a sărbători pe tovarășul Hua Kuo-fen în calitate de președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și de președinte al Comisiei Militare a Comitetului Central, demonstranții, relevă China Nouă, au salutat, totodată. victoria zdrobirii planului grupului antipartinic al lui Uan Hun-uen,

Cian Ciun-ciao, Cian Cin și Iao Uen-iuan de a uzurpa puterea de stat și de partid.Participanții la demonstrație — muncitori, țărani, comandanți și luptători ai Armatei Populare de Eliberare, milițieni, cadre revoluționare, intelectuali revoluționari, gărzi roșii, reprezentanți ai comunelor din împrejurimile Pekinului și oameni de diferite profesii — purtînd portrete ale președintelui Mao, steaguri roșii și pancarte, și-au exprimat „deplina încredere în Comitetul Central al partidului condus de președintele Hua Kuo-fen".

LIBAN

SITUAȚIE CALMA LA BEIRUT SI ÎN ÎNTREAGA TARĂ
» » «

• Încetarea focului — respectată pe ansamblul fronturilor
• Președintele Sarkis a pus în funcțiune o rețea de observație 
formată din militari neangajați în conflict • Pregătiri pentru

conferința arabă la nivel înalt

Cu prilejul Zilei armatei 
Republicii Socialiste România

O. N. U.
Alegerea noilor membri nepermanenți 

ai Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 22. — Corespondentul nostru transmite : Joi du- pă-amiază, Adunarea Generală a ales Canada, R.F.G., India, Mauritius și Venezuela, pe un termen de doi ani, în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, începind de la 1 ianuarie 1977, cînd expiră man
datele Guyanei, Italiei, Japoniei, Suediei și Tanzaniei. Celelalte state membre nepermanente ale acestui for executiv al O.N.U., însărcinat cu misiuni speciale în problemele păcii și securității, sînt România, Benin, Libia, Pakistan și Panama.

în Comitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturaleComitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a adoptat prin consens un proiect de rezoluție prezentat de un grup de 36 de state, între care și România, la punctul „Păstrarea și dezvoltarea în continuare a valorilor culturale" ale națiunilor. Rezoluția reafirmă dreptul tuturor statelor de a participa la conservarea și dezvoltarea culturii și subliniază necesitatea extinderii cooperării internaționale

în domeniul culturii, pe baze de respect reciproc pentru integritatea valorilor culturale.Rezoluția exprimă convingerea statelor membre ale organizației cu privire la necesitatea urgentă a dezvoltării relațiilor culturale internaționale, cere UNESCO să ia măsuri în acest sens și să prezinte un raport la următoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U. asupra rezultatelor obținute.

Relatările transmise din Beirut de diverse agenții de presă concordă în evidențierea caracteristicii situației noi din Liban : încetarea luptelor în capitală și în celelalte localități din țară, ca urmare a respectării acordului de încetare a focului, convenit la 17 octombrie la Conferința in șase la nivel înalt de Ia Riad. în punctele de contact între forțele pales- tinene șî siriene, din sudul și estul Beirutului, situația a fost vineri dimineața calmă, informează Associated Press. în alte zone, unele ciocniri sporadice au fost curmate înainte de a căpăta amploare.Reluînd comunicatele separate transmise prin radio de cele două grupări adverse, agenția France Presse menționează nota comună de încredere în aplicarea acordului de la Riad. „Optimismul manifestat de cercurile politice și militare nu se bazează numai pe speranțe, ci și pe realități : gradul de realizare a încetării focului este in consecință încurajant în ceea ce privește Beirutul și suburbiile sale" — sublinia vineri postul de radio al forțelor progresiste.Presa libaneză reține intervenția directă a președintelui Elias Sarkis, care a supravegheat, pînă noaptea tîrziu, evoluția situației, culegînd informații operative printr-o vastă re-

Declarațiile lui Kurt Waldheim în problemele 
lichidării decalajelor dintre țările industrializate 

