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Ședința emană a Comitetului Politic Executiv
al C. C. al P. C. II., a Biroului Permanent 

al Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice si Sociale

si a Guvernului Republicii Socialiste România
Luni, 1 noiembrie 1976, a avut loc 

ședința comună a Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și a Guvernu
lui Republicii Socialiste România, prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

La primul punct al ordinii de zi au 
fost examinate propunerile privind îm
bunătățirea unor prevederi ale planului 
ji bugetului de stat pe anul 1977.

Urmărindu-se aplicarea consecventă în 
viață a orientărilor stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului, prin prevederile 
planului și bugetului pe 1977 se are in 
vedere o mai bună folosire a rezervelor 
de care dispun industria, agricultura, 
transporturile, toate ramurile economiei 
naționale. Proiectul de plan asigură o 
mai bună gospodărire și o reducere 
substanțială a consumului de materii pri
me (metal, ciment, lemn și altele), de 
energie și combustibili, precum și spo
rirea în continuare a productivității 
muncii, îmbunătățirea generală a eficien
ței economice. Sînt prevăzute măsuri de 
raționalizare a investițiilor prin folosirea 
unor soluții constructive mai eficiente și 
reducerea supradimensionărilor printr-o 
utilizare judicioasă a capacităților de 
producție, a tuturor spațiilor. Totodată, 
proiectul planului are în vedere raționa
lizarea și optimizarea traseelor de trans

port în vederea eliminării transporturilor 
inutile.

Producțiile suplimentare care vor fi 
realizate, ca și disponibilitățile financia
re obținute prin raționalizarea investiții
lor permit îndeplinirea în bune condiții 
a prevederilor privind creșterea nivelu
lui de trai material și spiritual al între
gului nostru popor. Se va începe acțiu
nea de trecere, încă în anul 1977, la o 
nouă majorare a retribuției oamenilor 
muncii. Totodată, se creează posibilități 
pentru suplimentarea fondului de con
strucții de locuințe și pentru devansarea 
unor construcții de interes național, me
nite să asigure o dezvoltare mai accele
rată a economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv, Biroul 
Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și gu
vernul au stabilit ca propunerile privind 
îmbunătățirea unor prevederi ale planu
lui și bugetului de stat pe anul 1977 să 
fie supuse spre examinare Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale și Guvernul Republicii Socialiste 
România au examinat, de asemenea, Ra
portul cu privire la aprovizionarea popu
lației în anul 1976 și Programul privind 
aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale de 
consum pe trimestrul IV 1976 și semes
trul I 1977.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem și guver
nul au constatat cu satisfacție că atit în 
Capitală, cit și în toate județele țârii a 
fost asigurată în cursul acestui an o apro
vizionare corespunzătoare cu produse ali
mentare de bază și bunuri industriale de 
consum.

Programul pe trimestrul IV 1976 și se
mestrul I 1977 asigură creșteri față de 
perioada corespunzătoare a anului trecut 
la pîine, produse de panificație, făină, 
mălai, carne și produse de carne, grăsimi 
vegetale și animale, zahăr și produse za
haroase, lapte de consum și produse lac
tate etc. Se prevăd creșteri la cartofi, 
legume și fructe in stare proaspătă și 
prelucrată, ca și Ia produsele nealimen
tare destinate consumului populației.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Șhprenj și gu
vernul au stabilit să se ia măsuri de către 
ministerele economice, Ministerul Co
merțului Interior, consiliile populare, 
pentru a se asigura fondul integral de 
marfă prevăzut prin planul de stat pen
tru acest an și pentru prima parte a anu
lui viitor.

Este necesar să se acționeze, în conti
nuare, pentru organizarea și funcționarea 
corespunzătoare a rețelei comerciale și a 
alimentației publice, astfel îneît să se 
asigure în întreaga perioadă o aprovizio-

. (Continuare in pag. a II-a)

Ședința Biroului Executiv
9 9

al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

9Luni, 1 noiembrie 1976, a avut loc ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Unității Socialiste.Biroul Executiv a discutat sarcinile care revin Frontului Unității Socialiste din Programul de măsuri al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R. pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul mun

cii ideologice, politice și cultural- educative.Biroul Executiv a hotărît ca sarcinile Frontului Unității Socialiste în acest domeniu să fie dezbătute într-o plenară a Consiliului Național în vederea stabilirii măsurilor concrete care trebuie luate de toate organizațiile de masă și obștești, de toți membrii Frontului U- nității Socialiste în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste.Biroul Executiv a stabilit să se

aducă unele îmbunătățiri activității de control obștesc și să propună Plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste convocarea la începutul anului viitor a unor consfătuiri județene și pe țară privind controlul obștesc cți scopul de a dezbate aprofundat problemele care se pun în acest domeniu de activitate al Frontului Unității Socialiste.Biroul Executiv a discutat unele probleme organizatorice. De a- semenea, Biroul Executiv a convocat Plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste pentru ziua de 3 noiembrie 1976.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Lionel Stolerii, secretar de stat 

la Ministerul Muncii din FranțaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe Lionel Stoleru, secretar de stat la Ministerul Muncii din Franța, care face o vizită în țara noastră.Oaspetele a mulțumit călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru cinstea de a-1 fi primit,

pentru posibilitatea ce i-a fost oferită de a cunoaște unele din realizările României pe calea dezvoltării economico-sociale, a ridicării nivelului de cultură și civilizație.A avut loc o convorbire, îri cursul căreia a fost relevată cu satisfacție evoluția rodnică a relațiilor ro- mâno-franceze și s-a manifestat

convingerea că aceste tradiționale raporturi de prietenie și colaborare se vor extinde tot mai mult, pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate.VESTI
' al

Energie electrică 
și cărbune 

peste prevederi200 milioane kilowați-oră peste prevederile de plan „la zi“ au pulsat in sistemul energetic național unitățile aparținînd întreprinderii electro- centrale de la Brazi — cantitate superioară celei înscrise în angajamentul anual.Cu rezultate meritorii au pășit în penultima lună a anului și minerii de la Filipeștii de Pădure, Șotînga și Ceptura — unități fruntașe în întrecerea socialistă, care au furnizat economiei naționale, in plus, față de prevederile plahulUf pe 10 liini, mai bine de 10 000 tone lignit.
Pentru șantiere — 

însemnate cantități 
de materiale 

de construcțiiUnitățile industriei de materiale de construcții din județul Timiș pășesc în cea de-a 11-a lună a anului cu o producție suplimentară concretizată în peste 750 000 bucăți materiale de zidărie, mai mult de 25 000 mp plăci de faianță, un mare număr de țigle, cahle de teracotă și alte produse ceramice. De remarcat că aproape întregul spor de producție înregistrat in această perioadă s-a obținut pe seama creșterii productivității mun-

DIN ÎNTRECEREcii și a folosirii cu randament superior a noilor utilaje tehnologice, la care s-au atins înainte de termen parametrii tehnico-productivi proiectați.
In contul de economii„Conturile de economii" consemnează. după zece luni ale anului, în unitățile constructoare de mașini din Prahova, Dîmbovița și Buzău o cantitate de metale din care se pot fabrica circa 80 000 bucăți sape pentru foraj, la care se adaugă aproape 5 milioane kWh energie electrică. La rîndul lor, întreprinderile textile din Ploiești, Păulești. Azuga și Pucioasa înregistrează o economie de fire și fibre echivalentă cu consumul de materie primă pentru aproape 40 000 mp dfe țesături — în timp ce, la întreprinderea de confecții din Rm. Sărat, din materialele înscrise la capitolul economii se pot realiza circa 6 000 de paltonașe pentru copii și alte confecții de sezon.
Ritm intens de lucru 

la termocentrala TurceniConstructorii termocentralei Turceni au cîștigat, de la începutul anului, un avans de o decadă față de prevederile graficelor. Prin materializarea unor măsuri vizînd mai buna folosire a forței de muncă și a utilajelor s-a reușit recuperarea integrală a rămînerilor în urmă din prima jumătate a anului și la o serie de obiective s-au ciștigat însem

nate avansuri. Fundația și calea de rulare a transformatorului dc 400 MVA, de exemplu, au fost finalizate cu mai multe luni în avans față de grafic, fundația turbinei nr. 2 cu o lună mai devreme și au demarat bine lucrările de căptușire a coșului de fum numărul 1.
Ciment peste planînregistrînd cea de-a 30 000-a tonă de ciment fabricată, peste sarcinile de plan, muncitorii Combinatului de lianți din Cimpulung ' și-au depășit cu 10 000 tone angajamentul anual asumat în întrecerea socialistă. Succesul obținut este datorat în principal sporirii productivității .muncii și ridicării indicelui de utilizare a instalațiilor.
Suceava : în 10 luni, 

un important spor 
al producției fiziceColectivele de muncă din unitățile industriale din județul Suceava au realizat în 10 luni o producție marfă suplimentară importantă, care se regăsește, între altele, în livrarea peste prevederile planului a 39 000 tone minereu de mangan, mașini- unelte, utilaje și piese de schimb în valoare de 43,5 milioane lei, 28 000 mc lemn de celuloză, alte importante cantități de cherestea, hirtie, precum și de produse agroalimentare prelucrate.

Prezent la tradiționala sărbătoare a „Zilei recoltei", in mijlocul oamenilor muncii din județul Olt,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A ADRESAT ȚĂRĂNIMII, 
ÎNTREGULUI POPOR UN ÎNSUFLEȚITOR ÎNDEMN 

de a dezvolta marile succese obținute în acest an, *
de a generaliza experiența unităților fruntașe, 

„PENTRU O ADEVĂRATĂ PRIMĂVARĂ A AGRICULTURII NOASTRE"
„Stă în puterea tuturor ta, pe baza generalizării rezultatelor bune, pe care le avem 

în toate zonele și în toate județele, să facem ca și in agricultură acest cincinal să devină 

cincinalul noii revoluții agricole, al revoluției in producția agricolă!" 

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la adunarea populară de la Slatina
în pagina a IlI-a Indicații concrete, dialog de lucru — in incinta expoziției agricole de la Slatina
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Ședința comună a Comitetului Politic Executiv

Economice si Sociale
si a Guvernului Gepuliiicn Socialiste România
(Urmare din pag. I)

nare ritmică, o bună servire a populației, 
să se dea dovadă de simț al răspunderii 
in îndeplinirea atribuțiilor pe care le au 
toți cei ce lucrează în domeniul aprovi
zionării populației și desfacerii mărfu
rilor.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem și gu
vernul au hotărît ca Programul privind 
aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale de 
consum în trimestrul IV 1976 și semes
trul I 1977 să fie supus spre dezbatere 
plenarei C.C. al partidului.

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat raportul guvernului cu 
privire la modul în care ministerele au 
realizat obligațiile ce le reveneau în pe
rioada 1971—1975 în domeniul paletiză- 
rii, pachetizării, conteinerizării și trans- 
conteinerizării și a adoptat un program 
special privind dezvoltarea acestor ac
tivități în perioada 1976—1980. Progra
mul adoptat creează condiții pentru mo
dernizarea într-o măsură tot mai mare — 
în concordanță cu tendințele de pe plan 
mondial — a manipulării, depozitării și 
transportului mărfurilor, care să asigure 
creșterea productivității muncii și spo
rirea eficienței tuturor categoriilor de 
transport.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și soluționat proble
me ale vieții interne de partid, precum și 

unele probleme ale activității statului în 
domeniul cercetării științifice, alimenta
ției publice și relațiilor externe.

în continuarea ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat despre 
rezultatele vizitei oficiale în țara noastră 
a Maiestăților Lor Baudouin, regele bel
gienilor, și regina Fabiola.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că această vizită marchează un moment 
semnificativ în dezvoltarea conlucrării 
fructuoase dintre România și Belgia. 
Noua întîlnire dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Baudouin, desfășu
rată sub semnul stimei reciproce și prie
teniei ce caracterizează dialogul la nivel 
înalt româno—belgian, înțelegerile con
venite, documentele semnate cu prilejul 
vizitei deschid perspective favorabile co
laborării bilaterale în folosul ambelor po
poare, al prosperității lor, în interesul 
cauzei generale a păcii și cooperării in
ternaționale.

Raporturile româno—belgiene, înte
meiate pe principiile fundamentale, ale 
dreptului internațional, demonstrează în 
mod elocvent posibilitățile largi de coo
perare între țări cu orînduiri socialezdi- 
ferite, atunci cînd ele își bazează relațiile 
pe egalitate și respect mutual și sînt ani
mate de dorința înțelegerii, de hotărîrea 
de a contribui la triumful nobilelor idea
luri ale păcii și progresului omenirii.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare 

cu privire! la rezultatele vizitei oficiale 
în România a Altețelor Lor Regale ma
rele duce Jean al Luxemburgului și ma
rea ducesă Josephine Charlotte. Vizita 
înalților oaspeți din Luxemburg reflectă 
stadiul atins în dezvoltarea bunelor ra
porturi dintre țările noastre, relații ce 
s-au amplificat în mod deosebit după vi
zita făcută de șeful statului român, în 
1972, în Luxemburg.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
cu satisfacție caracterul rodnic al convor
birilor pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu marele duce 
Jean al Luxemburgului, cu președintele 
guvernului, ministru al afacerilor exter
ne, Gaston Thorn. Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat pozitiv voința exprimată 
de cele două țări de a extinde și apro
funda relațiile bilaterale, de a contribui 
la generalizarea principiilor noi în rapor
turile dintre state, bazate pe încredere, 
pe respectarea dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, potrivit aspirații
lor sale.

Comitetul Politic Executiv și-a în
sușit concluziile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a stabilit ca mi
nisterele și instituțiile interesate să ia 
toate măsurile pentru aplicarea în viață 
a înțelegerilor convenite cu prilejul con
vorbirilor la nivel înalt româno—belgie
ne și româno—luxemburgheze, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu aceste state.

Recoltele fruntașilor, prezentate la expoziția de la Slatina, sint apreciate ca excelente. Ele trebuie generalizate

La I.S.C.I.P. Caracal sînt stabilite măsuri practice pentru sporirea producției zootehnice

V V
Itl

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România; a participat duminică, 31 octombrie, la sărbătorirea „Zilei recoltei" — în județul Olt —‘ zi așezată sub însemnele hărniciei și rodniciei, zi înscrisă în calendarul sărbătorilor noastre semnificative.împreună Cu secretarul general al partidului s-au aflat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Ion Ioniță, Gheor- ghe Pană, Uie Verdeț, Nicolae Gio- san, Constantin Dăscălescu, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu 6-a aflat, în această zi deosebită — ca in multe alte zile ale anului — în mijlocul celor ce muncesc pe ogoare, s-a întilnit cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu țărani cooperatori și muncitori din I.A.S.- uri, cu specialiști, analizînd rezultatele obținute, sarcinile complexe, calitativ superioare, ce revin agriculturii în cincinalul 1976—1980, căile și modalitățile pentru realizarea lor exemplară, pentru creșterea necontenită a producției vegetale și animale.Cei ce muncesc pe ogoarele patriei și-au reafirmat, în această zi, dragostea și recunoștința fierbinte față de partid și secretarul său general, pentru sprijinul acordat, zi de zi, dezvoltării agriculturii, pentru tot ce s-a întreprins și se întreprinde spre binele și fericirea țărănimii, a întregului nostru popor.^iSosirea în județ a!|jloc la Caracal, unde au venit în întîmpinare mii de locuitori.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat de tovarășul Constantin Sandu, prim- secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Printr-un gest de caldă ospitalitate și ca un semn al bogăției anului agricol pe care îl sărbătorim, un bătrin localnic îi invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului să guste din ploștile cu vin, din pîinea plămădită din griul nu de mult cules. Fete, în pitorești costume naționale, grupuri de pionieri oferă, la rindul lor. buchete de flori.Mulțimea aclamă îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".Este vizitată apoi întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor, unitate modernă, unde sînt în curs de execuție ample lucrări de perfecționare tehnologică.Directorul I.S.C.I.P. Caracal, Constantin Munțiu, relatează că. prin a- plicarea indicațiilor date de secretarul general al partidului, toate halele întreprinderii au fost reamenajate și modernizate, ceea ce a permis dublarea numărului de purcei obținuți pe același spațiu construit și creșterea acestora în condiții optime pînă la livrare. Este prezentat, totodată, programul de cooperare între I.S.C.I.P. Caracal și un număr de 21 cooperative agricole din județ pentru a se putea crește 240 000 porci anual.Apreciind programul prezentat, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se asigure un grad de mecanizare a fermelor de tip gospodăresc ale cooperativelor agricole asemănător celui de la întreprinderea de stat. „Să țineți seama de evoluția forței de muncă, să asigurați condiții pentru a mări productivitatea muncii" — subliniază secretarul general al partidului.Sînt abordate, în continuare, pro
bleme concrete referitoare la optimi

zarea unor parametri tehnico-eeono- mici, la mărirea fermelor, pentru a putea să livreze fiecare minimum zece mii de porci anual.în fața panourilor care înfățișează sugestiv rezultatele obținute, cît și perspectivele de dezvoltare pînă in 1980, are loc un dialog cu specialiști și cadre de conducere. Sesizînd lipsa referirilor la unele elemente esențiale ale procesului de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă asupra necesității de a se reduce consumul specific de furaje pe kilogramul de carne. Se recomandă. între altele, intensificarea studiilor pentru a se folosi eficient resursele de furaje existente în țară.în același timp, sint făcute recomandări cu privire la adoptarea soluțiilor tehnico-constructive care să permită reducerea investiției specifice, cît și economisirea materialelor de construcții Ia viitoarele obiective destinate zootehniei. Răspunzind întrebărilor adresate,, ministrul agriculturii și industriei alimentare relevă preocupările specialiștilor și proiectanților pentru a concepe hale de creștere a animalelor în case, prin sistemul constructiv, să se asigure microclimatul optim, un consum mai redus de forță de muncă și de energie electrică.Apreciind experiența dobîndită, secretarul general al partidului îndeamnă la o activitate mai rodnică, la reevaluarea posibilităților, pentru a se obține rezultate superioare, bazate pe introducerea progresului tehnic, pe o eficiență economică sporită, în toate fermele și complexele zootehnice, în toată țara.La cooperativa agricolă de producție Dobrosloveni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat asupra măsurilor luate în vederea aplicării proiectelor de organizare a producției pe ferme specializate;în expoziția de produse agricole a unității, secretarul general al partidului a cercetat cu atenție calitatea .recoltei obținute în acest an. s-a interesat îndeaproape de soiurile și hibrizii cultivați. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se manifeste o preocupare mai susținută pentru folosirea unor semințe de mare productivitate, utilizîndu-se cu maximă ooerativitate rezultatele cercetării științifice din stațiunile experimentale, a recomandat să se extindă experiența valoroasă a unităților fruntașe din tară.Pe parcursul vizitării fermei zootehnice, remarcînd rezultatele obținute, secretarul general al partidului a subliniat că există încă posibilități de sporire in continuare a producțiilor în sectorul zootehnic și a indicat organizarea unor sectoare zootehnice specializate, folosindu-se astfel mai bine tradițiile și posibilitățile locale, experiența dobîndită pînă în prezent. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se intensifice acțiunile care au ca obiect extinderea suprafețelor arabile și a arătat că mai buna folosire a terenului trebuie să se vadă pretutindeni, să înceapă chiar din incinta sectorului zootehnic.De la Dobrosloveni. elicopterul prezidențial s-a îndreptat spre Slatina, centrul de reședință . al județului.Pe stadionul orașului, unde a avut loc ceremonia sosirii, se aflau zeci de mii de locuitori, care au ovaționat entuziast pentru partid și secretarul său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat și aici cu calde urări de bun venit, cu multă ospitalitate, cu pîine și sare, cu flori.O gardă militară, formată din ostași, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire militară a tineretului, a prezentat ono

rul. S-a intonat apoi Imnul de stat al Republicii Socialiste România.După ceremonia . sosirii a urmat un popas mai îndelungat la expoziția intitulată sugestiv : „Agricultura județului Olt — realizări și perspective", unde tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, numeroșilor oaspeți le-au fost prezentate succesele importante obținute de unitățile agricole de pe aceste meleaguri, care situează județul Olt printre primele județe ale țării in ce privește producția agricolă.în primele standuri ale expoziției este reldvat modul de folosire -a terenului agricol din județ, evidențiin-
OMUL-FACTORUL HOTĂRÎTOR„Un proverb românesc spune : <-cu o floare nu se face primăvară-. într-adevăr, dacă am avea o singură cooperativă care ar obține recolte mari ar fi greu să spunem că avem perspective bune. Dar, se poate afirma că în fiecare județ și Ia fiecare cultură,' atit la cereale, cît și la legume și plante tehnice, precum și în zootehnie, avem rezultate deosebit de mari. Toate acestea ne-ar da dreptul să spunem că avem nu o floare, ci, în fiecare județ, avem un buchet de flori, iar pe țară un snop, care ne dă posibilitatea să prevedem că vom avea o adevărată primăvară in agricultura noastră".

