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tualității, a tuturor celor ce muncesc, pe 
perfecționarea continuă a organizării pro
ducției și a muncii, pe ridicarea nivelului 
generai de pregătire a cadrelor.

Plenara a stabilit ca măsurile privind a- 
sigurarea condițiilor de trecere la reduce
rea duratei săptămînii de lucru să fie ex
perimentate, urmînd apoi ca propunerile de 
reducere să fie supuse spre aprobare Con
ferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român.

în legătură cu această acțiune, plenara a 
adoptat o hotărîre, care urmează să fie dată 
publicității.

5. Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit să se 
introducă un nou sistem, simplificat, de 
impunere a retribuției, prin plata de către 
unitățile socialiste a unui impozit calculat 
la fondul total de retribuire, în locul impo
zitului actual calculat pentru fiecare anga
jat în parte. în acest fel, odată cu simplifi
carea operațiilor de calcul, se creează po
sibilitatea ca oamenii muncii să cunoască 
mai bine drepturile pe care Ie au de înca- 
sat pentru activitatea prestată, modul de 
determinare a veniturilor pe care trebuie 
să le primească.

6. Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit des
ființarea impozitului pe veniturile agricole 
ale gospodăriilor populației și introducerea 
unui impozit fix pe hectar. Prin aceasta se 
urmărește îmbunătățirea sistemului de așe
zare a impozitului agricol, ceea ce va duce 
și la sporirea producției în această ramură 
a economiei naționale.

Măsurile privind noul mod de percepere 
a impozitelor urmează să fie supuse dez
baterii Conferinței Naționale a partidului.

7. Comitetul Central și Comisia Centrală 
de Revizie au hotărît alegerea tovarășului 
Vasile Vîlcu ca membru și președinte al 
Comisiei Centrale de Revizie și, în legătură 
cu aceasta, eliberarea sa din rîndul mem
brilor Comitetului Central și ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît alegerea tovarășului Ion 
Dincă ca membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășa Tamara Dob rin a fost trecută 
din rîndul membrilor supleanți în rîndul 
membrilor C.C. a) P.C.R.

Plenara a hotărît îmbunătățirea compo
nenței Comisiei ideologice a Comitetului 
Central al partidului.

*
Plenara și-a exprimat convingerea că, în 

spiritul importantelor hotărîri adoptate în 
deplină unanimitate, organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — 
vor acționa cu fermitate și elan, cu întrea
ga lor capacitate și energie pentru îndepli
nirea exemplară a prevederilor planului pe 
anul 1977, pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a complexului de măsuri pri
vind creșterea bunăstării materiale și spi
rituale, a gradului de civilizație al poporu
lui nostru, pentru transpunerea cu succes 
în viață a sarcinilor din domeniul activită
ții ideologice, politice și cultural-educative, 
pentru înfăptuirea obiectivelor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.
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PLENARA
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român-T

și-a încheiat lucrările

In ziua de 3 noiembrie 1976 s-au încheiat 
lucrările plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, desfășurate 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului.

După cum s-a mai anunțat, la lucrările 
plenarei au luat parte, ca invitați, prim- 
secretari ai comitetelor județene de partid, 
șefi și adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., cadre de conducere din ministere, 
instituții centrale și organizații de masă, 
precum și redactori-șefi ai presei centrale.

Pe marginea punctelor înscrise la ordinea 
de zi au luat cuvîntul tovarășii: Gheorghe 
Blaj, Iulian Ploștinaru, Ferdinand Nagy, 
Ștefan Boboș, Trandafir Cocîrlă, loan Flo- 
rea, Emil Petrache, Gheorghe Petrescu, 
George Homoștean, Mihail Florescu, Dumi
tru Capoianu, Gelu Kahu, Pantelimon Gă- 
vănescu, Angelo Miculescu, Ion Pățan, 
loan Avram, Lina Ciobanu, Cornel Burtică. 
Constantin Stanca, Letay Lajos, Alexandru 
Ionescu, Eugen Barbu, Dumitru Ghișe.