și cele în curs de dezvoltareîn discursul rostit la Philadelphia în fața „Consiliului pentru afacerile mondiale", secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a chemat la „stabilirea unor relații de lucru între națiunile bogate și cele care luptă pentru a scăpa de sărăcie". El a cerut statelor membre ale O.N.U. „să a- corde prioritate eforturilor elaborării unei strategii generale a dezvoltării globale, care să satisfacă atît interesele țărilor în curs de dezvoltare, cît și ale celor industrializate". Intr-o lume a interdependențelor, a spus secretarul general al O.N.U., voința politică a statelor de a negocia cu hotărîrea de a ajunge la acord asupra problemelor economice și altor chestiuni internaționale, rămîne factorul crucial în relațiile internaționale, precum și al perspectivelor unei lumi mai viabile în următorul secol.Subliniind faptul că, în prezent,

lumea trece printr-o etapă decisivă de plămădire a unor noi relații intre state, Kurt Waldheim a evidențiat necesitatea adoptării unor politici și programe complementare urmărind reducerea disproporției flagrante dintre veniturile pe cap de locuitor ale popoarelor din țările industrializate și, respectiv, din statele în curs de dezvoltare. Nevoile economiei și justiția socială reclamă unul și același lucru : o politică comună care să acorde țărilor sărace o mai mare parte din beneficiile dezvoltării economice viitoare.Secretarul general al O.N.U. a subliniat, de asemenea, necesitatea unui proces continuu de dialog și negocieri, a unui nou stil de tratative orientat spre accelerarea a- jungerii la acorduri juste și durabile în problemele economice și politice care confruntă omenirea.

SPANIA

Proteste împotriva 

interzicerii 

Congresului P. S. M. S.Cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, și-a anulat o călătorie în Spania, unde urma să conferențieze la un institut din Majorca, în cursul săptă- mînii viitoare. Această hotărîre a fost luată în urma interzicerii de către autoritățile spaniole a Congresului Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol.Partidele social-democrate din Danemarca, Suedia, Norvegia și Finlanda au dat publicității o declarație comună în care protestează împotriva hotărîrii guvernului spaniol de a interzice desfășurarea, luna viitoare, la Madrid, a Congresului P.S.M.S. Un comunicat în același sens a fost publicat și de Biroul Executiv al Partidului Socialist Francez.Pe de altă parte, liderul sindicalist spaniol Jose Mata s-a reîntors la Madrid, după un exil de 28 de ani. El a fost primit de Felipe Gonzalez, secretar general al P.S.M.S.

țea de observație instalată de joi. Echipa de observatori este alcătuită din ofițeri ai armatei libaneze care nu s-au raliat grupărilor aflate în conflict. Atît forțele progresiste, cît și cele falangiste sînt de acord cu această decizie luată de șeful statului pentru a asigura succesul înțelegerilor realizate la Riad.Atașatul militar la Beirut al. Ara- biei Saudite, generalul Aii Shair, care se ocupă din partea Ligii A- rabe de respectarea generală a acordului de la Riad, a avut contacte în ultimele 24 de ore cu liderii Falangelor Libaneze și ai forțelor progresiste, pentru a preîntîmpina cazurile de violare a încetării focului.Părțile aflate în conflict consideră că ostilitățile nu au încetat încă și că ameliorarea constatată joi și vineri trebuie să fie consolidată. Nici una din părți nu ascunde faptul că numeroase dificultăți rămîn încă de depășit în direcția aplicării acordului intervenit la Riad.După cum transmite corespondentul nostru în Egipt, la Cairo se intensifică pregătirile în vederea Conferinței arabe la nivel înalt. Reuniunea — scrie ziarul „Al Ahram" în ediția sa de vineri — se va deschide luni, la ora 11,30, Ia sediul Ligii Arabe, pentru a statua măsurile a- doptate la întrunirea de la Riad menite să conducă la rezolvarea conflictului libanez. Se presupune că lucrările vor dura două zile, și nu o singură zi cum au propus unii miniștri arabi de externe. Rezoluțiile reuniunii vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă, la care vor fi prezenți circa 400 ziariști.Hotărîri definitive privind instituirea forței de pace a Ligii Arabe cu un efectiv de 30 000 de militari, convenită la conferința de la Riad, sînt așteptate de la reuniunea arabă de la Cairo.
Presa din diferite țări apreciază 

noua înțelegere ca o măsură pozitivă. 
„Nu trebuie să existe nici o îndoială, 
scrie ziarul britanic „Times", că a- 
cordul de la Riad reprezintă cea mai 
mare speranță din ultimele luni pen
tru o soluționare politică a conflictu
lui și, probabil, cea mai întemeiată".