Aceste gînduri, rostite 
de la trib'una adunării 
populare care a reunit, 
la Slatina, in jurul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu zeci de mii de 
oameni ai muncii, ne ară
tă că recoltele record, re
coltele fruntașilor vor tre
bui să devină recolte obiș
nuite pe sute de mii și mi
lioane de hectare ale tării. 
Este certitudinea vie, iz- 
vorită din cuvintele insu- 
flețitoare, din înțeleptul 
îndemn al secretarului 
general al partidului. Ar
gumente : realizările uni
tăților fruntașe ; de pildă,

du-se rezultatele obținute în ce privește executarea lucrărilor de imbu- nătățiri funciare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape cum sînt folosite sursele de apă în vederea extinderii irigațiilor, recomandă specialiștilor să studieze și să acționeze în vederea folosirii in complex a rîurilor Olt, Olteț și Jiu, astfel incit debitele acestora să fie utilizate mai bine, să se poată iriga suprafețe mai mari și din cele situate pe partea dreaptă a Oltului.Sint înfățișate producțiile mari obținute la griu, porumb și alte culturi pe terenuri sărace și grele, dar lucrate corespunzător. Prin urmare — remarca secretarul general al partidului , ■— nu deosebirile de calitate între păminturi sint' cauza diferențelor de recoltă, ci deosebirile în felul cum muncesc oamenii. Aveți o experiență bună. Și, faceți totul ca pînă in 1980 asemenea rezultate să se obțină' în toate unitățile din județ. Totodată, trebuie acționat mai mult în ce privește mărirea densității plantelor la hectar, atit la porumb, cît și la celelalte culturi Secretarul general al partidului cere să fie extinse . mai mult culturile succesive, care permit ca, după mazăre, orz și', grîu, pe aceleași terenuri să se obțină, respectiv, porumb pentru boabe, cartofi și legume. Secretarul general al partidu-. lui subliniază, în mod deosebit, ne

cesitatea cultivării cartofilor pe terenurile elibgrațe de plante care se recoltează devreme, măsură prin care fiecare județ poate și trebuie să-și acopere necesarul local de consum.în cursul vizitării standurilor consacrate dezvoltării legumiculturii, pomiculturii și viticulturii sint prezentate succesele de seamă obținute în acest domeniu in județul Olt. Tovarășul .Nicolae Ceaușescu a arătat că trebuie să fie extinse mai mult solari- ile atit în unitățile agricole, cit și în curți, să fie organizată mai bine industrializarea legumelor. Remarcin- du-se noile tipuri de conserve, se recomandă realizarea unor produse noi, care să asigure diversificarea alimen

acelea pe care le-au ra
portat oamenii ogoarelor 
din județul Olt. In acest 
an, 5 cooperative a- 
gricole din județ au ob
ținut peste 6 000 kg griu 
la hectar, iar 25 coope
rative au realizat recol
te intre 5 000 și 10 000 
kg porumb boabe la 
hectar : cele din Scorni
cești, Vișina Veche, Giu- 
vărăști, Izbiceni și altele 
au depășit cu mult această 
cantitate. Ce au făcut ei 
pentru a ajunge la ase
menea niveluri ? Să po
posim mai mult in fața 
standului cooperativei a-

gricole Scornicești din 
cadrul expoziției agri
culturii județului Olt. 
Știuleți mari și grei de 
porumb, iar alături un 
panou pe care sint. înscri
se diferitele verigi ale 
tehnologiei care au stat 
la baza realizării pe te
renurile podzolice a 20 000 
kg știuleți la ha. Și, tre
buie reținut, sint terenuri 
sărace și grele. Dar' au 
fost lucrate intr-un anu
mit fel — scormonite, în
grășate și amendamenta- 
te — ceea ce le-a sporit 
rodnicia. Ele produc acum 
tot atit de mult cit cele 
mai fertile terenuri din 
țară.

Sint fapte, argumente 
care demonstrează că, pre
tutindeni, pot fi obținute 
asemenea recolte. Și, așa 
cum sublinia secretarul 
general al partidului, totul depinde de oameni, de hărnicia și priceperea lor, de capacitatea lor de dăruire, de spiritul revoluționar la flacăra căruia gindesc și muncesc pen

tației și ușurarea muncii gospodinelor. 'Un loc important in cadrul expoziției îl ocupă zootehnia. Rețin atenția rezultatele cooperativei agricole din Seaca în ce privește folosirea furajelor grosiere în alimentația bovinelor și a ovinelor. Secretarul general al partidului a recomandat ca, peste tot, să se acționeze în vederea strângerii tuturor furajelor grosiere ce sînt in cimp — paie, coceni — și, printr-o prelucrare corespunzătoare, să fie folosite în hrana animalelor. De asemenea, s-a indicat ca în județ să fie mărit numărul de vaci și ju- ninci, iar oile să fie concentrate in ferme mari. Au fost date, totodată, indicații In ceea ce privește colaborarea între cooperativele agricole și cooperația de consum în cadrul consiliilor intercooperatiste, la prelucrarea produselor agricole. De asemenea, s-a indicat să fie folosite mai bine fructele de pădure.Expoziția a constituit o mărturie a posibilităților mari de care dispune agricultura județului, a intregii țări, in ce privește obținerea de producții vegetale și animale superioare, pentru o aprovizionare și mai bună a populației.Pe traseul străbătut, de la expoziția agroalimentară spre locul adunării, noul centru civic al orașului — înveșmîntat astăzi în straie de săr

bătoare — locuitorii orașului au făcut secretarului general al partidului aceeași primire plină de dragoste și recunoștință, Slăti- nenii își exprimă mindria justificată pentru trecutul glorios al acestor meleaguri, pentru prezentul lor socialist, pentru transformările înnoitoare pe care le-a cunoscut și județul Olt. Cîteva momente alegorice sugerează în mod pregnant acest lucru — „Dansul aluminiștilor", ca și „Hora recoltei", alături de „Nunta din Scornicești". în fața statuii lui Tudor Vla- dimirescu, panduri, în costume de epocă, aduc, peste timp, în chip simbolic, salutul lor fierbinte partidului nostru comunist, prin lupta și sub 

tru belșugul țării și, implicit, pentru bunăstarea lor. Nu deosebirile de ca
litate între păminturi sint 
cauza diferentelor de re
coltă, ci deosebirile in fe
lul cum muncesc oamenii. 
Da, omul, factorul om este 
determinant pentru a face 
să sporească recolta, să 
ajungă la nivelul exigen
țelor actuale, al obiecti
velor cuprinse in Progra
mul partidului. Adică la 
ceea ce au realizat unită
țile fruntașe. Unitățile a- 
gricole au la dispoziție o 
mecanizare complexă care 
se îmbogățește și se per
fecționează continuu, în
grășăminte, irigații pe 
care oamenii trebuie să 
le folosească pretutindeni 
așa cum le-au folosit 
fruntașii. Fruntașii, care 
trebuie să devină tot mai 
mulți, in toate unitățile, 
ei fiind factorul hotăritor 
care înfăptuiește „ o ade
vărată primăvară in a- 
gricultura noastră". (Ion Herțeg).

conducerea căruia s-au împlinit năzuințele seculare de libertate și progres ale poporului român.Străbătînd adevărate culoare vii, coloana oficială oprește în fața Casei de cultură, unde s-au adunat zeci de mii de cetățeni ai orașului și din comunele învecinate, pentru a se re- întilni cu secretarul general al partidului.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat este salutată cu urale și ovații neîntrerupte.La această impresionantă adunare consacrată „Zilei recoltei" iau parte, de asemenea, tovarășii Cornel Oneseu, Vasile Mușat, Vasile M'ohanu, Iulian Ploștinaru, Constantin Drăgan, Gheorghe Paloș, Gheorghe Petrescu, primi-secretari ai comitetelor județene ale P.C R. Teleorman. Vilcea. Argeș, Mehedinți, Ilfov, Gorj și Dolj.Marea adunare populară din . Slatina a fost deschisă de tovarășul Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.Cinstirea ce ni s-a făcut, tovarășe secretar general, de a se sărbători „Ziua recoltei" in județul Olt — a spus vorbitorul — este pentru noi o mare bucurie, un imbold în munca de viitor.

în numele tuturor cetățenilor județului, vă mulțumesc, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți ca România să se dezvolte liberă și independentă, într-o lume a păcii și vă urez din toată inima și cu toată dragostea „Bine ați venit în mijlocul nostru !“.Vă informăm, tovarășe secretar general, că am început bine cincinalul 1976—1980. Pe cele 10 luni ale acestui an planul a fost depășit. în prezent, ne preocupă în cel mai înalt grad realizarea planului la producția fizică, creșterea productivității muncii, a eficienței întregii activități economice, darea in folosință, la termen, a tuturor obiectivelor de investiții și reducerea substanțială a consumurilor de materii prime și materiale.Agricultura, ramură de bază a e- conomiei județului — a spus în continuare vorbitorul — a cunoscut și ea în ultimii ani o creștere importantă. Numeroase cooperative agricole — a arătat vorbitorul — care în trecut realizau recolte sub posibilități, obțin in prezent rezultate bune atit la cultura griului, cit și a porumbului.în acest an. 93 de cooperative din cele 154 au obținut peste 3 000 kg grîu la hectar, din care Vădastra, Slăveni, Scornicești, Potlogeni și Vișina Nouă au realizat peste 6 000 kg la hectar. La porumb, de asemenea, circa 60 de cooperative vor obține peste 6 000 kg, iar la cele din Izbiceni, Scornicești, Vișina Veche, Giu- vărăști și multe altele se prelimina o producție de peste un vagon porumb boabe la hectar.La obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată au avut-o oamenii de știință, printre care și cei de la stațiunile de cercetări agricole Caracal și Albota.în continuare, vorbitorul s-a referit la acțiunile întreprinse pentru buna gospodărire a pămintului, precum și pentru dezvoltarea mai puternică a zootehniei.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru — a . spus vorbitorul — au primit cu multă satisfacție Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste in domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative. Desfășurăm a- cum o largă acțiune pentru aplicarea acestuia în toate organizațiile de partid, în toate colectivele de oameni ai muncii. Vrem să îmbinăm mai bine munca cu arta, iar la marele festival „Cîntarea României", . cei care lucrează în fabrici și ogoare se pregătesc să prezinte, într-o formă artistică, aspecte din munca lor.Mai avem multe de făcut pentru a pune in valoare rezervele de care dispunem. Nu ne mulțumește modul în care a evoluat zootehnia in județ și sîntem conștienți că trebuie să folosim mai bine resursele de care dispunem.Așa cum ați indicat recent Ia Scornicești, ne vom îndrepta atenția. în mai mare măsură, pentru dezvoltarea activităților agroindustriale.Avem o organizație de partid puternică, numărind peste 55 000 de comuniști, care acționează cu fermitate pentru transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru pe meleagurile județului Olt.Vom munci cu hotărîre ca cincinalul 1976—1980 să fie nu numai cincinalul revoluției tehnico-științifice, dar și perioada care să ducă la transformarea radicală a agriculturii noastre.Mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Astăzi România are un conducător încercat, iubit și venerat de întregul popor, stimat și prețuit de întreaga lume. Sintem mindri de a- cest fapt și vom face totul pentru a fi demni de numele lui. Nu vom precupeți nimic, vom munci cu pasiune și hotărîre pentru a înfăptui neabătut hotăririle partidului și statului nostru, contribuind în acest fel la măreața operă de ridicare a patriei noastre pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.La adunarea populară a luat apoi cuvîntul tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare.Așa cum se cunoaște — a spus vorbitorul — anul pe care-I încheiem, cu toate capriciile climatice, a fost un an bun, rezultatele obținute la griu, porumb, sfeclă, legume, cartofi și celelalte culturi au înregistrat sporuri însemnate de producție față de anii anteriori. Producția agricolă a a- cestui an va depăși cu aproape 16 la sută nivelul celei realizate in 1975, producția vegetală va avea, față de același an, o depășire de peste 20 la sută, iar cea animală de 10 la sută.După ce s-a referit la mpdul în care s-a desfășurat și se desfășoară recoltarea, precum și la lucrările ce mai trebuie realizate, vorbitorul a spus :Trebuie să arătăm că. deși în acest an am obținut rezultate bune, in activitatea noastră — a celor ce lucrăm în agricultură — mai avem încă numeroase lipsuri și importante probleme nerezolvate, încă mai avem serios de muncit pentru a putea pune în valoare potențialul deosebit pe ca- re-1 are agricultura țării noastre, pentru mai buna valorificare a resurselor tehnico-materiale asigurate de partidul și statul nostru.Folosirea mai bună a pămîntului. asigurarea densității plantelor, irigarea corespunzătoare a culturilor, folosirea mai economică a produselor chimice și a mijloacelor mecanice .utilizarea tehnologiilor noi în pregătirea furajelor de volum, în exploatarea intensivă a animalelor sint tot atîtea posibilități mari de creștere a producției agricole, de ridicare a eficienței activității noastre economice.Vrem să vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că Directivele Congresului al XI-lea al partidului și Programul partidului Constituie și vor constitui — pînă la realizare — pentru țărănimea noastră, pentru toți lucrătorii ogoarelor, țelurile spre care ne îndreptăm toate e- forturile și puterea noastră de muncă.Este pentru noi un prilej de satisfacție și mîndrie, a spus în cuvîntul său Vasile Bărbulescu, președintele C.A.P. Scornicești, că putem să vă raportăm că în acest an am reușit să realizăm 6 254 kg griu la hectar și. așa cum se prezintă lucrurile, sperăm să obținem 20 000 kg porumb știuleți la hectar.Cu toate rezultatele bune pe care noi le-am obținut, ne dăm seama că mai avem multe de făcut. Așa cum a reieșit cu ocazia recentei dumneavoastră vizite, nu am folosit in suficientă măsură capacitatea de producție, agroindustrială, nu ne-am preocupat îndeajuns de densitatea corespunzătoare a construcțiilor agricole și cu destinație industrială și în ce privește folosirea capacităților de producție existente. în baza indicațiilor dumneavoastră, vom acționa cu toată răspunderea pentru ca în termenul cel mai scurt să ridicăm activitatea întregii comune la nivelul cerut.în încheiere,. în numele tuturor cooperatorilor din Scornicești, adresez o fierbinte chemare către toate coope-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea populară de la Slatina, cu prilejul „Zilei recoltei"Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor din Slatina și din județul Olt, un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului, precum și a mea însumi. (Aplauze puternice : urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul**). Această mare adunare populară din Slatina este consacrată sărbătoririi „Zilei recoltei**  din patria noastră. Iată de ce doresc ca, de aici, să adresez tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, țărănimii cooperatiste și tuturor lucrătorilor din agricultură cele mai calde felicitări și urări de succes în întreaga lor activitate. (Aplauze puternice, urale prelungite).Sărbătorirea „Zilei recoltei“ în acest an coincide cu primul an ăl celui de-al șaselea cincinal, al cincinalului 1976—1980. Putem deci face și o apreciere asupra felului cum am trecut la realizarea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea in agricultură,, ca .și în , toate celelalte domenii de activitate. (Urale ; aplauze puternice).Ați auzit ceea ce au spus aici tovarășii care au vorbit despre rezultatele obținute in acest an în creșterea producției agricole. Fe țară obținem cea mai mare producție de cereale din istoria României. Am obținut o creștere simțitoare a producției și la celelalte culturi, inclusiv în zootehnie. Putem aprecia deci că am început în bune condiții activitatea pentru realizarea noului cincinal. In județul Olt s-a obținut, de asemenea, o producție-record. Ați ascultat vorbindu-se aici despre rezultatele obținute de unele cooperative de producție, de unele întreprinderi de stat — rezultate care depășesc cu mult media a ceea ce s-a realizat pe județ sau a ceea ce se realizează pe întreaga țară în acest an. De altfel, cu prilejul vizionării expoziției agricole din județ am putut constata cu multă satisfacție că numeroase cooperative și întreprinderi agricole de stat din județul dumneavoastră au rezultate deosebit de bune. Toate acestea demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru de a pune un accent deosebit pe dezvoltarea agriculturii, ca una din ramurile hotărîtoare, de bază, ale dezvoltării socialiste a patriei noastre. (Aplauze puternice, prelungite ; urale).Aceste rezultate pe care le-ați obținut în județul Olt, ca și realizările pe care le-au dobîndit țărănimea cooperatistă și oamenii muncii din agricultură în întreaga țara, demonstrează cu putere superioritatea agriculturii noastre cooperatiste și de stat, a agriculturii socialiste, care creează condițiile cele mai bune pentru a putea folosi cu rezultate bune mijloacele de mecanizare. chimice, semințele și știința agricolă, pentru a obține o creștere rapidă a producției agricole. (Ap'au- ze puternice ; se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.** ).Rezultatele pe care le-am obținut în acest an în agricultură a- testă cu, putere realismul prevederilor hotărîrilor Congresului al XI-lea, ale planului cincinal ac

tual. Ele demonstrează că dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza și în agricultură, cu succes, tot ceea ce ne-am propus, pentru a obține o sporire mult mai mare a producției agricole și pentru a asigura, pe această bază, creșterea veniturilor țărănimii, îmbunătățirea condițiilor de a- provizionare, ridicarea bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze puternice ; urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul**).Este însă evident că aceste rezultate sînt nemijlocit legate de eforturile mari pe care statul nostru socialist și întregul popor le fac în vederea dezvoltării agriculturii. în această privință voi menționa faptul că în actualul cincinal va trebui să realizăm irigarea a încă unui milion de hectare, ajun- gînd la circa 3 milioane de hectare irigate. Va crește cantitatea de îngrășăminte, vom mecaniza, în linii generale, toate lucrările agricole, creînd astfel condiții pentru a putea realiza la timp atît lucrările de însămînțare și îngrijire, cît și cele de strîngere a recoltei. Tțoate acestea neceșită ui; vestiții serioase. Dupăî cuși, cred că vă reamintiți, 'în actualul plâh cincinal sînt prevăzute circa 120 mdiarde de lei pentru investiții în agricultură. Iată deci că producția pe care o realizăm este nemijlocit legată de marile eforturi pe care le facem pentru dotarea agriculturii, pentru crearea și dezvoltarea condițiilor necesare obținerii unor producții mari. (Aplauze puternice).La toate acestea trebuie să adăugăm eforturile ce le facem pentru dezvoltarea științei agricole, pentru a asigura semințe și animale de înaltă productivitate, aplicarea unor reguli agrotehnice și a unor tehnologii care să permită valorificarea superioară a solului, a eforturilor materiale și financiare pe care le facem în această direcție. Dar la toate acestea se adaugă factorul hotărîtor, de care depinde punerea în valoare a tuturor acestor mijloace materiale, a rezultatelor științei : Omul. Țărănimea noastră cooperatistă, specialiștii, muncitorii din agricultură, ei sînt aceia care au obținut, în acest an, recoltele despre care s-a vorbit aici ! Ei joacă rolul hotărîtor în realizarea prevederilor Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului în agricultură ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu și poporul**).Acum, la „Ziua recoltei**,  doresc să adresez întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură, oamenilor de știință și specialiștilor din acest sector felicitări pentru rezultatele obținute și să le urez să facă totul pentru a obține in anul 1977 și în anii următori recolte tot mai mari, să contribuie tot mai mult la îmbogățirea țării noastre, la creșterea bunăstării întregului popor. (A- plăuze puternice ; urale).Fără îndoială că și în agricultură dispunem de bune condiții pentru realizarea planului .cincinal. Ați ascultat cele ce s-au spus aici în legătură cu rezultatele mari obținute de o serie de cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat. Un proverb românesc spune : „Cu o floare nu se face primăvară**.  Intr-adevăr, dacă am avea o singură coopera