în încheierea lucrărilor plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Plenara a aprobat în unanimitate aprecie
rile și sarcinile conținute în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a stabilit ca 
organele și organizațiile de partid, ministe
rele, celelalte instituții centrale, toate orga
nele de stat și economice să ia măsuri pen
tru aplicarea în viață a indicațiilor și orien
tărilor date de secretarul general al parti
dului.

Cuvintarea va fi dată publicității.
în legătură cu problemele înscrise la or

dinea de zi, s-au stabilit următoarele :
1. Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut Pro

gramul de măsuri privind aplicarea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al partidului 
și ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste în domeniul ideologiei și 
culturii socialiste, elaborat sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Măsurile adoptate de plenară țin seama 
de propunerile făcute de organele și organi
zațiile de partid, de oamenii .muncii, în ca
drul dezbaterilor organizate în întregul 
partid, în presă, la radio și televiziune și 
urmăresc intensificarea activității de dez
voltare a conștiinței socialiste și formare 
a omului nou, stimularea participării crea
toare a tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— Ia viața ideologică, politică și culturală, 
care trebuie să devină o pîrghie esențială 
în făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Plenara reafirmă necesitatea ca la baza 
întregii activități ideologice, politico-edu
cative și cultural-artistice să stea concep
ția revoluționară despre lume și viață a 
partidului — materialismul dialectic și is
toric, principiile marxism-leninismului și 
Programul partidului — carta sa teoretică 
fundamentală.

Plenara cheamă comitetele județene de 
partid, municipale, orășenești și comunale, 
toate organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, comuniștii, pe toți cei ce 
activează în domeniul muncii ideologice și

politice, al învățămîntului și științei, al cul
turii și artei să acționeze permanent pentru 
folosirea largă a tpturqr mijloacelor politi
co-educative și cultural-artistice de care 
dispune societatea noastră în vederea rea
lizării integrale, în cele mai bune condi
ții, a prevederilor stabilite în Programul de 
măsuri, pentru înfăptuirea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea și Congresu
lui educației politice și al culturii socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat o hotă- 
rîre prin care își însușește și aprobă în u- 
nanimitate Programul de măsuri, care va fi 
dată publicității.

2. Plenara C.C, al P.C.R. a aprobat îm
bunătățirile ce urmează a fi aduse unor 
prevederi ale Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a României 
pe anul 1977, precum și proiectul Bugetului 
de stat pe același an, stabilind ca acestea 
să fie supuse spre legiferare Marii Adunări 
Naționale.

Plenara apreciază că orientările funda
mentale ale planului pe 1977 corespund o- 
biectivelor stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, asigură dezvoltarea în ritm 
înalt a economiei, creșterea avuției națio
nale și, pe această bază, ridicarea bunăstă
rii materiale a întregului popor, înfăptui
rea cu fermitate a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

în legătură cu acest punct al ordinii de 
zi, plenara C.C. al P.C.R. a adoptat o hotă- 
rîre, care va fi dată publicității.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat Ra
portul cu privire la aprovizionarea popu
lației pe anul 1976 și Programul privind a- 
provizionarea populației cu produse agroa- 
limentare și bunuri industriale de consum 
pe trimestrul IV 1976 și semestrul I 1977.

Apreciind rezultatele bune obținute pînă 
în prezent în domeniul aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare și indus
triale de larg consum, plenara a stabilit, 
totodată, să se ia în continuare noi măsuri 
pentru ca prevederile programului adoptat 
să se realizeze integral.

Adoptarea de către plenară a programului 
de aprovizionare a populației pentru peri
oada de iarnă și prima parte a anului viitor 
reprezintă încă o dovadă a consecvenței cu 
care partidul și statul nostru urmăresc a- 
plicarea în viață a măsurilor stabilite de 
Congresul al XI-lea privind creșterea neîn
cetată a nivelului de trai al întregului nos
tru popor, pe baza dezvoltării economico- 
sociale a țării.