La Moscova, cu prilejul Zilei armatei Republicii Socialiste România, atașatul militar, aero și naval al țării noastre în U.R.S.S. a organizat la 22 octombrie o gală de filme. Au luat parte generali și ofițeri superiori sovietici, atașați militari, aero și navali, funcționari superiori ai M.A.E. al U.R.S.S. în cadrul manifestării, atașatul militar român a evocat tradițiile de luptă ale armatei române, prietenia de arme româno-sovietică.Cu același prilej a fost prezentată o fotoexpoziție, înfățișînd aspecte ale luptelor duse de armata română și armata sovietică împotriva fascismului, momente ale pregătirii de luptă și politică a militarilor, precum și ale colaborării româno-sovietice.
★La Pekin, cu prilejul Zilei armatei Republicii Socialiste România, atașatul militar, aero și naval al țării noastre a organizat o gală de filme, la care au participat cadre din conducerea Armatei populare de eliberare chineze, activiști cu funcții de răspundere ai Secției pentru relații externe a C.C. al P. C. Chinez, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere, ai Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, alte oficialități, atașați militari străini. Au fost prezentate filme documentare înfățișînd aspecte din viața militarilor și pregătirea forțelor armate ale țării noastre.
★La Belgrad, atașatul militar, aero și naval al țării noastre a organizat o gală de filme. Au luat parte cadre din conducerea Secretariatului federal pentru apărarea națională, generali, ofițeri superiori, șefi ai unor misiuni diplomatice și atașați militari străini. Filmele au evocat glorioase fapte de arme să- vîrșite de armata română în războiul antihitlerist.
★La Budapesta, atașatul militar și aero al țării noastre în R. P. Ungară a depus coroane de flori la monumentele eroilor români din Gyor, HajduboszOrmeny și Debrecen, cinstind memoria ostașilor și ofițerilor români care și-au jertfit viața pentru eliberarea Ungariei de sub dominația fascistă. De asemenea, atașatul militar român a oferit vineri, în saloanele ’ambasadei, o gală de filme.

FOTO-ACTUALITATE

agențiile de presă transmit:

GENEVA

Consultări preliminare 
în problema rhodesiană 

Poziția guvernului englez în legătură cu declarațiile lui 1. SmitLa Geneva au început vineri consultări preliminare tinerii conferinței, consacrată viitorului Rhodesiei, reuniune care urmează să se deschidă la 28 octombrie. Pînă în prezent, la Geneva au sosit reprezentanții guvernului britanic, precum și delegația guvernului condus de Ian Smith. Reprezentanții celor patru grupări ale populației africane din Rhodesia sînt așteptați să sosească la Geneva luni și marți. Ambasadorul britanic Ivor Richard a avut vineri o întîl- nire cu Ian Smith, pentru clarificări asupra termenilor principali ai acordului privind viitorul constituțional al Rhodesiei.Acest lucru a devenit necesar în- trucît Ian Smith a declarat la sosirea la Geneva că delegația sa va da o interpretare proprie acordului a- supra viitorului constituțional, pe baza termenilor cuprinși într-un document secret, care i-ar fi fost înmî- nat de Kissinger la întîlnirea de la Pretoria din 19 septembrie. Potrivit declarațiilor lui Smith, documentul preconizează : instaurarea puterii populației africane majoritare într-un stat rhodesian independent în răstimp de doi ani ; în această perioadă ar urma să fie constituit un guvern de tranziție, bazat pe împărțirea puterii între albi și negri ; sancțiunile O.N.U. împotriva Rhodesiei ar urma să ia sfîrșit, la fel ca și acțiunile mișcărilor de eliberare națională rhodesiene ; guvernul interimar ar urma să garantele drepturile populației minoritare. De asemenea,