tivă care ar obține, recolte mari ar fi greu să spunem că avem perspective bune. Dar se poate a- firma că în fiecare județ și la fiecare cultură, atît la cereale, cit și la legume și plante tehnice, precum și în zootehnie, avem rezultate deosebit de mari. Producții de 20 000 kg de porumb știu- leți la hectar sau de 23 000 kg porumb știuleți la hectar irigat nu mai constituie cazuri izolate ; a- vem sute de cooperative care au depășit 10 000 kg porumb la hectar, sînt sute de cooperative cu peste 5 000 kg grîu la hectar. A- vem, de asemenea, multe cooperative care au obținut peste 50 000 kg de sfeclă la hectar, precum și cooperative cu recolte mari de cartofi, de legume, cu producții mari de lapte, de carne, care se obțin și se livrează statului. Toate acestea ne-ar da dreptul să spunem că avem nu o floare, ci, în fiecare județ, avem un buchet de flori, iar pe țară un snop, care ne dă posibilitatea să prevedem că vom avea o adevărată primăvară în agricultura noastră. (Aplauze puternice, urale. Se. scandează :i „Ceaușescu și. poporitl‘‘>.Ceea ce trebui*  subliniat este faptul că astfel de recolte mari sînt în toate județele și în toate zonele cu categorii de fertilitate foarte diferite. Atît în Bărăgan, cît și în Olt, în partea de nord a județului, pe podzol, precum și în alte județe avem recolte mari, pînă la 20 000 kg porumb boabe pe hectar — ceea ce demonstrează că întregul nostru sol, indiferent de categoria de fertilitate la care l-au încadrat specialiștii, poate da recolte foarte mari. Aceasta înseamnă că nu mai sînt diferențe în ce privește solul, pentru că și podzolul, și cernoziomul pot da recolte de 20 000 kg. Singurele diferențe sînt între specialiști, între cooperatori, între muncitorii din agricultură, în felul cum muncesc oamenii ! Ei sînt aceia care pot și trebuie să obțină pe acest p'ămînt, pe care strămoșii noștri l-au lucrat de două milenii, recolte de pește 20 000 kg porumb la hectar ! Și putem obține acest lucru în întreaga țară 1 (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul**). Desigur, realizarea, obiectivelor ce ni le-am propus, de a obține producții mari în agricultură, cere e- fotturi serioase din partea tuturor celor care lucrează în acest domeniu, începînd cu oamenii de știință, cu Academia agricolă, cu Ministerul Agriculturii, consiliile populare, conducerile întreprinderilor de stat și cooperatiste, ale S.M.A.-urilor și, fără îndoială, a muncitorilor din agricultură, a tuturor specialiștilor, a țărănimii cooperatiste, a întregii noastre țărfi- nimi. Stă în puterea tuturor ca. pe baza generalizării rezultatelor bune pe care le avem în toate zonele și în toate județele, să facem ca și în agricultură acest cincinal să devină cincinalul noii revoluții agricole, al revoluției în producția agricolă ' (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul").tn ce privește industria, pe primele 10 luni ale noului cincinal oamenii muncii au obținut și aici rezultate remarcabile. Producția industrială a crescut într-un ritm de peste 11 la sută — și avem toate 

condițiile pentru a realiza primul an al cincinalului cu o depășire de aproape 10 miliarde lei, punînd astfel o bază trainică îndeplinirii prevederilor întregului plan cincinal în industria noastră, în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, urale).Pentru aceste rezultate remarcabile obținute de clasa noastră muncitoare, de ingineri, de specialiști, de oamenii de știință din industrie, doresc ca să le adresez și lor cu prilejul „Zilei recoltei**  felicitări pentru rezultatele pe care le-au obținut, pentru că și munca lor este oglindită în realizările din agricultură. (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Rezultatele pe care le-am obținut și în industrie demonstrează că, pe ansamblu, planul cincinal actual corespunde pe deplin realităților din patria noastră, capacității creatoare a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor. Avem toate condițiile ca, în 1980, să ne prezentăm cu realizări remarcabile, cu îndeplinirea prevederilor cincinalului — ceea ce va asigura ridicarea patriei noastre pe o. rțopă treaptă de dezvoltare economico- socială, pe noi culmi în drumul glorios de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România ! (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul**). Avem tot dreptul să fim mulțumiți de felul cum am început noul cincinal ; dar nu putem să uităm nici un moment că mai avem multe de făcut. Mai sînt încă multe lipsuri și mai avem multe probleme de soluționat pentru a asigura a- firmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice în industrie și în toate celelalte sectoare de activitate, pentru a face să crească eficiența economică, pentru a spori mai rapid venitul național, pentru a asigura creșterea bogăției întregului nostru popor și, pe această bază, ridicarea bunăstării și fericirii întregii noastre națiuni. (A- plauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Deoarece peste cîteva zile va a- vea loc plenara Comitetului Central și apoi sesiunea Marii Adunări Naționale, care vor discuta problemele planului de 4ezv0^are e- conomico-socială pe anul viitor $i o serie de alte probleme legate de creșterea eficienței economice și afirmarea revoluției tehnico-științifice, nu doresc acum să mă opresc prea mult asupra acestor probleme. Voi menționa numai faptul că ceea ce am hotărît la consfătuirile recente care au avut loc la Comitetul Central în problemele de investiții și în problemele cercetării și tehnologiei privesc deopotrivă atît industria, cît și agricultura, transporturile, precum și construcțiile social-culturale, practic toate sectoarele noastre de activitate. Este deci vorba să realizăm obiectivele de investiții cu cheltuieli mai mici, cu consumuri mai reduse de materiale ; să nu îngropăm oțelul-beton, cimentul și alte materiale în pămînt, ci să găsim soluții constructive, mâi ieftine, cu consumuri mai mici — ceea ce va duce la o economisire serioasă a mijloacelor financiare și materiale, creînd posibilități pentru a îndrepta o parte din acestea atît spre dezvoltarea mai rapidă a țării, cît ș' spre soluționarea unor probleme 

privind creșterea bunăstării întregului nostru popor. Tocmai pe baza acestor măsuri, care s-au stabilit în aceste consfătuiri, a economiilor pe care prevedem să le obținem, Comitetul Politic Executiv a hotărît — și sînt convins că și plenara va adopta în unanimitate această hotărîre — de a realiza în acest cincinal peste 150 mii de apartamente mai mult față de p.revederile din planul cincinal. Aceasta înseamnă că, față de- 815 mii apartamente, vom ajunge la circa 980 000 sau la aproape un milion de apartamente construite — ceea ce. fără îndoială, că se va resimți puternic în satisfacerea cerințelor de locuințe. Pot să vă comunic că și județul Olt va profita de această majorare cu 150 mii a numărului de locuințe. Toate acestea vor contribui în mod efectiv la ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Iată deci că toate economiile pe care le facem se oglindesc direct în ridicarea mai rapidă a nivelului de trai al poporului. (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul").Acționăm cu toată ■ hoiărirea pentru ca și în domeniul ridicării nivelului de trai material și spiritual să înfăptuim neabătut prevederile Congresului al XI-lea al partidului. De altfel, trebuie să menționez, cu satisfacție, faptul că în acest an aprovizionarea populației s-a realizat în bune condiții, că s-a livrat o cantitate mai mare de produse agroalimentare decît cea prevăzută în plan pentru acest an. Avem toate condițiile ca aprovizionarea de iarnă în acest an să se desfășoare în bune condiții. Programul care va fi a- doptat în această privință de plenara Comitetului nostru Central asigură baza materială și mijloacele necesare pentru a realiza o aprovizionare corespunzătoare prevederilor planului și pentru a putea satisface, în acest fel, în mai bune condiții cerințele întregului nostru popor. Toate acestea demonstrează cu putere că, pe măsură ce dezvoltăm economia națională — industria, agricultura, celelalte ramuri de activitate — creăm și condiții pentru ca bunăstarea fiecărui cetățean, a întregului- nostru popor să sporească continuu. A- ceasta demonstrează, încă o dată, cu putere, că scopul și țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm sînt bunăstarea, fericirea omului, a întregului nostru popor! (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Preocupîndu-ne de întărirea bazei materiale a societății noastre, dezvoltăm, totodată, cu putere, în- vățămîntul și știința, ca factori ho- tărîtori ai progresului economic și social. în acest context se înscriu și hotărîrile cu privire la activitatea de educație politică și cultură socialistă, precum și hotărîrea cu privire la organizarea festivalului „Cîntarea României", care trebuie să fie o cîntare a muncii libere, descătușată de exploatare și asuprire. o cîntare a omului stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod liber propriul viitor, ridieind continuu patria pe noi culmi de progres și civilizație ! (Urale, a- plauze puternice).Vreau să repet acum, la Slatina, 

de „Ziua recoltei", ceea ce am spus și la Satu-Mare. Participarea la a- cest festival național „Cîntarea României" este nemijlocit legată de rezultatele pe care fiecare colectiv le va obține în activitatea sa consacrată dezvoltării patriei, îndeplinirii planului. Nu se vor putea prezenta la această cîntare a muncii și a creației libere codașii ! Fruntașii în muncă, în învățămînt, în cercetare — aceștia se vor putea prezenta să cînte România liberă, bunăstarea și fericirea poporului ! (Aplauze puternice, urale).Noi concepem procesul de educație și cultură ca o parte integrantă a activității productive, a muncii libere, și nu ca ceva rupt de preocupările zilnice. Numai în acest context se creează omul nou, constructor al socialismului și comunismului, omul stăpîn pe destinele sale, adevăratul revoluționar în toate domeniile de activitate ! Nu se poate construi comunismul fără a rupe hotărît cu conservatorismul în toate domeniile, fără a fi un luptător înaintat, un susținător activ al noului în muncă, în producție, în industrie, în agricijJ- tură, în transporturi, ■,în 'Irtă. fpw- cultură, în știință, inclusiv în ridicarea bunăstării materiale a oamenilor muncii ! (Aplauze puternice, urale).Am reținut cu multă bucurie dorința de a vă prezenta cu rezultate bune la acest festival național, astfel îneît să puteți ocupa un loc cît mai de frunte. Eu nu pot decît să vă doresc să obțineți rezultate cît mai bune, dar repet : pentru a vă putea prezenta cît mai demn și pentru a avea rezultate cît mai bune și a ocupa un loc cît mai de frunte trebuie să începeți prin a face totul pentru a obține realizări cît mai însemnate în îndeplinirea planului pe anul acesta și mai cu seamă anul viitor. Atunci veți ocupa un loc fruntaș la acest mare festival 1 (Aplauze puternice, urale).Dragi tovarăși,Discutăm despre problemele dezvoltării patriei noastre, despre cum să îndeplinim mai bine hotărîrile istorice ale Congresului al XI-lea. Prin aceasta noi ne îndeplinim fără nici o îndoială îndatorirea față de națiunea noastră, de a asigura ridicarea ei pe noi trepte de dezvoltare ; dar, în același timp, ne aducem și o contribuție importantă la cauza generală a socialismului, a progresului și a păcii în întreaga lume — deoarece contribuția cea mai importantă a fiecărui popor care construiește socialismul constă în felul cum asigură făurirea acestui minunat ideal în viață. în felul cum fiecare popor, cum oamenii muncii reușesc să simtă în realitate noua orînduire socialistă și, prin aceasta, să facă să crească prestigiul socialismului în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale).în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, acționăm cu fermitate pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, fiind convinși că răspundem astfel atît năzuințelor națiunii noastre, cît și cauzei socialismului, păcii și colaborării în întreaga lume. Sîntem ferm hotărîți să acționăm și în viitor în această direcție, să milităm neabătut pentru înfăptuirea securității în Europa, pentru

dezarmare generală și, în primul rînd,' pentru dezarmare nucleară, pentru ca uriașele mijloace materiale ce se cheltuiesc astăzi pentru înarmare să fie, cel puțin în parte, alocate în scopul dezvoltării economice și sociale, al ridicării bunăstării popoarelor.Acționăm pentru soluționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor pașnice, pentru excluderea forței din raporturile dintre state. Milităm ferm pentru lichidarea subdezvoltării, realizarea noii ordini economice internaționale — care să asigure un progres mult mai rapid al țărilor rămase în urmă — pentru a se pune cu desăvîrșire capăt vechii politici imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, pentru a se asigura realizarea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte și mai bune.L.a baza întregii noastre activități internaționale, a relațiilor cu toate statele așezăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile intern^ . respectării dreptului f.ie- , țjăruțgiopijgi de a fi stăpîn --pe dte- tînele WBJ’Hde a-și folosi bogWwle naționale în scopul dezvoltării proprii, de a-și asigura dezvoltarea liberă și independentă, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).în acest fel noi îndeplinim neabătut Programul partidului,- hotărîrile Congresului al XI-lea, atît pe plan național, cît și pe plan internațional. Sîntem hotărîți să facem totul pentru a ne aduce și în viitor contribuția la soluționarea marilor probleme ce există astăzi în lume, la democratizarea relațiilor internaționale, la progresul întregii omeniri, la cauza socialismului și păcii pe planeta noastră. (Aplauze puternice, urale).în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că oamenii muncii din întreaga noastră țară, lucrătorii din agricultură și țărănimea noastră cooperatistă vor face totul pentru a obține rezultate și mai mari în toate domeniile de activitate. în acest cadru, doresc să exprim convingerea că oamenii muncii din județul Olt, țărănimea cooperatistă, toți muncitorii din agricultura județului își vor înzeci eforturile pentru a obține rezultate tot mai bune în anul viitor și în următorii ani, adueîndu-și astfel și ei, alături de întreaga țărănime, de întregul nostru popor, contribuția tot mai importantă la realizarea Programului elaborat de Congresul al XI-lea, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate sl la înaintarea spre comunism a României. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează t „Ceaușescu și poporul").Cu această convingere, vă urez dumneavoastră — și urez, în același timp, întregii noastre țărănimi — succese tot mai mari, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Toți cei prezenți în marea piață a orașului ovaționează îndelung. într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele republicii, tovarășul Nicola*  Ceaușescu).
(Urmare din pag. a Il-a) rativele de producție, către întreaga țărănime cooperatistă, să valorificăm mai bine toate resursele materiale și umane de care dispunem, să facem in așa fel ca in următorii ani să obținem producții de " 000—9 090 kg vriu și de 20 000 kg porumb la hectar.A vorbit apoi Ioan A "ren. directorul I.A.S. Variaș, județul Timiș.Dînd viață angajamentelor asumate in Chemarea pe care am adre- sat-o tuturor întreprinderilor agricole de stat din tara noastră — a spus vorbitorul — și în acest an am obținut în medie la hectar, in cultură neirigată, cite 6 735 kg grîu și 5 003 kg orz. iar la porumb de pe cele 1 800 hectare preliminăm o producție medie de peste 9 000 kg boabe la hectar. Am depășit, de asemenea, sarcinile în sectorul zootehnic.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că nu ne vom precupeți eforturile, spre a face să crească neîncetat producția agricolă, corespunzător sarcinilor tra

sate de Congresul al XI-lea al partidului.In aceste clipe, cînd sărbătorim „Ziua recoltei", a spus Angela Sin- cu. președinta C.A.P „Unirea" Co- rabia-OIt, țin să dau glas gindurilor și simțămintelor comuniștilor, ale tuturor lucrătorilor de pe ogoarele cooperativei noastre agricole. care exprimă recunoștință și dragoste fierbinte față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adeziunea lor deplină la politica internă și internațională a partidului și statului.tn acest an am obținut o producție medie de 5 700 kg la ha la grîu și S 420 kg la ha la orz. Producții însemnate s-au realizat și pe terenurile cultivate cu sfeclă de zahăr și porumb — respectiv 50 tone sfeclă la hectar și 8 500 kg porumb boabe la hectar. Succese de seamă s-au înregistrat și in sectorul zootehnic.Rezultatele puteau fi mult mai bune dacă am fi organizat mai judicios munca, dacă am fi folosit cu 

mai multă eficiență mijloacele de care dispunem.A votbit apoi ing. Florian Fusea, directorul S.M.A. Furculești, județul Teleorman.Anul acesta. în cele 4 cooperative pe care le servim s-au obținut in me- 
Sărbătorirea „Zilei recoltei"

die Ia hectar peste 4 100 kg griu, 4 200 kg orz și 2 300 kg floarea-soarelui. La porumb. din care am recoltat mai bine de 90 Ia sută, estimăm că vom realiza în jur de 6 300 kg boabe la hectar.In numele mecanizatorilor de Ia Furculești. pe care îi reprezint la a- ceaștă mare sărbătoare, ne angajăm in fața dumneavoastră ca. încadrați organic in formațiile de mecanizatori și cooperatori, sub conducerea organizațiilor de partid, să depunem 

toate eforturile pentru a lucra și mai bine pămîntul, potrivit metodelor folosite în unitățile care obțin recoltele cele mai mari.Marcel Dobra, președintele C.A.P. Girbovi. județul Ilfov, a spus : Aduc recunoștința si mulțumirile tuturor 

pentru atenția deosebită pe care o acordați permanent, tovarășe secretar general, agriculturii, modernizării tuturor sectoarelor, creșterii bunăstării și fericirii lucrătorilor de la sate.Infățișînd citeva din realizările cooperativei. el a menționat producțiile medii la hectar de 2 715 kg floarea- soarelui. 50 000 kg sfeclă de zahăr, iar pe suprafața de 1 800 ha — 8 200 kg porumb' la haAstăzi, cu prilejul ..Zilei recoltei", a spus dr. ing. Constantin Bălan, di

rectorul Stațiunii de cercetări agricole Caracal, vă raportăm, tovarășe secretar general, că, acționînd perseverent, în spiritul orientărilor date de conducerea partidului și statului, am îmbunătățit tehnologiile de cultură, ceea ce ne-a permis să înmulțim rapid so- 

iurile și hibrizii cei mai noi și care se comportă bine in această zonă.In momentul de față ne preocupă găsirea unor mijloace eficiente pentru ca, paralel cu sporirea producțiilor Ia actualele și noile soiuri, să crească și calitățile lor nutritive. De asemenea, prin antrenarea în mai mare măsură a fermelor-pilot și a punctelor de sprijin din cooperativele agricole, ne-am propus să rezolvăm problema folosirii eficiente a îngrășămintelor chimice, pesticidelor fi 

erbicidelor în condițiile creșterii lor cantitative.Exprimîndu-ne întreaga noastră gratitudine pentru condițiile minunate create cercetării, vă asigurăm că ne vom înzeci eforturile pentru a ne integra plenar — prin întreaga noastră activitate — în cerințele producției, contribuind mai activ la realizarea unor producții mereu mai ridicate, la progresul patriei noastre socialiste.într-o atmosferă însuflețită, sărbătorească, in aclamațiile zecilor de mii de participant! la adunarea populară, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu viu interes, cu deplină satisfacție și aprobare, fiind subliniată. în repetate noduri, cu puternice aplauze.Adresîndu-se -tovarășului Nicolae Ceaușescu, la încheierea adunării, primul secretar al Comitetului județean de partid Olt a spus :Adine mișcați de momentele pe care astăzi le trăim, permiteți-mi, to

varășe secretar general, ca, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Olt, să vă mulțumim din inimă pentru cuvintele calde și indicațiile deosebit de prețioase ce nl le-ați adresat. Ele sînt pentru noi un îndemn de a munci mai bine și mal cu spor.Vă asigurăm încă o dată de hotărîrea noastră fermă, a întregii organizații de partid și a tuturor oamenilor muncii din județ, de a fi la datorie în orice moment din zi și din noapte.Vă dorim din adîncul inimii multă sănătate, viață îndelungată, dumneavoastră și întregii familii. Să ne trăițl mulți ani, tovarășe Ceaușescu 1Adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă entuziastă. Se aclamă cu înflăcărare pentru partid și secretarul său general, pentru patria socialistă. Tn marea piață se înalță vibrant cînte- cul „Partidul — Ceaușescu — România". cuvinte scumpe tuturor, rostit*  într-o alăturare firească, cu valoar*  de simbol.
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Duminică și luni PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII DIN JUDEȚUL TULCEA