Plenara stabilește ca Ministerul Comerțu
lui Interior, celelalte ministere economice, 
consiliile populare să asigure aproviziona
rea ritmică a populației pe întreaga peri
oadă, să sporească gradul de civilizație în 
servirea populației.

4. în scopul înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, plenara 
C.C. a) P.C.R. a aprobat măsurile cu privi
re la crearea condițiilor de trecere la re
ducerea duratei săptămînii de lucru. Rea
lizarea acestui obiectiv se întemeiază pe fo
losirea cu eficiență sporită a bazei tehnico- 
materiale a societății noastre, pe utilizarea 
mai deplină a capacității de muncă și crea
ție a clasei muncitoare, țărănimii și intelec-

ÎN PAGINILE II-III-IV:

Din cuvîntul participanților la lucrările plenarei

Vedere porțială a Șantierului naval Orșova (foto : I. Moldoveanul

SĂPTĂMÎNA 
PORUMBULUI

• Noi unități au încheiat recoltarea • Cules — transport — depozitare, un 
drum care nu trebuie să cunoască escale • Starea timpului impune accele

rarea tuturor lucrărilor.

ÎN PAGINA A IV-A

Plenara Consiliului 
al Frontului Unității
Miercuri, 3 noiembrie, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Frontului Unității Socia
liste, au avut loc lucrările Plenarei 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei au 
fost înscrise următoarele puncte :

— Sarcinile Frontului Unității 
Socialiste, ale organizațiilor de 
masă și obștești componente,^ în 
înfăptuirea Programului de măsuri 
pentru aplicarea hotărârilor Con
gresului al XI-lea al partidului și 
ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, în domeniul 
muncii ideologice, politice și cultu
ral-educative ;

— Propuneri cu privire la ana
liza și îmbunătățirea activității de 
control obștesc ;

— Unele măsuri organizatorice.
Frontul Unității Socialiste și-a 

însușit pe deplin Programul pen
tru aplicarea hotârîriior Congresu
lui al XI-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste în domeniu! 
muncii ideologice, politice și cultu
ral-educative elaborat sub con
ducerea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera! 
al Partidului Comunist Român. 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste se angajează ca, 
sub conducerea partidului, să ac
ționeze permanent, cu toate forțele.

VESTI DIN ÎNTRECEREA
SOCIALISTA

Prin reducerea 
cheltuielilor materiale

Preocuparea colectivelor de oameni 
ai muncii din industria județului 
Vaslui pe linia reducerii cheltuieli
lor materiale la o mie de Iei produc- 
ție-marfâ se concretizează, in peri
oada ce s-a scurs din acest an. in 
peste 19 milioane lei economii. Im
portante economii au fost obținute 
la consumul de energie electrică, ben
zină, motorină și altele. Mobilizatoare 
în acest sens se dovedesc inițiativele 
„Să lucrăm o zi pe lună cu mate
rie primă, materiale și energie elec
trică economisite". „Contul colector 
al grupei sindicale", „Eu produc, eu 
controlez, eu răspund". Contribuții 
importante la „contul" județean de 
economii au adus întreprinderile de 
confecții din Vaslui și Birlad, în
treprinderea de rulmenți. întreprin
derea de prelucrare a lemnului, fila
tura de bumbac și altele. (Crăciun 
Lăluci).

7 000 noi 
apartamente

Numeroase familii de oameni ai 
muncii din Ploiești, Tîrgoviște, Rm. 
Sărat, Moreni și din alte localități 
ale județelor Prahova, Dîmbovița și 
Buzău s-au mutat, zilele acestea. în 
locuințe noi. De la începutul anului, 
in cele trei județe au fost date în 
folosință circa 7 000 apartamente. De 
remarcat faptul că, datorită măsuri
lor aplicate pe șantiere pentru gos
podărirea cu grijă a materialelor, in
troducerii unor metode și procedee 
moderne de lucru, constructorii au 
reușit să economisească o cantitate 
de ciment, fier beton și alte materia
le, suficiente pentru construirea a 
circa 350 apartamente. Și în cartierele 
Crihala și Călărași, din Drobeta 
Turnu-Severin, s-au mutat, recent, in 
blocuri noi peste 230 de familii. Ast
fel, numărul familiilor care, incepînd 
din acest an, locuiesc în casă nouă 
in acest municipiu se ridică la 1 000.