Ian Smith a arătat că delegația _s va cere ca minoritatea albă să păs treze în guvern portofoliile-cheie ale apărării, poliției, securității, pre cum și pe cel al justiției.Marea Britanie, care va asigur președinția conferinței, a dezminți după cum precizează agenția Asso ciated Press, faptul că documentel existente ar stabili vreun fel de an gajament formal în această direcții Un purtător de cuvînt autorizat t Marii Britanii, citîndu-1 pe ministre de externe Anthony Crosland, a de clarat că există doar „document pentru discuții", al căror conținu trebuie să facă obiectul negocierilo de la Geneva. El a adăugat că pune tele extrase din documentul Ju Henry Kissinger de către Ian Smitl „nu pot constitui in nici un sens ar gumente ori promisiuni san garanți din partea guvernului britanic, car nu are puterea, chiar dacă ar dori-o să impună asemenea termeni repre zentanților populației africane sai statelor africane vecine — Zambia Tanzania, Mozambic, Botswana ș Angola".într-un Interviu acordat televiziu nii britanice după sosirea sa la Lon dra, în drum spre Geneva, Joshu Nkomo, liderul grupării din interio a Consiliului Național Africai (C.N.A.), a declarat că în ciuda uno deosebiri, liderii mișcării de elibe rare națională rhodesieni sînt ci toții in mod fundamental de acort asupra problemei principale — tranf- forarea puterii in miinile populație de culoare majoritare.
ROMA

Intilnire a secretarilor generali ai partidelor 
comunist și socialist

Ministrul industriei me
talurgice al României, Ne- culai Agachi, a făcut o vizită de lucru în Uniunea Sovietică. în timpul căreia a fost primit de M. A. Lese- ciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și a avut întîl- niri cu I. P. Kazaneț, ministrul siderurgiei al U.R.S.S., V. G. Morozov, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat pentru relații economice externe, precum și cu membri ai conducerii altor ministere economice. într-o atmosferă de lucru prietenească au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice româno-sovietice pe perioada 1976— 1980.

în R.S. Cehoslovacăau în* ceput vineri alegerile de deputați pentru organele reprezentative la toate nivelurile. în întreaga țară funcționează 18 814 secții de votare, cărora li se adaugă alte secții organizate în spitale, maternități, centre universitare, unități militare și în alte locuri pentru a oferi fiecărui cetățean posibilitatea de a vota.

In drum spre patrie,tova- rășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a făcut o scurtă escală la Atena, unde a avut o întrevedere cu Ioannis Varvitsiotis, ministrul grec al comerțului, cu care a discutat probleme de interes comun.
Programul de schimburi 

Culturale pe ani* —1978 între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Liberia a fost semnat la Monrovia. Documentul a fost semnat de Petrachi Trofin, ambasadorul țării noastre la Monrovia, și Cecil Dennis jr„ ministrul liberian al afacerilor externe.

La Varșovia s_au desfâ?urat lucrările consfătuirii vicepreședinților academiilor de științe sociale din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S., Vietnam. Din țara noastră a participat Ștefan Voicu. vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice. In timpul lucrărilor s-a efectuat un schimb de păreri și informații privind dezvoltarea continuă a colaborării în domeniul științelor sociale între academiile de științe participante.

La ambasada română din ca
pitala R.D. Germane a fost orga
nizată o seară culturală româ
nească, in cadrul căreia au fost 
prezentate filme documentare 
despre tara noastră.

tn cadrul programului „Ora
șul si... istoria". Televiziunea 
egipteană a transmis o emisiune 
de o jumătate de oră intitulată 
„București — capitala României 
socialiste". A fost prezentat fil
mul documentar „România, țara 
mea". Comentariul emisiunii a 
cuprins referiri la istoria Bucu- 
reștiului si la dezvoltarea im
petuoasă pe care au cunoscut-o 
orașul si întreaga tară în anii 
socialismului.