RECORDURI
LA RECOLTARE

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

FAPTUL

La porumbILFOV. Hotărîți să stringâ cit mai grabnic întreaga recoltă, peste 100 000 de locuitori ai satelor ilfovene au participat ieri la lucrările de recoltare a porumbului și sfeclei de zahăr. Bilanțul „Zilei recoltei" pe întregul județ este semnificativ pentru intensa participare : s-a strîns recolta de pe 3 700 hectare cu porumb și 200 hectare cu sfeclă de zahăr, iar din a- ceastă recoltă aproape 40 000 tone au fost transportate.SATU-MARE. De „Ziua recoltei" s-a înregistrat o masivă participare la culesul porumbului. De dimineața pînă seara, aproape 75 000 de cooperatori, mecanizatori, lucrători din I.A.S., elevi au recoltat ieri peste 2 000 ha cu- porumb și 200 ha cu sfeclă. Au fost transportate din cîmp la baze și in hambare 14 000 tone de produse agricole. In numeroase cooperative agricole, cum sînt Ghenci, Tiream și trat, față de grafic, ______3—4 zile la recoltatul porumbului.TULCEA. Mobilizați de comandamentele locale, în unitățile agricole din județul Tulcea au lucrat duminică peste 31 000 mecanizatori și cooperatori. A fost recoltat porumbul de pe 1 020 hectare și sfecla de zahăr de pe 29 hectare. Toate mijloacele de transport din județ au fost concentrate la transportul porumbului. Cooperatorii din comunele Horia. M. Ko- gălniceanu. Baia, Topolog. Mahmudia și Sarichioi, din celelalte localități au transportat din cimp la baze importante cantități de porumb, fiind recuperat în acest fel decalajul existent la mijlocul săptămînii trecute de circa 13 000 tone dintre recoltat și transport.ARAD. Duminică, peste 35 000 de cooperatori, ajutați de aproape 2 000 elevi, au fost prezenți la executarea unor stringente lucrări agricole. Numeroase unități cooperatiste, printre care cele din Agrișul Mare, Chier, Șilindia, Moroda și Mocrea au încheiat recoltatul și transportul sfeclei de zahăr. Bilanțul încheiat în cursul serii evidențiază, printre altele, că porumbul s-a adunat de pe 720 tare, sfecla de zahăr de pe 220 tare.DOLJ. Duminică, pe ogoarele jene peste 63 000 de cooperatori, canizatori și angajați din unități nomice și instituții au participat la recoltatul și transportul porumbului și sfeclei de zahăr. Cu ajutorul celor 2 461 mijloace de transport au fost puse la adăpost aproape 1 000 tone de produse. Pe ogoarele unităților a- gricole din Goicea au ieșit peste 8 000 de cooperatori și mecanizatori. Numai duminică s-au recoltat și transportat peste 500 tone sfeclă și porumb.

s-au recoltat. în această zi, circa 240 ha cu porumb.MUREȘ. Lucrătorii ogoarelor din județul Mureș au adăugat în bilanțul bogat al sărbătorii recoltei din acest an și realizările de duminică, o zi de muncă plină, in care și-au afirmat hărnicia peste 50 000 de brațe de muncă prezente in unitățile agricole de stat și cooperativele agricole. S-a raportat cu acest prilej încheierea însămînțării griului, recoltarea peste graficele stabilite a unei suprafețe de 380 ha cu porumb. Și în această zi, de sărbătoare în agricultura județului Mureș, au sosit in sprijin a- proape 100 mijloace de transport din unitățile industriale. Astfel s-au

Ritmul de lucru ponte 
și trebuie să fie murit 
și cu sprijinul mui activ din partea unor ministere 

și centrale de specialitate

DIVERS
Margarete 
pentru 
MargaretaLa noile blocuri din cartierul gălățean „Aeroport", pe care le execută șantierul nr. 5 al trustului județean de construcții, lucrează și echipa condusă de Margareta Gurgu, singura șefă de formație din întregul trust. Insă nu excepția că atare interesează acum, ci faptele de muncă a- le acestei femei-conducător. de meserie tapetar. zugrav și_ vopsitor. La cei 48 de ani ai săi are aproape 30 de ani dc muncă — numai in construcții 1Numai la Galați a lucrat la înălțarea a 7 000 de apartamente. Alte edificii purtind și semnătura ei ori a formației pe care o conduce, au fost ridicate în București, Mangalia. Cluj. Slobozia. Cimpulung-Muscel etc. De 20 de ani. șefa de echipă a condus numai bărbați. Doar unul dintre aceștia îi zice însă pe nume : soțul ei. Margaretei, la aniversare, un buchet de margarete I

din județul Vaslui, recoltatul sfeclei de zahăr a intrat în stadiul final. O mare concentrare de forțe s-a înregistrat ieri mai ales în cooperativele agricole din Băcești, " Duda. Voinești, unde graficele lucru au fost sută.BRAȘOV. In și tăios, peste peratori. mecanizatori, muncitori și funcționari din întreprinderi și instituții au lucrat duminică și luni la strinsul și transportul culturilor de toamnă. In această zi. 15 unități a- gricole, printre care cele din Rîșnov, Crihalma, Cuciulata. Homorod și altele, au încheiat recoltatul sfeclei de zahăr. Pe ansamblul județului s-au recoltat 164 hectare cu sfeclă de zahăr. 36 cu legume, 110 hectare cu porumb boabe etc.HARGHITA. Deși principalele lucrări agricole de sezon — recol- însămînțarea ce-

Huși. Fălciu, de depășite cu 25—30 laciuda unui vint rece15 000 de țărani coo-

• Amplă participare la muncă în toate 
județele țării • Un mare număr de unități 
au încheiat recoltarea sfeclei • Culesul și 
transportul porumbului a avansat mult în 
toate zonele țării

cele din Căuaș, altele, s-a înregis- , un avans de putut transporta din cîmp peste 7 000 tone sfeclă și 3 000 tone porumb.CARAȘ-SEVERIN. Datorită faptului că și duminică s-a lucrat intens, în județul Caraș-Severin s-a terminat însămînțarea griului. S-a încheiat, totodată, și recoltarea cartofilor. Prioritățile pe agenda de lucru a a- cestei săptămîni rămin. așa cum s-a stabilit la comandamentul județean : intensificarea recoltării porumbului, eliberarea terenului, grăbirea insilo- zărti, a efectuării arăturilor.
La sfecla de zahărVRANCEA. In cursul în județul Vrancea s-a coltatul sfeclei de zahăr suprafață de 4 000 ha cultivate cu a- ceastă plantă. în prezent se lucrează intens la transportul în bazele de expediție către fabricile de zahăr a cantităților de sfeclă depozitate provizoriu in cimp. Pentru această ultimă lucrare au fost mobilizate un mare număr de atelaje din cooperative a- gricole în vederea folosirii tractoarelor la efectuarea ogoarelor.VASLUI. Cu realizările înregistrate duminică în cooperativele agricole

zilei de ieri, încheiat re- pe întreaga

tarea cartofilor șirealelor de toamnă — au. fost încheiate, duminică aproape 14 000 cooperatori, mecanizatori, elevi au lucrat la stringerea și transportul sfeclei de zahăr și a porumbului. Bilanțul zilei : a fost recoltată sfecla de zahăr de pe 113 hectare, porumbul de pe aproape 500 hectare și s-au tat pe rampe peste 2 000 sfeclă.MEHEDINȚI : Duminică.recoltei", celor peste 31 000 de cooperatori. mecanizatori, lucrători din unități agricole de stat din județul Mehedinți li s-au alăturat și 2 100 angajați din întreprinderile și instituțiile județului. Ca urmare, numai în această zi s-au recoltat peste 8 300 tone porumb și sfeclă de zahăr. întreaga producție strînsă In această zi fiind transportată și depozitată.BACĂU. In județul Bacău, duminică, peste 25 000 de oameni au lucrat Ia recoltarea porumbului și sfeclei de zahăr. Au fost transportate 8 000 de tone de produse agricole, indeo- sebi sfeclă de zahăr și porumb. Pînă acum, cooperativele agricole au recoltat 42 la sută din suprafețele cu porumb.

transpor- tone dede „Ziua

CLUJ : „Ziua recoltei" a fost prilej nu numai de sărbătoare, ci și de întrecere pentru stringerea și depozitarea recoltei. La cooperativa agricolă din Someșeni se aflau 200 cooperatori la recoltatul porumbului. S-a lucrat intens și in unitățile din cadrul consiliilor intercooperatiste Bobilna. Dej, Gherla. Gilău, I.A.S. Mihai Viteazul și Apahlda. In județ
...Numeroase transfigurări ale operei lui Caragia- le... Apoi „Moara cu noroc"... „Pădurea spinzuraților"... „Răscoala", „Felix și Oti- lia“... „Dincolo de pod", „Jocul cu moartea", „Osînda".„Tănase Scatiu", producție a Casei de filme patru, adaugă încă o pagină unui capitol al cinematografiei românești, care s-a îmbogățit substanțial în ultimul ăn: ecranizările după opere consacrate ale literaturii noastre.Dificultățile cu care s-au confruntat realizatorii a- cestui film — care, evocînd „istoria unei afaceri de familie" în „asfințitul veacului al XIX-lea“, reflectă totodată procese sociale și evoluțiile unor conflicte de clasă — au fost numeroase. Substanța epică a primelor două volume din ciclul „Neamul Comăneșteni- lor“ (căci filmul „Tănase Scatiu" inglobează în parte și „Viața la țară") e destul de bogată și ramificată, așa Incit nu putem decit să a- preciem felul in care autorul scenariului, Mihnea Gheorghiu, a procedat la selectarea, ordonarea și reînchegarea lor într-un discurs epic coerent și fericit sub raport stilistic. Mai departe : perspectiva lui Dui- liu Zamfirescu asupra lumii pe care o evocă și o descrie este paseistă, conservatoare. Un tezism a- proape supărător îi conduce condeiul. A aborda idilica și pătimașa „Viață la țară" fără distanța necesară nu era posibil — ceea ce nu putea să nu ridice probleme realizării filmului.Soluționîndu-le fericit, filmul „Tănase Scatiu" (regia Dan Pița) reușește performanța de a fi o lectură contemporană a operei fără a putea fi acuzat de grave infidelități. Perspectiva realizatorilor este — cit o permite opera — mai pronunțat realistă, mai științifică. Scenariul urmărește planul și valorile o- biective ale prozei lui Dui- liu Zamfirescu (situații, a- titudini, caractere), punind surdină dezvoltărilor lirice sau pamfletare neconvingătoare. Distanța dintre Dinu Murguleț și Scatiu devine mai mică prin dez-

Județul Tulcea, asemeni multor județe ale țării, a cunoscut în ultimii ani o impetuoasă dezvoltare. Pe baza fructificării unor importante fonduri de investiții alocate de stat au fost puse în funcțiune întreprinderea de alumină, fabrica „Marmura", trei porturi comerciale și industriale noi, fabrici de conserve de pește, de brînzeturi, de legume și fructe, amenajări piscicole ș.a. Prin înfăptuirea politicii partidului de repartizare teritorială judicioasă a forțelor de producție, de ridicare la o puternică viață industrială a tuturor zonelor țării, dezvoltarea economică a județului continuă in ritm inalt și in acest cincinal, perioadă in care-i sint alocate de la buget peste 21 miliarde lei. Ținînd seama de aceste uriașe eforturi materiale ale statului, se pune firesc întrebarea : au fost adoptate toate măsurile menite să asigure condițiile necesare pentru realizarea integrală a planului de investiții în acest an și in întregul cincinal ? Iată noastre, tovarășul Alexandru lui județean Tulcea aJ P.C.R. : ce ne-a sous, la începutul convorbirii 
GAVRILUC, secretar al Comitetu-— Pornind de Ia volumul mare al investițiilor, de la cerințele producției ce trebuie realizată în fiecare dintre unitățile noastre de construcții, biroul comitetului județean de partid a analizat deseori mersul lucrărilor, a stabilit măsuri hotărîte pentru intensificarea lor. pentru asigurarea și pregătirea forței dc muncă. Cunoașterea operativă a situației de pe șantiere, analiza concretă, luarea pe loc a măsurilor cerute de creșterea ritmului de execuție au dus Ia obținerea unor rezultate importante în muncă. Semnificativ in acest sens este faptul că planul de punere in funcțiune in această perioadă a fost indeplinit in proporție dc 106,1 la sută, in timp ce realizările in trei trimestre sint, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, mai mari cu 555,6 milioane lei la total investiții. Au fost predate beneficiarilor importante o- biective economice și social-culturale, între care linia de pastă tomată de la I.P.I.L.F. „Dunărea", peste 6 600 ha în amenajările piscicole Popina. Chilia, Holbina II și Carasuhat, 7 821 ha în sistemele de irigații. Concomitent, s-a lucrat în ritm susținut la extinderea capacității întreprinderii de alumină, ca și la primul șantier naval de reparații și construcții nave de pescuit o- ceanic.— Și totuși, sint unele rămineri în urmă.

— Intr-adevăr, analiza după încheierea două decade din luna perioada ce arecent. efectuată primelor octombrie, tre-

Dupâ cules, porumbul este transportat și inmagazinat cu grijă. Aspecte de la această lucrare surprinse in obiectivul 
aparatului de fotografiat la cooperativele agricole Smirdan — Galați și Milcovul K Vranced

atestă că, în cut de la începutul anului, planul Ia total investiții s-a realizat în proporție de 94,4 la sută, din care Ia construcții-montaj de 85,5 la sută, iar la utilaje cu montaj de 71,2 la sută. Sint rămîneri în urmă la șantierul naval, Ia combinatul metalurgic, silozuri și fabrici de nutrețuri combinate, la construcțiile de locuințe șl social-culturale. Cauzele, cunoscute și analizate de noi, pot fi sintetizate succint : insuficienta preocupare a u- nor organizații de partid pe linia îndrumării muncii întreprinderilor de construcții pentru asigurarea și folosirea judicioasă a forței de muncă, a utilajelor de construcții și mijloacelor de transport, pentru organizarea, supravegherea și execuția unora dintre lucrări ; lipsa anumitor materiale, ca agregate, panouri prefabricate, confecții metalice și tîmplării. fîșii din beton și materiale de instalații. Datorită acestor neajunsuri, nereali- zării stadiilor fizice la unele lucrări, la 20 octombrie stocul utilajelor tehnologice nemontate însuma circa 40 milioane lei.în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. cu proiec- tanții și constructorii, biroul comitetului județean de partid a mobilizat cadrele de construcții, ciare și de proiectare să acționeze. în acest ultim trimestru al anului, cu toată energia pentru realizarea sarcinilor ce „le revin. Prin cothisia județeană de coordonare a investițiilor au fost stabilite răspunderi concrete pentru fiecare unitate cu privire la revizuirea și asigurarea din timp a documentațiilor de execuție pentru această perioadă și pentru anul viitor, folosirea in două și trei schimburi a utilajelor de construcții și a mijloacelor de transport, asigurarea și ' utilizarea corespunzătoare a forței de muncă, pregătirea, organizarea și supravegherea execuției lucrărilor, crearea condițiilor pentru continuarea susținută a lucrului și în anotimpul rece. Bună este inițiativa luată de a repartiza 584 apartamente întreprinderilor economice, în vederea efectuării de finisaje interioare cu forțele proprii, constructorul fiind în acest fel degrevat de una dintre lucrările cu mare volum de muncă. Analizînd

din organizațiile unitățile benefi-

ur-

realist situația existentă, considerăm că in acest ultim trimestru al anului putem indeplini sarcinile în domeniul investițiilor, că vom recupera o bună parte din restanțele din trei trimestre, bineînțeles, cu sprijinul larg al forurilor de resort din ministere, cărora le solicităm să răspundă mai bine cerințelor majore ale unităților beneficiare și de construcții din județ.— La ce anume vă referiți 7 Pe ce sprijin contați din partea unor ministere 7— Ne referim. în primul rînd, Ia sprijinul pe care va trebui să-l primim de la Ministerul Industriei Metalurgice — și anume, de agenta aprobarea documentațiilor revizuite pentru dezvoltările prevăzute la întreprinderea de alumină, lucrări cuprinse in planul pe acest an. De asemenea, solicităm aceluiași minister să ne asigure neintirziat documentația pentru fabrica de feroaliaje, etapa a II-a, lucrare prevăzută a incepe din primele zile ale noului an. Este important, in același timp, ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să ne ajute în urgentarea livrării de către întreprinderea „Grivița roșie" București a celor 7 autoclave stabilite a fi livrate în trimestrele III și IV pentru combinatul metalurgic, dar care n-au sosit încă la montaj. Solicităm totodată Ministerului Industriei Chimice să urgenteze elaborarea documentației pentru fabrica de oxigen, pentru care constructorul nu a putut lua pină acum nici un fel de măsuri.In vederea asigurării continuității în muncă pe șantiere considerăm necesar ca Ministerul Construcțiilor Industriale și Trustul de construcții industriale Constanța să asigure, pentru Grupul de șantiere Tulcea, 25 000 tone agregate de betoane și mortare. Va trebui, de asemenea, să fie suplimentată dotarea grupului cu două excavatoare, două buldozere și 20 autobasculante pentru începerea lucrărilor înscrise în plan în ultimeie luni ale anului. Se desprinde, de asemenea, necesitatea ca Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să întreprindă măsurile cuvenite tru. aprovizionarea cu agregate, și balast a șantierelor, la nivelul tractelor încheiate pe acest an. odată, să asigure mijloace pentru dragaje la portul tranzit scopul realizării integrale pe acest an.Biroul și secretariatul județean de partid, comisia de coordonare a investițiilor vor acționa și în continuare, prin măsuri energice, pe linia întăririi muncii politice și educative pe șantiere, organizării corespunzătoare a activității la fiecare punct de lucru, întăririi ordinii și disciplinei — condiții hotărîtoare pentru realizarea cu succes a sarcinilor mari ce ne revin in domeniul investițiilor.
Convorbire consemnată de 
Vasile NICOLAE 
corespondentul „Scinteii"

Îndrăgostiți,
dar nici 
chiar așa!