Cu sarcinile 
la export depășite
Colectivele de oameni ai muncii din 

unitățile economice ale județului 
Caraș-Severin care au sarcini la ex
port fac dovada unei responsabilități 
deosebite față de onorarea exempla
ră a acestora. Așa se explică faptul 
că prevederile de plan la acest ca
pitol au fost îndeplinite înainte de 
termen pe 10 luni' din acest an. în- 
registrîndu-se o depășire de peste 20 

pentru traducerea în viață a preve
derilor programului.

Frontul Unității Socialiste chea
mă sindicatele, cooperativele agri
cole de producție, organizațiile de 
femei și de tineret, asociațiile oa
menilor de știință, ale inginerilor 
și tehnicienilor, cadrele didactice, 
uniunile scriitorilor, compozitorilor 
și artiștilor plastici, ale celorlalți 
creatori, consiliile oamenilor mun
cii aparținînd naționalităților con
locuitoare să-și unească forțele și 
mijloacele în scopul înfăptuirii 
unitare a sarcinilor stabilite prin 
program, al intensificării activită
ții de dezvoltare a conștiinței so
cialiste și de făurire a omului nou, 
stimulării participării. active, crea
toare a tuturor cetățenilor patriei 
la viața ideologică, politică și cul
turală a țării, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

în vederea îmbunătățirii conti
nue a activității în domeniul con
trolului obștesc, inclusiv a legisla
ției care se referă la acesta, Fron
tul Unității Socialiste a stabilit să 
fie organizate, la începutul anului 
viitor, consfătuiri județene și o 
consfătuire pe țară dedicate pro
blemelor controlului obștesc. Aces
te măsuri se înscriu pe linia pre
ocupărilor constante ale partidului 
și statului nostru de sporire a ro
lului controlului obștesc al mase
lor în înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român de ridicare 

milioane lei valută. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut, în realizarea 
sarcinilor la export, constructorii de 
mașini din Reșița și Topleț, precum 
și siderurgiștii reșițeni. (Nicolae Că- 
tână).

Spațiile de producție 
mai bine folosite

In unitățile industriale din județul 
Mehedinți, preocuparea pentru folo
sirea cit. mai eficientă a spațiilor de 
producție s-a concretizat in realizări 
de prestigiu. în urma unor temeinice 
studii și analize întreprinse în 17 
unități, printre care Șantierul naval 
din Drobeta Turnu-Severin. Combi
natul de celuloză și hirtie, Combina
tul pentru prelucrarea lemnului. în
treprinderea „Electrocentrale" Porțile 
de Fier și altele, s-au descoperit im
portante rezerve — o suprafață de 
peste 23 000 mp. care vor fi folosiți 
în scopuri productive, în special, pen
tru realizarea unor cantități supli
mentare de produse cu desfacerea 
asigurată. Pnn punerea integrală in 
valoare a acestor spații de producție, 
la nivelul județului, volumul de in
vestiții prevăzut pentru actualul cin
cinal se va reduce cu 51,1 milioane 
Iei, din care 50,8 milioane lei la 
constructii-montaje. (Virgiliu Tătaru).

Suplimentar - 
produse utile 

economiei naționale
întreprinderile industriale din ju

dețul Olt au realizat suplimentar, in 
lunile ce au trecut din acest an, 1 150 
tone aluminiu primar și aliaje din 
aluminiu, 380 km cabluri electrice din 
aluminiu, 1 222 tone conserve de le
gume, mașini și utilaje agricole in 
valoare de 60 milioane lei. mobilă în 
valoare de 165 000 Iei. în fruntea în
trecerii socialiste se află întreprin
derea de aluminiu Slatina. între
prinderea de conserve Caracal și 
I.M.AI.A. Balș. (Emilian Rouă).