Convorbiri sovieto-polo- jjg# La Moscova a avut loc, vineri, o întîlnire între Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, care s-a aflat într-o scurtă vizită în Uniunea Sovietică.
Guvernul laburist este h°- tărît să traducă în viață programul său vizînd combaterea crizei economice, a reafirmat ministrul britanic al finanțelor, Denis Healey. El a respins categoric planul de acțiune al patronatului britanic (C.B.I.), vizînd în esență reducerea drastică a cheltuielilor publice. Aplicarea unor asemenea măsuri — a spus Denis Healey — ar genera un plus de un milion de șomeri în Marea Britanie, grave perturbări sociale, precum și pierderea încrederii în economie. Relansarea e- conomică trebuie să aibă la bază ex-

Forțele de poliție ale regimului rasist de la Pretoria au arestat vineri 16 
profesori și 62 studenți de Ia o școalâ din Soweto. Agenția Reuter relevâ 
câ acțiunile poliției survin după o serie de manifestații antisegregațio- 
niste organizate în ultimele zile in această suburbie a Johannesburgului, 
locuită de 'africani. Imaginea de mai sus este semnificativă pentru 

sălbăticia cu care acționează forțele polițienești

Vineri a avut loc la Roma o în- tîlnire a conducerilor Partidului Comunist Italian și Partidului Socialist Italian. în cursul întîlnirii, cele două delegații, conduse de secretarii generali Enrico Berlinguer și, respectiv, Bettino Craxi, au abordat diferite probleme legate de situația economică și socială, de administrațiile locale și de poziția celor două partide față de actualul cabinet demo- crat-creștin.După întîlnire, secretarii generali ai P.C.I. și P.S.I. au declarat ziariștilor că aceasta a fost „pozitivă și utilă" atît prin spiritul în care s-a desfășurat, cit și prin faptul că a permis să fie abordate în mod con

structiv o serie de importante chestiuni". Cu referire la situația economică, secretarul general al P.C.I. a subliniat că atît comuniștii, cît și socialiștii au păreri concordante în ce privește unele măsuri propuse de guvern, în timp ce în legătură cu altele, vor prezenta propuneri de modificări. Subliniind că în cadrul convorbirii au ' ieșit în evidență multe puncte de convergentă, Enrico Berlinguer a arătat că în zilele următoare experții celor două partide se vor întîlni pentru a pune la punct o strategie comună în parlament.
R. BOGDAN

Represiuni antidemocratice în ParaguayPotrivit știrilor sosite recent din Paraguay, în această țară sud-americană se întețește prigoana împotriva forțelor democratice, progresiste — în primul rind împotriva partidului comunist. Crește continuu numărul militan- ților comuniști, pa- trioților și democraților arestați și condamnați la ani grei de temniță.Regimul dictatorial al generalului Alfredo Stroessner supraviețuiește grație unui vast aparat polițienesc, care, de peste două decenii, reprimă cu cruzime pe toți cei ce se opun politicii sale antipopulare, pusă în slujba intereselor oligarhiei autohtone și ale monopolurilor străine. în închisorile și lagărele de concentrare ce împîn- zesc teritoriul Para

guayan zac mii de patrioți, comuniști și membri ai altor partide de stînga, conducători ai organizațiilor sindicale, activiști ai asociațiilor țărănești, studențești și de femei. De peste 18 ani se află întemnițat președintele Partidului Comunist din Paraguay, Antonio Mai- dana. Ca urmare a regimului de exterminare fizică la care este supus de atîta timp, Maidana este acum a- proape orb și grav bolnav, viața sa, ca și a tovarășilor săi de luptă, fiind într-o a- cută primejdie.Periodic, aparatul polițienesc al regimului declanșează operații represive pe scară largă, soldate cu sute de victime, în încercarea de a înăbuși lupta forțelor patriotice și progresiste. Ultima operație de a-

cest gen s-a soldat cu arestarea a circa 200 de persoane atît din capitală, cît și din alte orașe ale țării unde crește amploarea rezistenței împotriva dictaturii. Soarta multora din cei arestați rămîne pînă astăzi necunoscută, autoritățile refuzînd să furnizeze orice fel de informații.Simțindu-și pozițiile tot mai șubrede, guvernanții paraguayeni intensifică pe zi ce trece atmosfera de teroare. Veștile care reușesc să răzbească în afara temnițelor și a lagărelor de concentrare ale dictaturii lui Stroessner stîrnesc indignarea legitimă a opiniei publice internaționale, care cere încetarea persecuțiilor antidemocratice, eliberarea neîntîrziată a tuturor patrioților paraguayeni.