Proaspăt căsătoriți, doi tineri 
aflați încă in luna de miere 
se plimbau pe o stradă 
Dorohoi. La 
trebuiau să 
ferată. Dar

din 
dat 

caie 
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unul

un moment 
traverseze o 

,______ _ __ lor nu le
de tren. Se uitau pierduți 
la altul. Au simfit că sint in pe
ricol doar atunci cind s-au iz
bit de o locomotivă care tocmai 
trecea in viteză pe linie. Din fe
ricire au scăpat cu viată (dar și 
cu traumatisme și fracturi). La 
fel de bine se putea intimpla 
insă ca cei doi să nu mai fie 
eroii, ci victimele acestei intîm- 
plări.

pen- nisip con- Tot-Sulina, în a planuluicomitetului

După faptăîn timpul unei utile și educative acțiuni — „Asaltul Carpați- lor" — sute de pionieri și șco- . lari din județul Prahova au realizat, în vacanțele anilor 1975 și 1976, marcajele turistice ala traseelor montane Bușteni — Cheia și Slănic — Cheia. Pe o distantă de 120 de km, in condiții grele, cu multă trudă, au plantat stilpi metalici cu semne indicatoare, fixați bine în bornele de ciment. Pe cit de frumoasă este fapta copiilor, pe atît de urită este isprava cetățenilor Vasile Vlad și Vasile Goagă, ambii din comuna Ștefești (Prahova). Aceștia, nici una, nici două, s-au apucat să scoată stilpii de pe trasee, să-i care acasă, imprejmuindu-și curțile cu ei. Prinși asupra faptului — cei doi au fost obligați ca, de indată, pe banii lor, să planteze la loc stilpii. Acum urmează să li se întocmească și dosare de „bună purtare", să fie discutați de obște la căminul cultural, să fie afișați la gazeta de stradă a comunei.După faptă...
în loc de

idealizarea primului (care nu mai apare „prea boier", cum s-a reproșat) și prin descaricaturizarea, îmbogățirea și nuanțarea celuilalt (care nu mat e ..prea primitiv"). Scenariul insistă pe viața de mizerie, pe revendicările țăranilor, su- gerind reușit incompatibi- litățile de clasă.„Tănase Scatiu" iț un exemplu pentru modul in care perspectiva contemporană, punctul de vedere actual se pot încorpora in fapt artistic, evîtîndu-se soluțiile declarative exterioare, intervențiile brutale.Pornind de la și tri-

supra decadenței unor clase ; asupra puterii voinței și lipsei de scrupule a individului ori a forțelor care o pot constringe și a- nihila ; asupra factorilor sociali ai parvenirii unui Scatiu ; asupra poeziei unice a adolescenței etc.„Cadrele" din „Tănase Scatiu" au o asemenea virtute și atunci cind tind să creeze atmosferă și să creeze stări — prin acumularea de detalii (aparent nesemnificative. în fond caracteristice), contrapunc- tate riguros --> și atunci cind sint învestite cu semnificații metaforice (petrecerea din casa lui Scatiu) sau cu

„Tănase Scatiu"
mițind la operă, filmul „Tănase Scatiu" este o creație artistică autonomă, ce recreează lumea cărților în chip original (diferit de o simplă transcriere și transpunere cinematografică) și cu o forță expresivă proprie. O dovadă a ceea ce poate să însemne — și în cazul unei ecranizări — talentul de a vizualiza și inteligența de a gindi și comunica cu spectatorul prin intermediul u- nor mijloace, „efecte" artistice.S-ar putea spune multe lucruri despre conceperea și calitatea imaginii din „Tănase Scatiu" țin privința căreia principalul colaborator al regizorului a fost tînărul și talentatul o- perator Nicolae Mărginea- nu) ; despre perspectiva ei interesantă ; despre dinamismul și ritmul, despre coloritul și compoziția ei (amintind celebre picturi clasice și impresioniste). Frumusețea imaginii este incontestabilă. Dar forța și personalitatea ei stau în capacitatea de a încorpora idei, de a se institui intr-o subtilă meditație a-

virtuți simbolice (conacul degradat, femeia mută).Filmul izbutește mai bine în scenele de sugerare a unor momente de „frivolitate distinsă și delicată" la curtea boierească de la Ciulniței sau în cele grotești (cu Scatiu), fiind insă ceva mai puțin convingător în evocarea condiției sociale și a disperării țărănimii.O chele însemnată a reușitei acestei pelicule este felul în care a fost gindi- tă și îndrumată distribuția. Demersul realist conduce la umanizarea (nu insă și la egalizarea și dezindivi- dualizarea personajelor). Refuzind îngroșările, insistența pe grosolănie, mojicie, ticuri verbale și ac- centuind cu talent și inteligență acele însușiri care s-au dovedit calități în procesul parvenirii clasei sale (vitalitatea, dinamismul, spiritul practic, lipsa de prejudecăți, dar și lipsa de scrupule, cruzimea, megalomania etc.). Victor Reben- giuc (Tănase Scatiu) dă o viață neașteptată unui personaj literar artificios, creează un erou tipic, interesant, memorabil. 11 secon

dează cu brio, completîn- du-i portretul, „genealogia" și istoria parvenirii, Eliza Petrăchescu (cocoana Profira). Admirabil distribuiți și îndrumați sint Csiky Andras (un Matei neliniștit, trist, presimțind sfirșitul „neamului" său) și Cătălina Pintilie (Sașa), al căror joc recreează sensibil latura cea mai originală a romanelor lui Duiliu Zamfirescu — cum aprecia George Căli- nescu : intenția de a nota intimitatea dintre „suflete fine", clipele de poezie melancolică. „decurgerea indiferentă a conversației dintre îndrăgostiți". „sentimentul euforic premergător mărturisirilor".Foarte expresivi în roluri episodice ne-au apărut Aristide Teică (valetul improvizat al lui Tănase), Rodica Tapalagă și Victor Ștrengaru (soții Eftimiu), Dan Nuțu (Mihai), Ada D'Albon Azimioară (Miss Sharp) și îndeosebi Carmen Galin (actrița al cărei joc simplu și interiorizat conferă un tulburător dramatism personajului întruchipat, tăcut și mereu prezent, ca o umbră, lingă Scatiu ; singura ființă care îi presimte sfirșitul tragic).Talentul și profesionali- tatea lui Vasile Nițulescu i-au fost bun sfetnic, con- ducîndu-l spre o creație interesantă, deși, mărturisim, concepția realizatorilor asupra personajului Dinu Murguleț nu ne-a apărut prea clară. Cu totul nejustificată ni s-a părut distribuirea Cristinci Nuțu, tinără debutantă. neavind nici datele, nici resursele de expresivitate pentru a întruchipa artistic, convingător, personajul șters, romanțios, lipsit de personalitate, al Tin- cuței.Spre deosebire de „Dincolo de pod", unde spectatorii erau trimiși către o mare operă, la „Tănase Scatiu" publicul vine să regăsească o operă bine cunoscută. Și o face fără să fie dezamăgit — descoperind, totodată, cu bucurie un frumos și matur film de artă.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

Expoziția anuală 
de graficăLuni la amiază, în sala Dalles a fost inaugurată expoziția anuală de grafică, eveniment care și-a dobindit de-a lungul timpului un binemeritat prestigiu. Cele aproximativ 300 de lucrări semnate de 167 de artiști din toată țara reflectă principalele direcții in gravură, desen, acuarelă, afiș, ilustrație de carte și caricatură. Un loc important il ocupă, in ansamblul expoziției, operele create in intimpi- narea marilor evenimente din istoria poporului nostru care vor fi aniversate anul viitor : Centenarul independenței de stat a României și împlinirea a 70 de ani de la Răscoala țăranilor din 1997. Numeroase alte lucrări redau aspecte din cele mai diferite domenii ale activității noastre cotidiene, din viața și munca neobosită a constructorilor societății socialiste.

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : ,,Falsificator fără

voie". Regia : Yves Robert.
12,35 Vînturile, valurile... Spectacol lite- 

rar-muzical-coregrafic.
12,55 întîlnire cu publicul — program 

de muzică ușoară.
13.20 Telex.
13,25 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba engleză (pentru ca

drele didactice).
17,00 Telex.
17,05 Cum înoată marii campioni. Film 

realizat la cererea Federației in
ternaționale de natație.

18,00 Mult e dulce...
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
18.40 Ce știm și ce nu știm despre...
19,05 Telecronică pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj de scriitor : Tablouri 

tulcene — de Florin Costinescu.
20.15 Teatrul liric TV : opera „Bălcescu" 

de Cornel Trăilescu. înregistrare 
din spectacol.

21,50 Vedete internaționale.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Mai aveți o întrebare ?
20,45 Tezaur de cintec românesc.
21.15 Telex.
21.20 Ani și culori — Reportaj bucu- 

reștean.
21.40 Vîrstele peliculei.

noroc —
pagubăDe cind se întilneau, noapte de noapte, în casa cu nr. 50 de pe strada Cringului din Baia Mare și minuiau. in jocul de cărți, mii de lei (sustrași din bugetul propriilor lor familii) iși luaseră nume conspirative, care mai de care mai sonore. Pe numele lor adevărate, acești băimăreni, angajați ai unor întreprinderi locale, se numesc : Ilie Varga (I.M.M.U.M.), Carol Marcovici (E.G.L.), Gavril Mar- chiș. Alexandru Preda (E. M. Săsar), Iuliu Varga (E. M. Să- sar), Karoly Reszmiiveș (T.C.M.), Gheorghe Lazăr (E. M. Săsar). Controalele de miliție, care i-âu surprins în plină activitate, au pus capăt întilnirilor din casa lui Ilie Varga. Cit privește a- menzile, miliția a avut grijă să Ie distribuie celor în cauză — frățește.

ROMÂNIAFILM prezintă între 2—8 noiembrie la Casa filmului din Capitală

„ZILELE FILMULUI SOVIETIC"

IN PROGRAM : 2 XI — Spectacol de gală :u filmul „Din zori în zori" ; 3 XI — „Soacra" ; 
4 XI — „Spartacus" ; 5 XI — „Expediție dispărută" ; 6 XI — „Jurnalul unui director de 
școală" ; 7 XI — „O sută de zile după copilărie" ; 8 XI — „Sclava iubirii". (Tn aceeași zi,

la cinematograful „Patria" va fi prezentat filmul pe ecran panoramic „Șatra".)
Zilele filmului sovietic se vor desfășura și în municipiile Suceava (4—10 XI) și 

Botoșani (5—11 XI).

De la un
pahar 
în plusîntr-una din zile, Traian Troie din comuna Burila Mare (Mehedinți) a ținut-o tot într-un chef. După ce s-a tot cinstit, cu prietenii, a plecat spre casă pe mai multe cărări. Și cum în cale i-a apărut un alt bufet, T.T. s-a gindit să se mai odihnească. S-a așezat Ia o masă și a mai cerut un pahar. După aceea, încă unul și încă unul. (Probabil la bufetele din Mehedinți nu se cunosc regulile care interzic ____ ____persoanelor in stare de ebrietate). După ce a părăsit localul. In loc să ajungă acasă, a nimerit lingă baza furajeră a cooperativei agricole. O- mul s-a așezat și și-a aprins liniștit o țigară. A ațipit imediat și tot la fel de repede a izbucnit in'-'ndiulFocul n-a putut fi stins decit la Intervenția energică a cetățenilor. evitindu-se, in acest fel, pagube de mari proporții. Numai Traian Troie n-a putut fi salvat.

servirea

Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii'*
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„GURUSLĂU 375'Tovarășul Emil Bobu, membru ăl Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit luni delegația Uniunii Tineretului Vietnamez (U.T.V.), condusă de Vu Quang, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.V., care se află în tara noastră la invitația C.C. al U.T.C. Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească. A fost de fată Nguyen Tan, prim-secretar al Ambasadei Republicii Socialiste Vietnam la București.
O delegație a Asociației 

de prietenie sovieto-română, condusă de V. P. Usaciov, adjunct al ministrului învățămîntului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte al A.P.S.R., care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., va participa la manifestările organizate în țara noastră cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a sosit luni în Capitală.La aeroport, delegația a fost în- tîmpinată de Maria Stănescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, membru în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., de activiști A.R.L.U.S.
O delegație a Ministeru

lui Muncii, Salarizării și Pro
blemelor Sociale din R. P. 
Polonă cor>dusă de H- Bialczyn- ski, adjunct al ministrului, a făcut o vizită în țara noastră.Cu prilejul convorbirilor avute la Ministerul Muncii s-a efectuat un schimb de păreri și de experiență in domenii privind activitatea celor două ministere. De asemenea, delegația poloneză a avut convorbiri la
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 noiembrie. în țară : Vremea va fi 
în general umedă, mal ales în jumăta
tea de nord-vest a țării, unde și cerul 
va fi mai mult noros. In rest, cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale și 
burniță, mai frecvent la începutul in
tervalului. Vînt moderat, cu intensifi
cări trecătoare pînă la 25—35 kilometri 
pe oră. în zona de munte, lapoviță Și 
ninsoare. în primele dimineți, local în 
sud-estul țării se va produce ceață. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, mai coborîte în 
nordul țării, iar maximele între 7 și 
12 grade în nordul țării, și între 12 și 
17 grade în rest. în București : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi temporar no
ros, favorabil ploii, mai ales la înce^- 
putui intervalului. Dimineața ceață. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra în scădere ușoară.

DIRECȚIA GENERALĂ A POȘ
TELOR Șl TELECOMUNICAȚII
LOR anunță câ a început con
tractarea abonamentelor la 
presa internă și externă pentru 
anul 1977.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
i* *——--------------------------

echipei României Ia campionatele 
tinere sportive au plecat in turneu 

noi la întrecerile junioarelorLuminița Mijea (orașul Gheorghe Gheorgbiu-bej). Daniela Brîndescu (Baia Mare). Rodica Răulea (Sibiu), Adriana Vlad (Galati). Gertrude Eberle (Arad), Angela Bratu (Sibiu) și Adina Fărcut (Arad).
★La campionatele pentru junioare (fete pînă la 16 ani), desfășurate la Constanta, au cucerit titlurile naționale următoarele sportive : categoria maestre — Constanța Ciocănel (Constanța — antrenori Matei Stânei și Olga Ghițulescu) ; categoria I — Sorina Stefan (Școala sportivă nr. 2 București — antrenori Mihai Deme- trescu și Aurelia Bunea) ; categoria a II-a — Daniela Brîndescu (Baia Mare — antrenori Elena Marinescu, Al. Aldea și Norbert Kuhn). Pe e- chipe, la categoria a II-a — echipa de la unitatea școlară din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej (antrenori — soții Florin și Florica Dobre). Pe locurile următoare, echipa C.S. Baia Mare și aceea a școlii sportive din Sibiu.

duminică prima cursă pentru mașinile de serie din campionatul S.U.A. Media orară a cîștigătorului — 146 km !• Din programul anului viitor, stabilit de Asociația europeană de atletism : 12—13 martie, campionatele Europei pe teren acoperit la San Sebastian (Spania) ; 13—14 august, finala „Cupei Europei" pe echipe, masculine șl feminine, la Helsinki (Finlanda) ; ca ndutate absolută în atletism — intre 2 și 4 septembrie, prima ediție a „Cupei mondiale", la Diisseldorf (R. F. Germania).• în Polonia, între 9 șl 16 ianuarie 1977. Campionatul mondial universitar pentru echipele de handbal. Echipa României va juca în grupa A, alături de cele ale Japoniei, Tunisiei și Belgiei. Compoziția seriei e foarte convenabilă pentru handba- liștii noștri. Adversarii principali vor veni cu siguranță din grupa B. in care sorții au strîns echipele U.R.S.S., Iugoslaviei și Ungariei ! Formația reprezentativă a Poloniei se află in grupa C, alături de numai două alte echipe (Bulgaria și Olanda).

VESTI DIN GIMNASTICĂ
• Nadia Comăneci — în fruntea 
balcanice • Un grup de foarte

în R. P. Chineză • NumeEchipa feminină a României pentru campionatele balcanice de gimnastică (3—8 noiembrie, Salonic) va avea în fruntea ei pe tripla campioană olimpică Nadia Comăneci. Federația de resort din Grecia a co- îicat conducerii federației noastre* publicul elen așteaptă cu un interes extraordinar evoluția celei mai populare sportive din lume. Conducerea Federației române de gimnastică și antrenorul Boia Karoly au decis ca formația noastră reprezentativă să mai cuprindă pe Mariana Constantin, Marilena Neacșu, Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Cristina Itu, Gabi Gheorghiu și Iuliana Marcu. (Din lot absentează Teodora Ungu- reanu care astăzi concurează la Toronto — Canada, într-un turneu international pe baza invitațiilor personale).Vor intra în focul întrecerilor internaționale și alte fetițe talentate, crescute de diferitele centre de gimnastică din țară. Astfel, în turneu în R. P. Chineză (1—12 noiembrie) au plecat ieri următoarele gimnaste :
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Montevideo, un nou concurs de tenis între „cei 4“ : Năstase, Ți- riac, Vilas și Panatta. în primul tur, Vilas — Țiriac 7—5, 6—1, dar, inversare de roluri între Năstase și Panatta ; de astădată, a învins Panatta cu 4—-6. 6—3, 6—4.• Wojtek Fibak, un tenismen în continuă șscensiune. La Viena, în finală, după trei ore și jumătate, Fibak — Ramirez 6—7, 6—3, 6—4, 2—6, 6—1.• Dublă victorie a campioanei o- limpice la polo, echipa Ungariei, în fața formației U.R.S.S. : 5—4 și 6—4.• La Paris, cu prilejul lucrărilor Ligii internaționale de hochei (L.I.H.G.) s-a confirmat participarea echipei Canadei la campionatul mondial, firește, grupa A. Canadienii n-au mai participat la întrecerile mondiale din anul 1968. Deci, la Viena, în aprilie — mai 1976, va avea loc și un meci România — Canada.• Cunoscutul actor de cinema Paul Newman se dovedește un polisportiv pe ecran și în realitate. După ce l-a interpretat pe campionul Rocky Graziano în filmul „Acolo sus mă iubește cineva", iată-1 ciștigînd

Cronica zileiComitetul de Stat al Planificării, Ministerul Turismului și Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din București, Ploiești și Brașov, precum și stațiunile Predeal și Sinaia.Delegația poloneză a fost primită de Petre Lupu, ministrul muncii.
Delegația Comitetelor de 

Apărare a Revoluției din 
Cuba, con^US8 de Jorge Lescano Perez, coordonator național al comitetelor, care face o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră Ia invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a fost duminică oaspete al Consiliului județean Argeș al Frontului Unității Socialiste. Cu acest prilej a avut loc o întîlnire de lucru la Consiliul județean al Frontului Unității Socialiste și au fost vizitate obiective economice și culturale din județ.Luni, delegația cubaneză a fost primită de tovarășul Ion Dincă, președintele Consiliului Municipal București al Frontului Unității Socialiste, primarul general al Capitalei.în cursul aceleiași zile, oaspeții s-au întilnit cu tovarășul Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și au vizitat unele obiective economice din Capitală.Seara, delegația Comitetelor de Apărare a Revoluției din Cuba s-a întilnit cu activiști ai consiliilor Frontului Unității Socialiste din Capitală la sediul Consiliului F.U.S. al sectorului 1.