Mașini... mai ușoare
în județul Arad au fost asimilate 

In fabricație mai multe agregate și 
utilaje pentru agricultură și zooteh
nie, fabricate la l.M.A.I.A. Arad, la 
care, prin reproiectarea unor ansam- 
ble și subansamble, greutatea pe 
produs s-a redus in medie cu 300— 
650 kg metal. Tot pe această cale, 
și prin îmbunătățirea tehnologiei de 
execuție, constructorii de vagoane 
au economisit de Ia începutul anului 
o cantitate de metal echivalentă cu 

Național 
Socialiste 

continuă a nivelului de trai al în
tregului popor, de edificare a so
cietății socialiste în patria noastră.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a ho- 
tărît să recomande Marii Adunări 
Naționale, în numele Frontului 
Unității Socialiste, ca tovarășii Va- 
sile Vîlcu și Gheorghe Tănase să 
fie aleși ca membri ai Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Plenara a hotărît completarea 
Biroului Executiv al Conșilrulpi 
Național al Frontului Unității So
cialiste. fiind aleși tovarășii Iosff 
Banc, Theodor Burghele, Virgil 
Teodorescu, Gheorghe Gomoiu, Ion 
Sîrbu, care va îndeplini și funcția 
de secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. De 
asemenea, plenara a completat 
Consiliul Național cu noi membri.

Au fost aprobate cererile privind 
aderarea la Frontul Unității' Socia
liste a Societății de medicină vete
rinară și asociației Automobil- 
Clubul Român.

în încheierea plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Frontului Unității So
cialiste, a urat membrilor Consi
liului Național al F.U.S., tuturor 
organizațiilor și organismelor com
ponente succes în îndeplinirea im
portantelor sarcini ce le revin în 
înfăptuirea Programului partidului, 
a politicii sale interne și externe.

consumul de materie primă pentru 
un număr de peste 60 vagoanș con
venționale de marfă. (C. Simion).

Pentru fabricile 
de conserve

în ultima perioadă, ca urmare a 
zilelor și a săptăminii record. în a- 
gricultura județului Brăila, mari 
cantități de legume au fost strînse de 
pe cimp și trimise spre industrializa
re Ia I.P.I.L.F. Zagna Vădeni. Fi
resc. capacitatea zilnică de prelucra
re, care se stabilizase în jurul a 650 
de tone, a crescut in ultimele două 
săptămîni cu 50—60 tone, ceea ce a 
permis ca muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei întreprinderi să 
poată raporta îndeplinirea planului 
la producția globală. Faptul capătă o 
semnificație deosebită. întrucit har
nicul colectiv de muncă de la Zagna 
Vădeni este primul din industria 
brăileană care raportează Îndeplini
rea planului anual și care, concomi
tent, se angajează ca pină la sfârși
tul acestui an să'livreze o producție 
suplimentară de 13 milioane lei. 
(Mircea Bunea).

Energie electrică 
peste prevederi

Prin folosirea agregatelor la în
treaga capacitate, creșterea calificării 
lucrătorilor și reducerea timpului a- 
fectat reparațiilor, colectivul de e- 
nergeticieni al întreprinderii „Elec
trocentrale" Craiova a reușit să rea
lizeze peste prevederile celor 10 luni 
din acest an 343 milioane kWh ener
gie electrică. De menționat că aproa
pe jumătate din energia electrică 
pulsată suplimentar în sistemul ener
getic național a fost obținută pe bază 
de, lignit. Totodată, sarcina de pro
ductivitate a muncii a fost depășită 
cu 5,7 la sută. (Nicolae Băbălău).