Festivitățile din Somalia. Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia, la Mogadiscio a avut loc, joi, o paradă militară și o demonstrație, la care au participat circa 30 000 de persoane. Președintele Republicii, Mohamed Siad Barre, a ținut o cuvîntare în care a arătat că, în domeniul politicii interne, Somalia a pornit pe linia dezvoltării și progresului, iar pe plan extern, promovează o politică de nealiniere.
Congres So^ia s_au ^nc^e* iat lucrările celui de-al III-lea Congres al Uniunii scriitorilor din Bulgaria. în funcția de președinte al Uniunii scriitorilor a fost reales academicianul P. Zarev.
„Paris Hebdo". La Paris a fost pus în vînzare „Paris Hebdo", organ al Federației P.C.F. din Paris. Noua publicație și-a anunțat programul său de a prezenta viața zilnică pariziană, problemele social-e- conomice cu care sînt confruntați locuitorii capitalei Franței.

Conferința națională a 
oamenilor muncii angolezi și-a încheiat lucrările prin adoptarea unui document în care este exprimat sprijinul deplin al participanților și prin ei al întregului popor muncitor față de politica promovată de guvernul angolez. Delegații prezenți la reuniune și-au exprimat cu acest prilej hotărîrea de a face totul pentru reconstrucția țării, pentru refacerea și dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei naționale.

Uzină producătoare de
apă grea. Președintele Argentinei,,generalul Jorge Videla, a anunțat hotărîrea guvernului său de a construi în localitatea Arroyitos, în apropierea unui mare complex hidroelectric, prima uzină din America Latină care vaproduce apă grea. Oficialități argen- tinene, citate de agenția Associated Press, au precizat că apa grea va fi utilizată pentru centralele atomoelec- trice și că materialele nucleare nu vor fi folosite în scopuri militare.

Demisie. Președintele Republicii Irlanda, Cearbahall O’Dalaigh, și-a prezentat demisia din această funcție — informează agenția Associated Press. Joseph J. Sisco, diplomat de carieră, care a lucrat 25 de ani in cadrul Departamentului de Stat, deținînd, în ultimii ani, postul de adjunct al secretarului de stat, a fost numit președinte al Universității americane din Washington.

Noul cabinet tailandez, condus de Thanin Kraivichan și format din 18 membri, din care patru militari, a depus jurămîntul, vineri, în fața regelui Bhumibol Adulyadej, în aceeași zi a fost dizolvat Consiliul național al reformei administrative (C.N.R A.), care a impus legea marțială la 5 octombrie. C.N.R.A. devine însă „Comitet al consilierilor pe lingă primul ministru", organism care va continua să urmărească îndeaproape problemele referitoare la securitatea țării. Regele Tailandei a semnat textul unei noi constituții a țării.

porturile, investițiile și substituirea importurilor, a spus el.
Consultări între S.U.A. si 

C.E.E. La Washington a început o rundă de consultări între Statele U- nite și Piața comună, consacrată stadiului negocierilor de la Geneva referitoare Ia comerțul internațional, problemelor comerciale de interes bilateral.
Arme pentru R.S.R. Două firme americane, „Colt industries" și Filiala „Winchester" a grupului „Olir.“. au recunoscut expedierea ilegală de arme și muniții către Republica Sud-Africană. Departamentul american al justiției a hotărît deschiderea unei anchete asupra acestor livrări și verificarea posibilității ca și alte firme americane să fi violat embargoul guvernului asupra vînză- rii unor astfel de produse către Africa de Sud.
Condamnare. La Uambo> centru administrativ din R. P. Angola, a avut loc procesul intentat u- nui grup de bandiți, capturați de organele angoleze de securitate. Cei judecați au atacat militari ai forțelor armate angoleze, activiști ai M.P.L.A., au ucis locuitori pașnici din mai multe localități. Trei din acuzați au fost condamnați la moarte.