în județul Argeș

Modernizări în rețeaua comercială 
săteascăîn actualul cincinal, rețeaua comercială sătească din județul Argeș se îmbogățește cu 200 noi unități comerciale, prestatoare de servicii și de producție, insu- mînd 10 000 metri pătrați. Fonduri importante au fost afectate și pentru Modernizarea, întreținerea și dotarea bazei materiale existente. Unele dintre a- ceste obiective au și fost realizate. Tovarășul Marcel Popescu, președintele cooperativei zonale de consum Topoloveni. ne informa că în comuna Boțești a fost dat în folosință un complex universal modern avînd unități cu autoservire pentru produsele alimentare, de cofetărie, textile, electro-tehnice, unități de reparat aparate de radio și televizoare, de cizmărie

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării Naționale a Republicii Tunisia. Sa- dok Mokaddem, cu prilejul realegerii sale în această funcție.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a secretarului de stat la Ministerul Muncii din Franța, Lionel Stoleru, ambasadorul acestei țări la București, Raoul Delaye, a organizat, luni după- amiază, o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale. Radioteleviziunii și A- gențlei Române de Presă. Oaspetele francez s-a referit la evoluția relațiilor româno-franceze, scoțînd în evidență dorința celor două țări de a dezvolta în continuare cooperarea pe multiple planuri, în spiritul tradiționalelor raporturi de prietenie dintre România și Franța.
★Aula Academiei Republicii Socialiste România găzduiește, incepind de ieri, lucrările celui de-al IX-lea Simpozion național de prospecțiuni geofizice și fizica scoarței globului terestru, manifestare științifică la care iau parte geofizicieni, geologi, mi- neralogi, cadre didactice universitare și cercetători din institutele de specialitate. Comunicările prezentate abordează o arie vastă de probleme științifice privind modernizarea explorărilor geofizice, prospecțiunea electrică, aplicarea unor metodologii și tehnici de cercetări petromagne- tice și paleomagnetice etc. Un mare număr de comunicări au în atenție Cele mai noi studii românești de seismologie. Vor fi prezentate, de asemenea, o serie de aparate și instalații geofizice construite în țara noastră.

și croitorie ; localul posedă instalație de Încălzire centrală. Un complex similar se află în construcție în comuna Teiu. La Vi- chițești a fost dat în funcțiune Un modern magazin pentru vîn- zarea diferitelor tipuri de mobilă ; la punctul alimentar și de răcoritoare de pe autostrada Pitești—București — o ghețărie ; de asemenea, magazinul din Că- linești a fost specializat pe vîn- zarea obiectelor de textile, încălțăminte și electrotehnice. Magazine moderne au fost deschise sau urmează să fie puse în funcțiune, pînă la sfîrșitul anului și în alte zone ale județului, în localități cum sînt Rociu, Stroiești. Cicănești și Mioarele. (Gh. Cîrstea, corespondentul „Sein teii").

REVISTA COMPETIȚIILOR
• început de drum în ediția de iarnă a „Cupei tineretului" • Date promițătoare în pri 

vința viitorilor atleți • în fotbal, ca în fotbal...Evenimentul principal în sportul de masă l-a constituit începerea ediției de iarnă a popularei competiții „Cupa tineretului" — marcată prin numeroase manifestări în orașele țării. La Craiova nu s-a jucat numai fotbal de divizia A, la Craiova, Calafat, Filiași, Băilești și Segarcea, un mare număr de tineri de la cluburile și asociațiile sportive din întreprinderi și din școli au făcut cros și atletism, s-au întrecut in meciuri de handbal, volei, baschet și fotbal. în județele Vilcea și Prahova — ne relatează corespondenții ziarului nostru — mii de tineri și tinere au participat la primele întreceri ale e- diției de iarnă. La Ploiești s-au e- videntiat, prin bună organizare și număr mare de participanți, asociațiile sportive de la Combinatul petrochimic Teleajen, întreprinderea de reparații a utilajului petrolier, liceele „Mihai Viteazul", „I. L. Caragiale" și „Alexandru Ioan Cuza". De asemenea, în sectoarele bucureștene, a- sociațiile sportive de la Grupul școlar „Electronica", Cinescoape, Liceul agricol nr. 1 și de la cel metalurgic, de la „Timpuri noi", „Policolor", „Recolta" și multe altele, au angrenat copiii și tinerii în concursurile înscrise în programul „Cupei tineretului".Peste aproximativ două săptămîni, în funcție de condițiile locale concrete — așa cum prevede indicația comisiei centrale de organizare a „Cupei tineretului" — întrecerile se vor declanșa și in sate și comune. Desigur, sînt utile momentele festive și concursurile de început ale e- diției de iarnă, totuși, credem că este necesar să reamintim tuturor unităților sportive și tuturor factorilor care răspund de buna desfășurare a sportului de masă că miezul „Cupei tineretului" îl constituie etapa pe u- nități sportive și cuprinderea tocmai în această etapă a întregului tineret. Concursuri cel puțin săptămînale, activități regulate cu masa tineretului — iată ce trebuie să realizăm și în ediția de iarnă a „Cupei tineretului".Foarte probabil, atenția multor a- matori de sport a fost reținută de ampla acțiune ce s-a desfășurat in județe și pe centre zonale pentru selecția talentelor in domeniul atletismului. Cu excepția Bucureștiului, o- perațiunea s-d încheiat duminică. Sute de antrenori, profesori de spe

în zilele de 30 și 31 octombrie a.c., a avut loc la Zalău o sesiune jubiliară de comunicări și referate dedicată aniversării victoriei lui Mihai Viteazul la Guruslău, in anul 1601. Sesiunea, care a cuprins 29 de referate și comunicări, a fost încununată, a doua zi, de o mare adunare populară pe Dealul lui Mihai, in jurul monumentului înălțat în memoria primului unificator de țară. Au participat tovarășul Laurean Tulai, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.. activiști de partid și de stat, muncitori, intelectuali, elevi din orașul Zalău, precum și un număr însemnat de oaspeți din întreaga țară. în încheiere, a fost adresată o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, printre altele, se spune : „Ne sînt și ne vor

• DÎMBOVIȚA. Timp de 10 zile, Casa de cultură din Tirgo- 
vifte găzduiește expoziția de fotografii „U.R.S.S.— tara turis
mului". Vernisajul și gala de filme care au deschis această manifestare au prilejuit sutelor de tirgovișteni — oțelari, constructori de mașini, lucrători din întreprinderi și instituțiile municipiului — o întîlnire cu reprezentanți ai Ambasadei sovietice la București și ai Direcției generale de turism din țara vecină și prietenă. • IAȘI. Naționalul ieșean și-a început noua stagiune cu spectacolul „D’ale carnavalului" de I.L. Caragiale. in regia Ancăi Ovanez Doroșenco și scenografia lui George Doroșenco. A doua zi, actorii ieșeni au prezentat și prima premieră a stagiunii : „Act Venetian" de Camil Petrescu, în regia lui Adrian Lupu și scenografia lui George Doroșenco și Safta Șer- bu. Din distribuție au făcut parte Teofil Vilcu, Florin Mircea, Emilian Belcin și Constanța Lerca. Opera română din Iași a prezentat în premieră pe țară baletul „Othello" de Alexei Ma- ciavarini, după Shakespeare. Spectacolul a fost pus în scenă de Marius Zirra ; scenografia Gheorghe Codrea de la Opera Română din Cluj-Napoca ; conducerea muzicală Gheorghe Victor Dumănescu. • VASLUI. 
„Toamnă culturală huseană", sub acest generic, ieri au fost inaugurate manifestările politice, cultural-educative și artistice care, timp de o săpiămînă. se vor desfășura în orașul Huși. Spicuim dintre acestea : simpozionul „Independenta de stat, 
constantă a istoriei poporului 
român", evocarea istorico-litera- ră „Noi la ’77", deschiderea expoziției „Dovezi arheologice in sprijinul continuității populației autohtone în zona Hușilor", o gală interjudețeană a filmului

cialitate, medici și întregul colectiv al federației au triat aproximativ 1 800 de tineri (in marea majoritate elevi) proveniți dintr-o prealabilă selecție pe județe. După cum sintem informați de către antrenorii federali, datele preliminare de la unele centre zonale ca Timișoara, Cimpu- lung și Focșani indică depistarea a zeci de elemente cu calități deosebite pentru diverse probe atletice. Sînt mai mulți sportivi începători care, de pildă, au aruncat mingea de oină la peste 80 m (băieți) și 50 m (fete), test semnificativ, dacă ținem seama că Gheorghe Megelea (medalie de bronz olimpică la suliță) a- runcă aceeași minge la ceva peste 100 de metri. Și celelalte teste sportive au confirmat aptitudini native speciale, după cum și datele măsurătorilor sînt încurajatoare ; de e- xemplu, foarte mulți dintre viitorii candidați la glorie sportivă măsoară peste 1,85 m (băieți la 15, 16, 17 ani) și peste 1,75 m (fete, la aceleași vîrste). După ce se va încheia acțiunea de selecție și pe Întregul București (5 noiembrie), se va face o corelare a datelor sportive cu cele biologice și medicale, de pe urma căreia va rezulta probabil un lot de vreo sută de tineri care vor fi dirijați spre o pregătire specială de către organismele Ministerului Educației și învățămîntului și cele de sport. De altfel, rezultatele acestei largi și profunde selecții vor fi analizate și cu prilejul consfătuirii anuale și de reciclare a cadrelor tehnice din atletism, consfătuire programată, înce- pind de sîmbătă 6 noiembrie, timp de șapte zile, la Snagov.Viața fotbalului nostru a fost ceva mai interesantă in etapa a Xl-a, dacă nu ca joc, măcar în ceea ce privește rezultatele. Conduce în clasament Dinamo cu 18 puncte ; Sportul studențesc rămîne cu 14 puncte și cu șansa unui meci restant, dar și handicapată de trei partide internaționale încă în această toamnă (miercuri, cu Schalke, apoi, dubla finală balcanică împotriva lui Dinamo Zagreb). Meciul Universitatea Craiova — F. C. Bihor a fost de o calitate ceva mai bună decit alte jocuri televizate. Lumea se aștepta la mai mult de la echipa craiovea- nă, din cauza precedentelor victorii în deplasare, fără să țină prea mult seama de faptul că această formație asimilează jucători noi și alții vechi 

rămîne pentru totdeauna adine întipărite în inimi, înălțătoarele momente pe care noi, sălăjenii. români și maghiari, le-am trăit, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru cu care ne-ați onorat in luna octombrie a.c. Permi- teti-ne să vă asigurăm, încă o dată, iubite tovarășe secretar general, că vom milita neabătut pentru traducerea in viață a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu acest prilej, că gindul și fapta noastră vor fi călăuzite de cel mai înflăcărat patos revoluționar, pentru realizarea exemplară a prevederilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, pentru sădirea in conștiința tuturor oamenilor de pe aceste străvechi plaiuri românești a ideilor afirmate de primul Congres al educației politice și al culturii socialiste". (Gheorghe Rusu).

de amatori, concertul spectacol „Cintarea României" etc., care reunesc oameni de cultură și artă din București și Iași, formații artistice din județ și alta localități din tară. • IALOMI
ȚA. La casa de cultură a tineretului din Slobozia a avut loc a treia ediție a „Festivalului filmului studențesc". Pe lingă cele 30 de filme aparținînd studenților, au fost proiectate un mare număr de lucrări ale membrilor cinecluburilor din județ. • VRANCEA. „Trăim in 
miez de ev aprins" — s-a intitulat spectacolul de cintece și poezie patriotică organizat lâ 
Focșani de Casa municipală de cultură, în colaborare cu cenaclurile literare din localitate. Programele pentru cele 35 de universități cultural-științifice organizate în județul Vrancea și care cuprind aproape 10 000 de cursanți au apărut în broșură. • ALBA. în orașul Abrud a a- vut loc o sesiune de comunicări științifice organizată de subfiliala Abrud-Cîmpeni a Societății de științe istorice. Au fost abordate teme ca : „Războiul pentru 
independentă de la 1877 si pu
ternicul său ecou in Transilva
nia", „Contribuții la cunoașterea 
răsunetului războiului pentru in
dependentă in zona munților A- 
puseni". • SATU-MARE. în județul Satu-Mare se desfășoară concursul de cunoștințe politice și literare „Făcliile acestui pă
mânt" organizat de consiliile locale și județene ale sindicatelor și centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Stagiunea 1976— 1977 a secției române a Teatrului de Nord Satu-Mare s-a inaugurat cu piesa „Aceste anotimpuri și cărări" de Eugen Onu, in regia lui Mihai Raicu.

Corespondenții „Scînteii”

pe posturi noi, în toate trei liniile — de apărare, mijloc sau atac. De asemenea, fără să țină seama de faptul că F. C. Bihor are o formație destul de bună, oricum mai bună decît o notează numărul punctelor din clasament. Deci, după jocul televizat, scorul final n-a fost o surpriză ; Dinamo nu se va simți în largul său la Oradea, în etapa viitoare, după cum ni se pare aproape sigur câ și meciul Dinamo — Universitatea Craiova de la 14 noiembrie iși păstrează elemente de joc- derbi. Rapid a mai smuls o victorie, iar mulțimea susținătorilor săi este, normal, în culmea fericirii, cel puțin pînă la următorul meci, Progresul — Rapid. De fapt, cum să judecăm echipa Progresul ? Să ponegrim acum proaspăta conducere tehnică, după ce unii s-au grăbit s-o laude, în urma rezultatelor de la Petroșani și Pitești ? E preferabil să temperăm excesurile de zel. Posibilitățile individuale și de ansamblu ale celor de la Progresul sînt in prezent mult mai bine cunoscute decît la începutul campionatului. Pentru cei care au urmărit însă această echipă vreme de cîțiva ani, ea nu ascunde chiar atit de multe secrete. Formația joacă și astăzi ceea ce o învățase, destul de sirguincios. tînărul antrenor Viorel Mateianu. Cu părțile pozitive și greșelile acestuia. Adică, un joc combinativ bun în atac, cu multă mișcare și pase scurte, valoarea ansamblului fiind peste cea individuală a fotbaliștilor. Cu un joc greșit ca așezare în defensivă, așa cum îi învățase tot înaintașul Mateianu. Cei ce au venit după el, au modificat ceva in apărare — azi cu un jucător în plus. Mai mult nici nu puteau face, n-au avut timp. Antrenamentul nu se realizează prin vorbe, ci prin exercițiu concret, vreme îndelungată. Să considerăm deci munca și roadele antrenorului numai după o perioadă competițio- nală de cel puțin un sezon fotbalistic.Din nou două cazuri neliniștitoare de arbitraj slab. La meciurile Corvi- nul—F. C. Argeș (C. Ghită) și F. C. Galați — Steaua (M. Buzea), trimișii ziarului „Sportul" critică sever arbitrajul care, întimplător, a avantajat echipele locale.
Valeriu MIRONESCU

I În preajma aniversării Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

Conferință de presă la 
Ambasada Uniunii SovieticeCu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V.I. Drozdenko, a organizat luni la amiază o conferință de presă la ambasadă. Au luat parte membri ai conducerii unor organe centrale de presă, ai Agerpres și Radioteleviziunii, redactori ai ziarelor centrale și ai unor publicații periodice. Au fost, de asemenea, pre- zenți corespondenți ai presei străine acreditați în tara noastră, precum și atașați de presă.în expunerea sa, ambasadorul sovietic a subliniat importanta istorică a Revoluției din Octombrie, înfăptuită sub conducerea partidului comunist, făurit de Lenin, puternicul ecou pe care aceasta l-a produs in întreaga lume, relevînd că ea a marcat eooca trecerii de la capitalism la socialism, pe această cale pășind numeroase țări ale lumii. V.I. Drozdenko a înfățișat apoi pe larg succesele obținute de popoarele Uniunii Sovietice. munca plină de avînt pe care oamenii muncii o desfășoară pentru construirea comunismului, a evidențiat principalele prevederi de dezvoltare a țării in cursul celui de-al 10-lea plan cincinal.

Adunare festivă la 
de utilaj chimicCu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, luni a avut loc la clubul Întreprinderii de utilaj chimic „Gri- vița roșie" din Capitală o adunare festivă, la care au luat parte reprezentanți ai organelor de partid și de stat ale municipiului București, ai Consiliului General A.R.L.U.S., numeroși oameni ai muncii. Au participat, de asemenea, delegația Asociației de prietenie sovieto-română, care ne vizitează țara, reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice Ia București.Adunarea a fost deschisă de Gheorghe Mangîr, secretar al Comitetului de partid al sectorului 8. Au luat apoi cuvîntul Ilie Bologa, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii, și V. P. Usaciov, adjunct al ministrului învățămintului superior și mediu de specialitate al R. S. F S. Ruse, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-ro-

Destin ul uzinei - gigan t 
din pădurea de arțariIntrăm în cartierul moscovit „Pro- letârski" — puternic centru industrial, bine cunoscut în capitala sovie- țică șlIĂ întreaga tară. Si in timp ce admirăm din mersul mașinii blocurile de locuințe masive, defilînd de-a lungul bulevardului larg și luminos, confratele de la ziarul „Pravda", Iuri Kazmin, ne anunță cu vădită mîndrie : Iată, acolo este „ZlL“-ul. Adică, „uzina-mamă" a centralei Întreprinderilor de construcții auto „ZIL", unde muncesc aproximativ 100 000 de oameni. însuflețită relatare a colegului de breaslă, se termina cu cuvintele : „Nu-i așa câ atmosfera de uzină nu se prea face simtită ?...“. Era. intr-adevăr. greu de presupus că ne aflam în fata unei întreprinderi industriale de proporții, căci nu se vedeau nicăieri coșuri uriașe azvîrlind suluri de fum ; în Schimb, în jur, se etala privirilor un crîng de arțari cu frunze aurii, printre care se zăreau și re- numiții „brazi albaștri".Ce înseamnă, de fapt, pentru industria sovietică uzina de automobile „ZIL“, devenită cu cîțiva ani în urmă centrală industrială ? întrebare pe care i-am pus-o directorului tehnic al acesteia. Nikolai Alâxan- drovici Fiodorov. Om al cifrelor exacte, interlocutorul nostru îmbină istoricul întreprinderii cu prezentul și perspectivele ei — toate la fel de sugestive... în urmă cu 60 de ani, aici se afla o făbri- cută de reparat motoare. în 1918, îndată după naționalizarea mijloacelor de producție. Lenin, care a luat cuvîntul aici, a pus în fata proletarilor o sarcină îndrăzneață pe a- tunci : aceea de a începe producția de piese și subansamble proprii pentru automobile. Ca urmare, după anul 1920. s-a trecut la reconstruirea micilor ateliere, cu scopul de a se organiza producția proprie de automobile. Iar la demonstrația din 7 noiembrie 1924. primul autocamion al uzinei stirnea uratele mulțimii. Desigur, în ce privește calitățile tehnice, acest „întîi venit" al industriei sovietice constructoare de automobile, nu poate suferi nici un fel de comparație cu masivele și perfecțio- natele „ZIL“-uri de azi. Dar el marca un început. Au urmat ani de muncă, de căutări, de realizări. în prezent, performanțele colectivului de aici se materializează într-o producție de peste 200 000 de autocamioane pe an, și, totodată, de 1 400 de frigidere care părăsesc zilnic convelere- le, de numeroase tipuri de subansamble auto. Spusele directorului tehnic al centralei de producție sugerează că evoluția acestei uriașe u- nități industriale reflectă într-un a- nume fel istoria nu numai a ramurii respective, ci a întregii ihdustrii so

însemnări de călătorie 
din Uniunea Sovietică

în continuare, ambasadorul sovietic s-a referit la politica externă promovată de Uniunea Sovietică, pentru consolidarea păcii și securității în lume, colaborarea pașnică cu țările avînd orînduiri sociale diferite, pentru adîncirea continuă a destinderii, a luptei pentru dezarmare.Evocînd relațiile de prietenie și colaborare frățească ce se dezvoltă între U.R.S.S. și Republica Socialistă România, ambasadorul a subliniat importanța deosebită a convorbirilor dintre tovarășul L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. și tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pentru continua întărire a prieteniei româno-sovietice, pentru adîncirea relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C.R., a colaborării dintre U.R.S.S. și România, relevînd că aceste întîl- nirl slujesc cauzei socialismului, colaborării și solidarității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste și progresiste.A fost prezentat apoi un film documentar cu aspecte din realizările Uniunii Sovietice în diverse domenii de activitate.
clubul întreprinderii 
„Grivița roșie" mână. în cuvîntul lor, vorbitorii s-au referit la importanța pe care a aVut-o pentru omenire actul istoric de la 7 noiembrie 1917, subliniind tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice, însemnătatea deosebită pe care o au pentru dezvoltarea tot mal fructuoasă a relațiilor dintre cele două țări și partide întîlni- rile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici Brejnev.în încheierea adunării festive, formații de artiști profesioniști și a- matori au susținut un frumos program artistic.