Peste plan 14000 tona 
alumină calcinată

Colectivul de muncă de la Combi
natul metalurgic din Tulcea a reali
zat, în 10 luni ale anului, un impor
tant spor de producție, fapt ce i-a 
permis să livreze peste plan circa 
14 000 tone alumină calcinată. Depă
șiri apreciabile sînt înregistrate și la 
celelalte sortimente, unde planul 
acestei perioade este îndeplinit In 
proporție de 112,5 la sută. (Vasile 
Nicolae).
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PRRTÎOIiLUi COMUNIST ROMAN
Actuala plenară a Comitetului Cen

tral demonstrează încă o dată că ac
tivitatea consacrată dezvoltării con
științei socialiste, formării omului 
nou să află în centrul atenției parti
dului nostru, reprezentînd o trăsă
tură definitorie a operei de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, a spus tovarășul 
GHEORGHE BLAJ.

Rezultat al unei ample consultări 
democratice, al generalizării expe
rienței acumulate pînă acum, Pro
gramul de măsuri elaborat de Co
misia ideologică a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
sub conducerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se caracterizează 
prin spiritul profund științific și crea
tor în care conducerea partidului nos
tru abordează formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, stabilind solu
ții și măsuri concrete atotcuprinză
toare, a căror aplicare va determina 
noi progrese în creșterea rolului fap
tului conștient în edificarea noii o- 
rinduiri, în dezvoltarea armonioasă a 
personalității umane.

In centrul activității noastre am si
tuat întărirea contactului viu, per
manent al membrilor organelor de 
partid cu comuniștii, cu ceilalți oa
meni ai muncii din unitățile econo
mice. instituții, școli și de la sate. 
Ținînd seama de specificul județului, 
am acordat și acordăm o atenție deo
sebită orientării și sprijinirii orga
nizațiilor de partid din exploatările 
miniere, unitățile forestiere, de pe 
șantierele de construcții, celor de Ia 
sate, ceea ce a contribuit la intensi
ficarea muncii politice și cultural- 
educative, sporirea combativității re
voluționare. a spiritului militant al 
comuniștilor, la ridicarea nivelului 
general de cunoaștere al maselor. 
Sintem, desigur, conștienți că activi
tatea desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid din județul nos
tru nu s-a ridicat întotdeauna la ni
velul cerințelor și recentele dezbateri 
au scos la iveală că în învățămîntul 
politico-ideologic. în predarea știin
țelor sociale în școli și facultăți, în 
propaganda prin conferințe, proble
mele au fost tratate, uneori, la mo
dul general, abstract, fără a se 
realiza o legătură strînsă cu sarci
nile concrete ale colectivelor de 
muncă.

înfăptuirea prevederilor progra
mului de măsuri privind modul de 
organizare, componența și atribu
țiile consiliilor de educație politică 
și cultură socialistă dau garanția 
eliminării neajunsurilor care s-au 
manifestat, asigurării organizării 
unitare, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, a întregii 
activități de educație politică și de 
răspindire a cunoștințelor științifice, 
antrenării tuturor factorilor educa
ționali la o muncă sistematică și 
cuprinzătoare de educare multilate
rală a maselor.

Dăm o Înaltă apreciere instituirii 
Festivalului național al educației și 
culturii socialiste „Cintarea Româ
niei*'. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, afir
ma1 duminică la Slatina că „nu se 
vor putea prezenta la această cintare 
a muncii și a creației libere co
dașii". Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general — a spus in continuare 
vorbitorul — că maramureșenii se,, 
vor strădui să fie prezenți la această 
cintare a patriei, a României. Cu 
alte cuvinte, ne vom strădui să ne 
numărăm și în acest cincinal printre 
județele fruntașe in îndeplinirea 
sarcinilor pe care le va trasa condu
cerea partidului nostru.

După ce s-a referit pe larg la ac
tivitatea organizației județene de 
partid pentru îndeplinirea sarcinilor 
pianului pe 1976, vorbitorul a spus : 
Intrucît sintem aproape de fi
nele anului, putem informa condu
cerea partidului și statului că orga
nele și organizațiile de partid, con
ducerile unităților au întreprins din 
timp acțiuni și măsuri pentru buna 
pregătire a producției anului viitor. 
Astfel am reușit ca întreaga pro
ducție industrială să fie nominali
zată pe produse fizice, să asigurăm 
pregătirea tehnologică și să asigurăm 
forța de muncă din timp.