Problema cipriotă, așa cum se prezintă astăzi, este problema luptei pentru libertate a întregului popor, atît a ciprioților greci cît și a ciprioților turci, a declarat la deschiderea lucrărilor parlamentului președintele acestuia, Spiros Ky- prianou.
Comisia specialăcare acer- cetat cauzele exploziei produse la 7 octombrie a.c. în mina poloneză „Nowa Ruda" a constatat că în a- ceastă mină sînt folosite mijloace și metode verificate în practică în industria extractivă poloneză, informează agenția P.A.P. Se consideră că este foarte probabil ca explozia să aibă drept cauză structura geologică a rocilor în care au fost efectuate forări. Comisia a recomandat mijloace și metode suplimentare de sporire maximă a securității muncii minerilor.
Maladia necunoscută, iz* bucnită în Zair și Sudan, și care, potrivit ultimelor estimări, ar fi fost transmisă omului de o specie de maimuțe, a provocat în cele două țări moartea a 320 persoane — a anunțat, la Geneva, Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit O.M.S.. se pare că epidemia se află în declin. Două echipe de epidemiologi vor continua cercetările pentru a descoperi cum se propagă maladia între maimuțe și apoi între acestea și ființa umană.

„Harlan County” - un film care 
îndeamnă la reflecții politice

Pe ecranele cinematografelor din New York, un film neobișnuit 
refine, in aceste zile, atenția spectatorilor si a criticii — „Harlan 
County, U.S.A". Este vorba de o operă ce întrunește, deopotrivă, 
caracteristicile unui film artistic și ale unui documentar „cine-verite".

...tn 1973, cei peste 400 de mineri din Harlan, un orășel al cărbu
nelui din statul Kentucky, au declanșat o mișcare grevistă, cerind 
condiții mai bune de muncă si recunoașterea dreptului de a se orga
niza într-un sindicat Timp de 13 luni, minerii s-au aflat in luptă cu 
patronii si cu forțele polițienești, reușind pînă la urmă să obțină sa
tisfacerea revendicărilor lor. tn tot acest timp. Barbara Kopple, regizorul 
filmului, s-a aflat printre greviști. împreună cu operatorii si a înre
gistrat pe peliculă momentele cele mai semnificative ale luptei.

„Operă complexă. -Harlan County. U.S.A.- cheamă inevitabil pe 
spectator la reflecții politice — relevă agenția France Presse. tn 
același timp, filmul oferă o imagine a condițiilor precare în care tră
iesc încă minerii din cea mai bogată tară a lumii capitaliste".

PE MERIDIANE LATINO-AMERICANE

/Vo/ măsuri in vederea recuperării bogățiilor naționaleUna din caracteristicile majore ale actualității politice latino-ame- ricane o reprezintă acțiunile guvernamentale dintr-un șir de țări ale continentului în vederea întăririi controlului național asupra resurselor naturale și a unor sectoare de importanță strategică pentru accelerarea dezvoltării. Numai, în cursul lunii septembrie, patru țări de pe continent — Ecuador, Costa Rica, Guyana și Honduras — au adoptat o gamă largă de măsuri, toate vizînd reîntregirea patrimoniului lor național.Ca urmare, în ECUADOR se conturează o pondere majoritară a statului în industria petrolieră (cota de pînă acum fiind de 25 la sută). Guvernul a hotărît să preia acțiunile societății „Gulf Oii", care a nesocotit dispozițiile oficiale în legătură cu creșterea producției și a recurs la tentativa — pînă la urmă eșuată, datorită atitudinii ferme a autorităților — de a se eschiva de ia obligațiile financiare ce-i reveneau față de statul ecua- dorian.în COSTA RICA, pe baza unei hotărîri recente a guvernului, s-a pus capăt monopolului aproape total deținut de mai multe societăți transnaționale — între care „Shell Petroleum" și „Texas Petroleum" — în sfera comercializării petrolului și a derivatelor acestuia pe piața națională. După 34 de ani de dominație străină, distribuirea combustibililor a fost trecută în miinile unei întreprinderi de stat, care asigură, totodată, și rafinarea petrolului.în GUYANA, guvernul a anunțat, recent, că o mare parte a operațiilor financiare, efectuate pînă în prezent de bănci străine, vor fi trecute sub controlul statului. Procesul anunțat a fost inițiat odată cu înființarea unei instituții financiare proprii, „Banco Cooperativo Nacional de Guyana". Proiectul de naționalizare a băncilor se înscrie