★Cu același prilej, Ia clubul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" a fost deschisă expoziția de fotografii „învătămintul tehnico- profesional în R. S. S. Letonă".

vietice, angajată ferm in procesul revoluției tehnico-industriale....Trecem prin secțiile de producție însoțiți de Lepnid Statin, șeful direcției tehnologice a centralei. Pătrundem in secția de montaj, punct de finalizare a producției celor o sută de mii de lucrători ai centralei, de pe ale cărei con- veiere pleacă, la fiecare două minute. un nou autocamion. Tineri (foarte multi tineri controlează și servesc cei 250 kilometri de con- veiere). îmbrăcați în salopete comode. lucrează rapid și precis, asigurind desăvirșirea fiecărei operații. întreaga activitate din sectorul montai este automatizată sau semiautomatizată, transportul pieselor și subansamble- lor este complet conveierizat. Am urmărit, de altfel, pas cu pas geneza unui autocamion, de la primele operații și pină la ieșirea „articolului finit".Inginerul Statin subliniază că întreaga activitate a centralei este subordonată îndeplinirii sarcinilor trasate prin documentele Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., cu privire la sporirea eficienței producției și îmbunătățirea continuă a calității produselor. Este semnificativ faptul că, în prezent, durata de funcționare (pînă la reparațiile capitale) a autocamioanelor este de 300 000 km față de 180 000 km, acum trei ani.Necesitatea economiei societice reclamă trecerea la „dieselizarea" mijloacelor de transport auto, care pot aduce considerabile beneficii în condițiile folosirii drept combustibil a motorinei în locul benzinei. „Constructorii sovietici auto, spunea directorul tehnic al centralei, Nikolai Alexandrovici Fiodorov. țin seamă de realizările obținute pe acest plan, în diferitele țări, atît în cele cu vechi tradiții, cit și în cele cu industrii noi, ca de pildă România ; desigur că schimburile de experiență pot constitui o bună bază de colaborare reciprocă. Sperăm să valorificăm posibilitățile in aceste direcții"....La „bordul" unui microbuz, părăsim această citadelă a construcției de automobile sovietice. La ieșire, un lot de 40 de autocamioane noi — cam tot atitea cîte s-au produs în timpul documentării noastre — este gata de rodaj. Am trecut din nou printre arțarii cu frunze aurii, păstrînd în minte imaginea a- celor oameni înzestrați ale căror e- forturi, împreună cu ale tuturor oamenilor sovietici, pregătesc. în cel de-al X-Iea cincinal-, noi încununări ale muncii, demne de epoca socialismului și comunismului.
Viorel SALAGEAN 
Laurențiu DUȚA

• CURENT ELECTRIC 
CU AJUTORUL BACTE
RIILOR Prin schimbarea mediului de cultură, oamenii de știință de la Institutul de tehnologie din Tokio au determinat o specie de bacterii — Clostridium butilicum, care produc butan ca urmare a descompunerii mediului obișnuit de cultură — să furnizeze un alt gaz : hidrogenul. Acesta, oxidat într-o pilă cu oxigen, poate produce curent electric. Noua baterie electrică este relativ simplă, compunîndu-se dintr-o masă gelatinoasă saturată în polimeri, amestecată cu gluco- zâ, pe care bacteriile o descompun în decurs de 6 luni, pro-

ducînd astfel hidrogen. Pila experimentală construită de oamenii de știință japonezi a furnizat curent de 0,2 miliamperi, la o tensiune de 0,64 volți și un regim termic de 37 grade C.
• PENTRU PREVEDE

REA CUTREMURELOR. Direcția serviciului geologic american a anunțat crearea unui consiliu de prevedere a cutremurelor de pămînt, fenomene a căror frecvență a fost destul de ridicată în ultimul timp. Se apreciază că aceste calamități pot fi prevăzute după anumite semne precursoare, cum ar fi modificările curenți- lor electrici din pămînt, varia

țiile de nivel ale apei din puțuri etc.
• „MAREA CARTE A 

JOCURILOR OLIMPICE 
MONTREAL-1976". 111editura pariziană Calmann- Levy a apărut, sub acest titlu, un masiv volum, însoțit de citeva sute de ilustrații, consacrat recentei Olimpiade de Ia Montreal, cu izbinzile și dramele sale. La loc de cinste : două fotografii infâțișînd-o pe Nadia Comăneci in timpul executării unor exerciții care sfidează legile gravității. „Feerica Nadia Comăneci a adus o notă de prospețime și spontaneitate excepționale acestor jocuri", comentează textul însoțitor.

DE PRETUTINDENI
• FEBRĂ SAU NU ? Prin aplicarea pe frunte a unei pelicule de mărimea unui timbru poștal se poate stabili, într-un timp extrem de scurt — numai 3 secunde — dacă persoana respectivă are febră sau nu. După scurgerea acestui interval, pe suprafața peliculei apare litera F (în caz de febră) sau N (nonfebră). Mecanismul este simplu : pelicula conține cristale lichide care, în funcție de temperatura corpului, se dispun în așa fel incit formează literele respective ; ea poate fi folosită de citeva mii de ori.

• ZAHĂR PENTRU 
COMBATEREA... CARII
LOR. Este posibil ca într-un viitor apropiat stomatologii să prescrie celor predispuși la carii dentare... ciocolată, prăjituri. bomboane — după fiecare masă. Acest miracol va fi posibil datorită descoperirii in Finlanda a unui zahăr natural extras prin hidroliză din plante, arbori, legume, fructe. Experiențele făcute la o școală din Helsinki relevă că folosirea in alimente în decurs de un an a „zahărului de pădure", cum a fost botezat (denumirea științi

fică este xilitolul), a dus la reducerea cu 90 la sută a cariilor dentare față de situațiile cînd se folosește zahăr obișnuit. Deocamdată, prețul xilitolului este de două ori și jumătate mai ridicat decit al zahărului obișnuit. O serie de firme au a- nunțat că sînt interesate în fabricarea noului zahăr, care a și început să fie comercializat in unele țări europene, precum și in Japonia și Australia.
• BETON ARMAT CU 

FIBRE VEGETALE. Potrivit cercetărilor făcute la Școala politehnică din Stockholm, fibrele vegetale constituie un foarte bun înlocuitor al fierului folosit la betonul armat. Betoanele armate cu fibre de sisal sînt la fel de rezistente ca cele la care

se folosește fierul, dar au avantajul că sînt mult mai ușoare. Acest procedeu deschide largi posibilități în materie de construcții în acele țări în curs de dezvoltare care duc lipsă de metale.
• ALGE ÎMPOTRIVA 

GRINDINEI. ° sare orsani- câ obținută din algele brune denumite „laminariacee" are proprietatea de a absorbi particulele de apă, formînd o masă viscoasă. Pornindu-se de la a- ceastă descoperire, se propune utilizarea sării organice în combaterea grindinei. Substanța respectivă, denumită alginat de sodiu, este pulverizată asupra norilor ; întrucît picăturile ce conțin substanța au o temperatură de îngheț infe

rioară celei a apei, nu se mai poate forma grindina. Același produs poate juca un rol similar in împiedicarea producerii ceței.
• CINEMATOGRAFIE 

MILITANTĂ. Muncitorii greviști de la uzina Semm-Caravel- air din Trignac (Franța) au realizat ei înșiși, cu concursul regizorului Rene Vauthier, un film despre lupta pe care au desfășurat-o, timp de mai multe luni, în vederea satisfacerii unor revendicări esențiale. Un exemplu de folosire directă a filmului ca instrument al luptei politice, comentează săptă- minalul „L'Express", subliniind, totodată, că asemenea opere ale cinematografiei militante devia tot mai numeroase.
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Conferința de la Addis Abeba

Puternică afirmare a solidarității 
ra poporul din Africa de Sud 

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
adoptat ca document oficial al reuniuniiADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — După două zile de dezbateri, la Addis Abeba au luat sfirșit lucrările primei Conferințe extraordinare de solidaritate cu poporul din Africa de Sud, desfășurată sub egida Organizației de solidaritate cu popoarele din Africa și Asia, la care au participat delegații din numeroase țări ale lumii.Rezoluția finală adoptată de către participanti prevede crearea unei comisii internaționale de anchetă asupra „crimelor regimurilor rasiste din Africa australă", organism care va avea, de asemenea, ca sarcină verificarea „publică" a aplicării de către statele lumii a rezoluțiilor adoptate de către Națiunile Unite referitor la decolonizare în Africa australă.între alte documente, participant!! au adoptat o „Declarație generală", un „Program de acțiune" și un „Mesaj de solidaritate cu poporul din A- frica de Sud".Declarația generală condamnă regimul de apartheid, care face din
Grevă generală în regiunea JohannesburgLuni dimineață a fost declanșată o nouă grevă generală a muncitorilor africani din regiunea Johannesburg, la chemarea Consiliului reprezentativ al studenților din Soweto (Ș.S.R.C.). Prevăzută să dureze cinci zile, greva are un caracter politic,

Asigurarea progresului general impune 
accesul tuturor țărilor la cuceririle științei 

și tehnicii moderne
Intervenția ministrului educației și învățâmîntului 

al României la sesiunea UNESCONAIROBI 1 (Agerpres). — în capitala Kenyei continuă lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO. Luînd cu- vintul in cadrul dezbaterilor, ministrul educației și învățămîhtului din România, Suzana Gâdea, a evidențiat necesitatea intensificării cooperării în cadrul organismelor internaționale, între care UNESCO, pentru a se contribui la instaurarea unui climat de pace și înțelegere internațională. România, a spus vorbitoarea, prezintă la actuala conferință un proiect de rezoluție-cadru „Contribuția cercetării științifice și a dezvoltării tehnologice pentru protejarea mediului înconjurător în zona balcanică", consacrată dezvoltării cooperării europene în domeniile de competența UNESCO și în spiritul prevederilor Actului final al Conferinței 
FOTO-ACTUAJJȚATE

Farsa proclamării „independenței" Transkeiului de către autoritățile sud- 
africane a provocat, așa cum s-a anunțat, vii reacții de indignare în 
întreaga lume, in timp ce o rezoluție specială a Adunării Generale a 
O.N.U. a calificat acest act nul și neavenit. în fotografie : locuitori din 
Dar Es Salaam, capitala Tanzaniei, purtînd pancarte în care denunță 

manevra regimului rasist de la Pretoria

cetățenii de culoare „ființe inferioare, lipsite de drepturile cele măi elementare". Totodată, documentul condamnă țările occidentale care mențin relații economice sau militare cu Africa de Sud,Conferința a adoptat ca document oficial mesajul adresat reuniunii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Mesajul s-a bucurat de o deosebită atenție, numeroși vorbitori apreciindu-1 ca o sursă de inspirație și încurajare pentru lupta poporului sud-african in scopul înfăptuirii dreptului său inalienabil de a-și hotărî singur soarta, de a fi stăpin în propria țară.Expunînd poziția României, reprezentantul țării noastre a condamnat, cu hotărîre politica rasistă și de apartheid, reafirmind solidaritatea poporului român cu lupta popoarelor din Africa de Sud, Namibia și Rhodesia împotriva politicii rasiste, pentru libertate și independentă națională.
principala revendicare fiind abolirea politicii de apartheid și demisia primului ministru al guvernului rasist, John Vorster. Manifeste conținind revendicările greviștilor au fost răs- pindite in întreaga țară.

pentru securitate și cooperare în Europa, Progresul general — s-a arătat în continuare — reclamă accesul larg, fără discriminări, al tuturor țărilor, în special al țărilor in curs de dezvoltare, la cuceririle științei și tehnologiei, ale civilizației moderne. România, a subliniat vorbitoarea, consideră școala, invăță- mintul ca fiind principalul factor de cultură și , civilizație. De aceea, delegația română sprijină principalele obiective și priorități propuse de directorul general, subliniind necesitatea ca UNESCO să contribuie la aceasta, acționind in direcția democratizării și perfecționării structurilor de învățămînt. participării active a tineretului la, activitățile organizației, educării tinerei generații in spiritul idealurilor de pace și cooperare între toate popoarele.

In sprijinul unei soluționări 
juste și durabile 

a problemei ciprioteBONN 1 — Corespondentul nostru transmite : La Frankfurt pe Main s-a desfășurat, timp de trei zile. Conferința mondială de solidaritate cu poporul cipriot, pentru aplicarea rezoluțiilor O.N.U. privitoare la Cipru. Au participat personalități ale vieții publice din 45 de țări ale lumii, printre care și România, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale.în mesajul adresat conferinței de președintele Republicii Cipru, Makarios, se subliniază că lupta poporului cipriot este „o luptă pentru restabilirea integrității teritoriale și salvgardarea independenței patriei sale". Baza pentru o soluționare dreaptă și trainică a problemei Ciprului, se arată în mesaj, este cuprinsă în rezoluțiile privitoare la Cipru adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.Declarația adoptată în încheierea lucrărilor adresează un apel tuturor forțelor animate âe idealurile păcii și libertății, de respectare a dreptului internațional și a drepturilor omului, pentru intensificarea eforturilor în vederea asigurării aplicării rezoluțiilor O.N.U. privitoare la Cipru.
Președintele Somaliei5

a primit pe șeful delegației 
economice româneMOGADISCIO 1 (Agerpres). — Mohamed Siad Barre, președintele Republicii Democrate Somalia, a primit pe șeful delegației economice române, Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, aflat in vizită în această țară, cu care a avut o convorbire cordială.La încheierea vizitei a fost semnat un protocol care prevede dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale și realizarea unor acțiuni de cooperare economică între cele două țări.

GENEVA

GENEVA — Potrivit agențiilor A.P. și U.P.I., președintele Conferinței asupra viitorului constituțional al Rhodesiei, Ivor Richard, a cerut șefilor tuturor delegațiilor să ia parte marți Ia o reuniune in cadrul căreia să fie examinată problema stabilirii datei acordării independenței Rhodesiei.. Dar un purtător de cuvînt al delegației regimului de la Salisbury, reluat de agenția Reuter, a anunțat că Ian Smith, șeful guvernului minoritar rhodesian, examinează problema reîntoarcerii, miercuri, în țară, pentru un interval de o săptămină sau zece zile. în locul Iui urmează să rămînă. doi miniștri pentru ă participa lă’’ne'gdciefi.Referindu-se la acește știri, Abel Muzorewa, lider al Consiliului Națio-
DUPĂ IEȘIREA STATULUI CHILE DIN PACTUL ANDINDupă cum au transmis agențiile de presă, Chile a hotărît. să se. retragă din Pactul Andin. Evidențiind „incompatibilitatea" politicii economice a guvernului chilian cu cea promovată în cadrul Pactului Andin, a- geriția Prensa Latina apreciază că prin ieșirea statului Chile sînt create condițiile pentru depășirea impasului în., care se află de mai multă yreme organizația.Constituit în 1969, Pactul Andin a fost conceput ca un instrument al cooperării regionale între țările din zonă — Peru, Ecuador, Bolivia, Columbia, Chile. Venezuela — în ansamblul eforturilor lor de dezvoltare economico-socială și promovare a intereselor naționale. Din 1973, noul regim militar din Chile a procedat îrisă la reorientarea economiei naționale, în sensul atragerii masive a capitalului străin. Or, această poziție contravenea obiectivelor țărilor andine vizind limitarea investițiilor străine (principiu fundamental, stipulat, de altfel, în rezoluția 24 a Acordului

SESIUNEA CAMEREI POPULARE A R. D. GERMANE
Declarația privind politica internă și externă a guvernuluiBERLIN (De la corespondentul nostru C. Varvara). După ședința de constituire, care a avut loc vinerea trecută, Camera Populară a R. D. Germane și-a continuat luni lucrările. Deputății au ascultat și aprobat declarația prezentată de Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, au ales membrii guvernului, ai Tribunalului Suprem și procurorul general al R.D.G.în declarația sa, președintele Consiliului de Miniștri s-a referit pe larg la preocupările de viitor ale guvernului în domeniile economic, politic și social. în acest context, el a subliniat importanța hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. de făurire a societății socialiste dezvol

SITUAȚIA DIN LIBAN
9

• A iost elaborat un plan de acțiune privind transpunerea în 
viață a hotăririlor adoptate la reuniunile la nivel înalt de la 

Riad CairoBEIRUT — După cum anunță agenții internaționale de presă, din partea președintelui Elias Sarkis, ofițeri superiori libanezi s-au întiinit duminică și luni cu ofițeri ai forțelor arabe de descurajare. A fost abordat modul de aplicare a prevederilor acordului de la Riad și s-a elaborat un plan de acțiune care va fi prezentat azi spre examinare președintelui Sarkis. Planul ar acorda prioritate desfășurării forței interarabe pe căile care duc de la Beirutul de vest la Palatul prezidențial, pentru a putea permite realizarea de contacte intre personalitățile musulmane, cele progresiste și șeful statului.Pe de altă parte, reprezentantul Ligii Arabe în Liban. El Kholi, a declarat ieri că primele unități ale forțelor arabe de descurajare urmează să sosească în următoarele 48 de ore.șase țări : Republica Democra-E1 a precizat că la constituirea acestor forțe vor participa Arabia Saudită, Siria, Arabă Yemen. Republica tică Populară a Yemenului de Sud, Libia și Sudanul. Vor face parte, de asemenea, unități libaneze.Potrivit agenției A.P., liderul Falangelor libaneze, Pierre Gemayel, a
in problema rhodesianănai African din Rhodesia, a declarat că „Ian Smith dovedește astfel că nu ia în serios conferința. El nu a avut vreodată în vedere, a spus Muzorewa, să accepte cu adevărat instituirea unui guvern majoritar in Rhodesia".La rindul lor, Robert Mugabe și Joshua Nkomo, doi din liderii mișcărilor de eliberare din Rhodesia, după o întrevedere, luni, cp Ivor Richard, ău 'declarat că au examinat împreună cu interlocutorul lor problemă fixării datei precise pentru transferarea, din punct de vedere juridic, a puterii către majoritatea dfe Ciiloare. în același timp. Mugabe Și Nkomb au precizat că acțiunile mișcărilor de eliberare din Rhodesia nu vor înceta.

de la Cartagena, aflat la baza Pactului Andin). Divergențele s-au accentuat, mai cu seamă după refuzul statului Chile de a semna recentul „protocol adițional" al Acordului de la Cartagena, cuprinzînd unele modificări ale acestuia, fără a aduce însă o schimbare a principiilor ce stau . la bâza sa. în consecință, la începutul lunii septembrie, s-a hotărît să șe retragă Republicii Chile statutul de membru cu drepturi depline al organizației, inclusiv dreptul de votț prin aceasta dorindu-se deblocarea procesului cooperării in- terandine. 7în legătură cu retragerea Republicii Chile din grupul andin, președintele Comisiei Acordului de Ia Cartagena, Antonio Urdinola (Columbia), a relevat că programele de colaborare inițiate anterior la nivelul întregului grup vor putea fi realizate integral și fără intirzierile de pînă acum, datorate în bună parte poziției obstrucționiste a părții chiliene. 

tate. Vorbitorul a relevat, în mod deosebit, necesitatea sporirii eficienței economiei naționale în vederea înfăptuirii programului social al P.S.U.G.în ceea ce privește politica externă, Willi Stoph a subliniat hotă- rîrea Guvernului R.D.G. de a extinde în continuare relațiile cu țările socialiste, pe baze bilaterale și multilaterale. Totodată, el s-a pronunțat pentru consolidarea și lărgirea alianței cu forțele antiimperialiste, cu mișcările naționale de eliberare, cu tinerele state independente. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, importanța Conferinței general-euro- pene pentru securitate și colaborare și s-a pronunțat pentru stingerea tuturor focarelor de conflict din lume.

declarat că nu se opune prezenței forțelor panarabe de supraveghere in oricare regiune a Libanului.La rindul său, Camille Chamoun, liderul Partidului Național Liberal — menționează A.P. — a afirmat, în cadrul unei intrevederi avute cu președintele Elias Sarkis, că partidul său acceptă prezența în Liban a forțelor arabe de supraveghere.Din Beirut, agenția U.P.I. anunță că în cartierele din estul și vestul orașului au avut loc luni schimburi de focuri între părțile aflate in conflict. Agenția menționează că au fost lansate mai multe, rachete, semna- lîndu-se, totodată, intense tiruri cu arme automate, iar în unele puncte au fost utilizate și piese de artilerie. Nu se poate face un bilanț exact al victimelor, scrie U.P.I., dar se pare că cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața.
★„încetarea focului, intrată în vigoare la 21 octombrie, nu este, desigur, sinonimă cu pacea. Cîteva zeci de persoane au fost ucise după intrarea sa în vigoare, iar răpirile de persoane nu au incetat, în vreme ce pe liniile frontului se trage in tot ceea ce mișcă" — scrie agenția France Presse intr-un comentariu consacrat evoluției situației din Liban. Ciocnirile care au avut loc luni, în zona Pasajului Muzeului, care este singurul punct de legătură între cele două părți ale capitalei — scrie A.F.P. — arată cit de precară este situația. Acest pasaj a fost din nou închis temporar, redueîndu-se la minimum schimburile dintre populația capitalei din cele două sectoare. De asemenea, pentru locuitorii zonelor periferice ale Beirutului, nopțile continuă să fie nesigure, marcate de rafale de arme automate și explozii ale obuzelor, încetarea focului va fi pusă, cu adevărat, la încercare odată cu sosirea in Liban a forțelor arabe de descurajare.

După 18 ani ds detenție

Președintele P. C. 
din Paraguay 

a fost eliberatASUNCION —t După cum a anunțat săptămînalul „El Radical", organul oficial al Partidului Liberal Radical din Paraguay, președintele P.C. din Paraguay. Antonio Maidana, împreună cu alți doi conducători ai partidului, Alfredo Alcorta și Julio Rojas, au fost eliberați.Știrea eliberării celor trei conducători ai partidului comunist a fost primită cu vie satisfacție în cercurile democratice din Paraguay, ca și în rindul opiniei publice progresiste de pretutindeni. După cum s-a mai a- nunțat, președintele P.C. din Paraguay, Antonio Maidana, se afla întemnițat de peste 18 ani. Datorită regimului de exterminare fizică la care a fost supus de-a lungul anilor, starea sănătății sale devenise foarte gravă. în închisorile și lagărele de concentrare din Paraguay se află mii de patrioți — comuniști, membri ai altor partide de stingă, lideri ai organizațiilor sindicale, militanți ai unor asociații de tineret.

Congresul PartiduluiTIRANA 1 (Agerpres). — La Tirana au început, luni, lucrările celui de-al VII-Iea Congres al Partidului Muncii din Albania. Pe ordinea de zi sînt înscrise : raportul de activitate al C.C. al P.M.A., prezentat de Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al P.M.A. ; raportul Comisiei Centrale de Revizie și Control ; raportul cu privire la Directivele celui de-al VII-Iea Congres al Partidului Muncii privind al VI-lea
Socialiștii portughezi se pronunță pentru 

„un ansamblu de reforme structurale" 
Raportul prezentat la Congresul P.S.P. de secretarul general 

al partiduluiLISABONA 1 (Agerpres). — în raportul prezentat la Congresul Partidului Socialist Portughez, secretarul general al partidului, Mario Soares, a relevat sarcinile importante ce stau în fața Portugaliei în etapa actuală. El a făcut apel la întărirea unității partidului, apreciind că aceasta este esențială pentru activitatea și râmi- nerea la putere a guvernului socialist. Vorbitorul a menționat, de asemenea, tensiunile interne din cadrul P.S.P. și a arătat că acestea sînt exploatate de unele forțe în scopuri scizioniste. Secretarul general al P.S.P. a accentuat asupra importanței realizării unei strînse unități a membrilor partidului. El a reliefat, totodată, însemnătatea unității forțelor progresiste, democratice ale țării pentru continuarea procesului revoluționar.Referindu-se Ia linia politică generală a P.S.P. și a guvernului pe care îl conduce, Mario Soares a de
Încheierea Congresului Partidului Socialist Elvețian 'BERNA 1 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Congresului Partidului Socialist Elvețian, desfășurate în zilele de 30 și 31 octombrie la Montreux, la care au luat parte peste 800 de delegați, precum și invitați de peste hotare, raportul de activitate a fost prezentat de președintele partidului, Helmuth Hubacher. în cursul dezbaterilor, participants au examinat probleme de politică internă și externă, pe care le-a înfruntat partidul de la ultimul său congres, precum și programul de activitate pe perioada următoare. Congresul a reales ca președinte al Partidului Socialist Elvețian pe Helmuth Hubacher.

Azi, alegeri prezidențiale in S.U.A.Luni „s-a lăsat cortina" peste ceea ce observatorii vieții politice americane apreciază ca una din cele mai agitate campanii electorale prezidențiale din istoria S.U.A. — marți dimineață tirmind ca alegătorii ș‘â‘se"preiinte; la vot. Desfășurată pe parcursul a mai multor luni, confruntarea între cei doi candidați, președintele Gerald Ford, din partea partidului republican, și fostul guvernator al statului Georgia, Jimmy Carter, din partea partidului democrat. a avut ca principale puncte de. referință problematica economică, respectiv modalitățile considerate cele mai indicate pentru scoaterea țării din recesiunea prelungită, precum și unele aspecte circumscrise vieții internaționale, inclusiv necesitatea reducerii cheltuielilor militare record ale S.U.A.

TON POST", numai 77—78 milioane, sau aproximativ 52 la sută, se vor prezenta la vot, față de 55 la sută in alegerile precedente din 1972, procentaj apreciat, la vremea respectivă, ca un record minim. absolut. Perspectiva unui mare număr de absentei ști a determinat un ultim efort al activiștilor celor două partide pentru a determina pe adepții acestora să se prezinte la urne.Cintărind șansele celor doi candidați, comentatorii subliniază imposibilitatea unui pronostic ferm. „Toa
te rezultatele ultime
lor sondaje ale opi
niei publice — relevă în acest sens „NEW YORK TIMES" 
— indică extraordina
ra egalitate in ce pri
vește șansele celor doi 
candidați, cursa pre
zidențială anunțin- 
du-se tot atît de strin- 
să ca aceea din 1960 
dintre John Kennedy 
și Richard Nixon" (cînd primul a ieșit învingător cu o diferență minimă de voturi).Compoziția corpului electoral — care, con

în total, au dreptul la vot circa 150 milioane . de persoane, din care însă, potrivit estimărilor ziarului „WASHING

Muncii din Albaniaplan cincinal de dezvoltare economică și culturală a Republicii Populare Albania pe perioada 1976—1980, prezentat de Mehmet Shehu. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.A., președintele Consiliului de Miniștri ; alegerea organelor centrale ale partidului.La primul punct de pe ordinea de zi a luat cuvintul Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania.

clarat că aceasta se va întemeia, în continuare, pe „naționalizarea sectoarelor de bază ale economiei portugheze, reforma agrară și controlul gestiunii, care constituie un ansamblu de reforme structurale".Congresul a aprobat luni o moțiune care respinge ideea unui guvern de coaliție. Documentul subliniază necesitatea „mobilizării tuturor energiilor împotriva forțelor de ’ dreapta, care urmăresc să lichideze cuceririle revoluției", recoman- dind guvernului și grupului parlamentar al partidului socialist să intensifice acțiunile împotriva forțelor neofasciste, prin adoptarea unor măsuri care să împiedice organizarea și propaganda lor.Moțiunea recomandă, totodată, continuarea reformei agrare, precum și adoptarea unei politici de investiții și gestiune a întreprinderilor naționalizate, care să permită depășirea crizei economice.
Partidul Comunist Român a fost reprezentat de tovarășul Eduard Ei- senburger, membru al C.C. al P.C.R.. care a inmînat Secretariatului Congresului mesajul de salut adresat de C.C. al P.C.R. *Reprezentantul P.C.R. a avut convorbiri cu președintele P.S.E., Helmuth Hubacher, și cu secretarul central, Christoph Berger. De asemenea, el s-a întiinit la Geneva cu președintele Partidului Elvețian al Muncii, Jean Vincent, și cu membri ai conducerii partidului.

form statisticilor, ar fi de 48 la sută democrats 27 la sută republicani și 25 la sută independenți — este apreciată de presa americană ca nesemnificativă în determinarea șanselor electorale ale candidaților, întrucît antecedentele au dovedit că. în fața urnelor, alegătorii nu țin seama de afilierea la un partid sau altul și își dau votul celui care, pe parcursul campaniei, s-a apropiat mai mult de opiniile lor, in special față de problemele mai dificile (care, în cazul de față, sînt cele economice).Cei doi candidați la președinție, precum și candidați! la vicepre-, ședinție, Robert Dole (partidul republican) și Walter Mondale (partidul democrat) au folosit ziua de luni punind la bătaie toate mijloacele, inclusiv emisiunile TV și radio, pentru influențarea celor de care se pare că va depinde rezultatul final al alegerilor : indecișii.
C.AEEXANDROAIE
Washington

■ ■■■■>■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■Biia&osiȘedința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini a avut loc la Frankfurt pe Oder (R.D.G.). Au fost examinate sarcinile ce rezultă din hotăririle ședinței a XXX-a a sesiunii consiliului și ale ședințelor Comitetului Executiv, informările în legătură cu prognozele de dezvoltare a unor subramuri ale construcțiilor de mașini în țările membre ale C.A.E.R., colaborarea în domeniul creării liniilor tehnologice pentru producția elementelor de montaj, precum și propunerile suplimentare privind specializarea și cooperarea in producția utilajelor energetice.L. Brojnev va vizita IuT.A.S.S. inforgoslavia. Agentiamează că L. I. Brejnev, secretar ge
Apel la întărirea unității de luptă 
a forțelor progresiste din Elveția

O cuvîntare a președintelui Partidului
clasei muncitoare, a 
forțelor care luptă 
pentru drepturile și li
bertățile celor ce mun
cesc, impotriva ofen
sivei marelui capital, a 
șomajului și exploată
rii.

In cuvlntarea rostită 
cu acest prilej, pre
ședintele Partidului 
Elvețian al Muncii, 
Jean Vincent, a adre
sat un apel la crearea 
unui front larg al tu
turor forțelor progre
siste. Referindu-se la 
construirea unei so
cietăți noi, socialiste 
in Elveția, vorbitorul 
a subliniat necesita-

neral al C.C. al P.C.U.S.. va face o vizită de prietenie în Iugoslavia la mijlocul lunii noiembrie, răspunzînd invitației lui I. B. Tito, președintele R.S.F.I., președintele U.C.I.Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol 3 convoCEt congresul său pentru zilele de 5—8 decembrie, la Madrid, a declarat Felipe Gonzalez, prim-secretar al partidului. El a arătat că P.S.O.E. este decis să nu cedeze în fața presiunilor exercitate de 'către guvernul spaniol și va căuta să impună condițiile sale pentru legalizarea partidului. „Dacă guvernul spaniol își menține hotărirea sa autocratică, a declarat Felipe Gonzalez, nu există altă soluție decit de a ține congresul in afara Spaniei".

Elvețian al Muncii
tea luării in conside
rație a tradițiilor miș
cării muncitorești din 
această țară, a condi
țiilor specifice istori
ce, economice, etice, 
precum și a instituții
lor și valorilor mate
riale și spirituale na
ționale. . Manifestările 
cultural-artistice, mi
tingul politic, coloc
viile și dezbaterile ca
re au avut loc cu acest 
prilej, și care au atras 
o numeroasă partici
pare, au constituit tot 
atltea dovezi ale pres
tigiului de care se bu
cură Partidul Elvețian 
al Muncii in rindul 
maselor populare.

agențiile de presă transmit:
Congresul organizației din Scoția a P.C. din Marealoc la Glasgow,Britanic a avutA prezentat un raport Jack Ashton, secretar al Comitetului pentru Scoția al P.C. din Marea Britanie. Rezoluțiile adoptate la congres cheamă oamenii muncii din Scoția să-și intensifice lupta impotriva monopolurilor capitaliste, pentru apărarea drepturilor lor. Congresul'și-a afirmat sprijinul pentru politica de destindere și s-a pronunțat pentru înfăptuirea prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Amînarea alegerilor parlamentare în India. în cadrul dezbaterilor care au loc în Parlamentul Indiei pe marginea proiectului de lege privind introducerea unor a- mendamente la Constituție, ministrul de justiție, H.R. Gokhale, a făcut cunoscută hotărirea guvernului de a cere prelungirea cu încă un an a mandatului actualei Camere a depu- taților. care echivalează cu o nouă aminare a alegerilor parlamentare în India. El a motivat prin aceea că „nu s-a ajuns la situația in care organizarea alegerilor să fie în interesul țării".Reprozsntunți ai cooperativelor agricole și unitătflor colective de producție din Portugalia S-au reunit la Evora pentriș a dezbate probleme referitoare la reforma agrară in țară. Ei au adresat un apel „tuturor forțelor democratice. în special partidelor socialist și comunist, pentru a determina eșuarea în parlament a unui proiect de lege depus de către Partidul Centrul Democratic și 

Social, vizind suspendarea exproprierilor in zona de aplicare a reformei agrare". în cuvîntul său, Alvaro Cunhal, secretarul general al P.C. Portughez, a subliniat necesitatea consolidării rezultatelor dobîndite și a întăfirii solidarității între cooperativele și unitățile colective de producție.
. Continuindu-și turneul pe 

care-l întreprinde in Spania, or
chestra Filarmonicii „George E- 
nescu" a susținut la Madrid un 
concert extraordinar. Programul, 
care a inclus Rapsodia I de 
George Enescu, Concertul pen
tru vioară de Paganini și Simfo
nia I de Mahler, s-a bucurat de 
un deosebit succes.Bugetul R. A. Egipt pe 1977. Guvernul egiptean, prezidat de Mamdouh Salem, a aprobat bugetul pe anul 1977, care acordă prioritate reconstrucției Canalului de Suez, dezvoltării sectorului petrolier și turismului, precum și „eforturilor în vederea eliberării teritoriilor ocupate", a anunțat postul de radio Cairo. Investițiile în aceste sectoare vor totaliza 1 300 milioane de lire egiptene. Consiliul de Miniștri a aprobat, totodată, planul de dezvoltare economică și socială, care vizează atenuarea dezechilibrului balanței de plăți.Convorbiri franco-vietna- lîJOZe. MinistruI ăe externe adjunct al R.S. Vietnam, Nguyen Co Thach, a sosit ieri la Paris pentru o vizită oficială. El va avea convorbiri cu ministrul francez de externe, Louis de Guiringaud.

Conferința P. C.care a examinat dinproNorvegia,bleme referitoare la activizarea mișcării muncitorești și sindicale din țară, s-a desfășurat la Oslo. Conferința a adresat mișcării sindicale chemarea de a-și intensifica lupta împotriva capitalului monopolist, in apărarea intereselor oamenilor muncii. Festivitățile din Algeria.Poporul algerian a sărbătorit la 1 noiembrie împlinirea a 22 de ani de la declanșarea luptei de eliberare națională, care a culminat, la 5 iulie 1962, cu proclamarea independenței. La Alger și în alte localități ale țării au avut loc diferite manifestări festive.Restricții de circulație. Autoritățile peruane au instaurat restricții de circulație în portul Huacho, după ce în urmă cu o săptămină adoptaseră o măsură similară in portul Chimbote. Această hotărîre a fost luată ca urmare a grevei pescarilor de Ia întreprinderea de stat „Pesca Peru", declanșată în semn de protest față de decizia autorităților de a vinde 530 de vase aparți- nind acestei societăți unor firme particulare.Utilizarea energiei sola- Țg. în orașul libian Benghazi se desfășoară o conferință internațională consacrată utilizării energiei solare. Participă oameni de știință din peste 20 de state. Sînt examinate..probleme legate de utilizarea energiei solare în procesul de desalinizare a apelor mării. precum și in industria și agricultura acelor țări unde condițiile climaterice permit folosirea razelor solare în aproape tot cursul anului.

- -------LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI -----------
Noi acțiuni agresive ale rasiștilor 
rhodesieni împotriva MozambiculuiImportante trupe rhodesiene au pătruns luni pe teritoriul Mozambicului — informează un comunicat dat publicității de Agenția de presă mozambicană (A.I.M.) și reluat de agenția France Presse. Trupele inamice au pătruns în Mozambic prin regiunea barajului de la Cabora Bassa și avansează spre interiorul țării.Agenția mozambicană de presă menționează că forțele populare de eliberare ale Mozambicului sînt angajate în lupte grele cu trupele rhodesiene. Se apreciază că este cel mai mare atac asupra Mozambicului din partea regimului rasist din Rhodesia. Potrivit agenției citate, trupele rhodesiene sînt dotate cu tancuri,, tunuri și mortiere și că atacurile au început duminică la ora 5,25 dimineața, in provincia Gaza și la ora 4,00 in provincia Tete. Forțele mozambicane — precizează agenția — luptă cu hotărîre pentru respingerea în afara granițelor a invadatorilor.

Racheta „Phoenix",cu f°- cos nuclear, căzută pe fundul Oceanului Atlantic, la 14 octombrie, împreună cu avionul purtător de tip „F-14" — „Tomcat", a fost recuperată, a anunțat un purtător de cuvînt al marinei americane. Avionul se află încă pe fundul oceanului după o încercare nereușită de readucere la suprafață.Urmările cutremurului din Irianul de Vest. Un purtător de cuvînt al guvernului local al provinciei indoneziene Irianul de Vest, unde s-a înregistrat vineri un cutremur de mare intensitate, a declarat că luni s-au făcut simțite alte mișcări seismice, fără să se producă însă noi alunecări de teren. Potrivit aceleiași surse, 133 de cadavre au fost degajate pină acum de sub dă- rîmături, dar echipe speciale își continuă activitatea. Circa 15 000 de persoane au rămas fără adăpost.Politica externă a Gabo- nului es^e desch'să tuturor țărilor — a declarat ministrul de externe 

al țării, Martin Bonge. El a precizat că Gabonul dorește „să coopereze cu toate țările, respectîndu-se principiile independenței, suveranității naționale, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne".în Tailanda, dG?i suvernul 8 decis redeschiderea școlilor și universităților, excepție făcînd Universitatea din Bangkok, activitatea institutelor de învățămînt — evidențiază' agențiile de presă — se va desfășura intr-un climat de tensiune, dat fiind că ele rămîn în continuare sub supravegherea forțelor de poliție și militare. în baza legii marțiale, în institutele de învățămînt sînt interzise orice fel de manifestații, demonstrații și activități politice.0 misiune a Fondului Monetar Internațional(F M1 ’ ur- mează să sosească, în cursul acestei săptămîni, la Londra pentru negocierea împrumutului de 3,9 miliarde de dolari solicitat de Marea Britanie.
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La Geneva a avut 
loc, in zilele de 28, 29 
și 31 octombrie, tradi
ționala sărbătoare a 
presei comuniste. Au 
participat un mare nu
măr de muncitori, oa
meni ai muncii de di
ferite profesii, tineri 
și virstnici, membri și 
simpatizanți ai Parti
dului Elvețian al Mun
cii, reprezentanți ai 
conducerii Partidului 
Socialist Elvețian, in
vitați de peste hotare.

Manifestările orga
nizate la Geneva și in 
alte cantoane ale El
veției s-au desfășurat 
tub semnul unității