în cadrul unei politici largi de consolidare a suveranității economice și implicit politice, pe baza căreia au fost naționalizate principalele bogății ale țării, cum sînt bauxita și industria zahărului. Importanța recuperării acestor avuții naționale este ilustrată — pentru a da numai un exemplu — de faptul că, în cazul unei singure societăți din cele naționalizate („Brookers Mc- Connci Co.“), veniturile de pe urma exporturilor se ridicau la o sumă echivalentă cu 40 la sută din valoarea produsului național brut al Guyanei!Și, în fine, tot în cursul lunii septembrie au fost etatizate căile ferate din HONDURAS, sector important al economiei țării.Evenimentele menționate — înscrise în calendarul politic al unei singure luni — scot în evidență fermitatea cu care se afirmă orientările spre dezvoltare independentă— redobîndirea controlului asupra resurselor naționale constituind un factor esențial al unei asemenea evoluții.Desigur, recuperarea resurselor și sectoarelor înstrăinate ale economiilor latino-americane nu se desfășoară ca un proces lin, neted, ci în condițiile rezistenței și contraatacurilor întreprinse de diversele monopoluri și societăți transnaționale. Monopolurile transnaționale recurg la o gamă întreagă de presiuni (cazul cel mai recent— cel din Ecuador), încercînd, în cadrul acestor manevre, să acrediteze ideea că exercitarea suveranității economice ar însemna, automat, și o respingere a colaborării cu capitalul străin. Numeroase luări de poziție guvernamentale latino-americane resping, cu argumente clare, asemenea afirmații, subliniind că fiecare țară are dreptul suveran, intangibil, asupra tuturor resurselor necesare dezvoltării sale, și că exercitarea acestui drept nu exclude colaborarea cu

întreprinderi șî capitaluri din exterior. Colaborarea nu poate fi însă realizată prin nesocotirea intereselor naționale — așa cum au procedat în trecut o serie de întreprinderi transnaționale - și de altfel în asemenea cazuri mei nu poate fi vorba de colaborare, ci de impunerea unei voințe străine ; o astfel de colaborare trebuie înfăptuită în condițiile respectării suveranității naționale și în forme și în direcții stabilite de către factorii de conducere legitimi ai țărilor respective.Faptele atestă cît de eficientă și rodnică se dovedește restabilirea deplinului control național îri economia unui șir de țări latino-americane. în MEXIC, unde sectoarele siderurgic și energetic au reintrat, de mai mulți ani, în patrimoniul național, întreprinderile respective au realizat beneficii însemnate. în PERU, întreprinderea de stat din industria siderurgică a obținut mari sporuri ale producției de oțel, de importanță deosebită pentru procesul de modernizare a economiei naționale, iar centralele industriale din diferite ramuri — „Minero-Peru", „Centromin", „In- duperu", „Electroperu" și altele — se afirmă ca pîrghii principale ale dezvoltării. La împlinirea unui an de la naționalizarea bauxitei din GUYANA, tînăra întreprindere de stat „BERMIN" a înregistrat o producție de 820 000 de tone, cu 19 Ia sută mai mult față de anul anterior.Oricît de sinuoase ar fi căile e- voluției social-politice, incluzînd și aspecte sau momente contradictorii, tocmai asemenea tendințe și procese de bază, cum sînt recuperarea avuțiilor naționale, au un caracter dominant și determinant, confirmînd că „ceva se schimbă", înnoitor, și în această parte a lumii.
Eugen POP 

Lima.
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