Comitetul județean de partid Me
hedinți — a spus tovarășul IULIAN
PLOȘTINARU — a acționat cu 
fermitate, în spiritul indicațiilor to
varășului secretar general, și a mo
bilizat organele și organizațiile 
partid, colectivele de oameni 
muncii din întreprinderi pentru pu
nerea mai deplină în valoare a în
tregului potențial material și uman, 
în vederea realizării și depășirii 
planului de dezvoltare 
socială a județului pe anul 1976 
premisă sigură pentru 
sarcinilor ce ne revin 
cincinal.

de 
ai

Ullldll, 
depășirii 

economico-
îndeplinir?a 

în actualul

Organizația județeană de partid a 
acționat cu fermitate pentru trans
punerea în viață a indicațiilor dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, cu privire la introducerea și ex
tinderea progresului tehnic, reduce^ 
rea importurilor, creșterea gradului 
de folosire a mașinilor și uneltelor 
și a suprafețelor de producție din 
întreprinderile industriale, reducerea 
consumului de fier-beton, ciment și 
a costului lucrărilor de investiții.

După ce a citat un șir de. acțiuni 
concrete și succese realizate în acest 
sens, vorbitorul a continuat : Ac
țiunile întreprinse s-au concretizat 
în depășirea prevederilor de plan și 
a angajamentelor asumate in majo
ritatea unităților din industrie și 
agricultură.

Cu toate măsurile luate și acțiu
nile întreprinse de comitetul jude
țean de partid, trebuie să informez 
plenara Comitetului Central că Ia o 
serie de produse planul pe 10 luni 
ale anului nu s-a îndeplinit. Aceste 
nerealizări își găsesc în primul rind 
cauza în neajunsurile ce există in 
unitățile industriale — neajunsuri pe 
care le-am analizat împreună cu 
conducerile ministerelor și centrale- 
lor industriale. Totodată, vorbitorul 
a amintit și alte cauze care nu de
pind numai de comitetul județean de 
partid Mehedinți. După care a spus :

Comitetul județean de partid, pe 
baza analizei făcute în fiecare uni
tate, a stabilit măsuri concrete — in 
primul rind de înlăturare a neajun
surilor care s-au manifestat — și a 
asigurat condiții în vederea îndepli
nirii planului și a angajamentului 
asumat de organizația județeană pe 
acest an. Sarcinile de plan prevăzute 
pentru anul 1977 reflectă în mod 
științific, realist și într-o concepție 
unitară obiective de ridicare a țării 
pe noi trepte ale progresului și civi
lizației ce trebuie realizate in anul 
viitor și sînt întru totul de acord cu 
modificările făcute și în forma în 
care au fost prezentate, atit planul 
economic unic pe 1976. cit și preve
derile bugetare.

Comitetul județean de partid a în
treprins în trimestrul III măsuri co
respunzătoare care să asigure pregă

tirea condițiilor realizării ritmice a 
sarcinilor. Au fost nominalizate în 
procent de 98 la sută sarcinile și s-a 
realizat pînă în prezent contractarea 
a peste 45 la sută din materialele 
necesare executării sarcinilor în anul 
viitor. O atenție deosebită am acordat 
realizării la timp și omologării pro
duselor noi prevăzute în planul pe 
anul viitor. In prezent se desfășoa
ră acțiunea de contractare a necesa
rului de materii prime, materiale și 
combustibil pentru întregul an și de 
aprovizionare pentru nevoile produc
ției trimestrului I și ale întregului 
an 1977. Pentru investițiile anului 
1977 avem asigurate în prezent do
cumentații tehnico-economice în pro
porție de peste 85 la sută, ceea ce 
ne dă garanția că vom putea ca, în 
primele luni ale anului 1977. să înce
pem în bune condiții obiectivele ce 
ie avem prevăzute în plan.

Am studiat cu atenție materialele 
supuse plenarei Comitetului Central 
și mă declar intru totul de acord. 
Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația județeană 
de partid Mehedinți va lua în conti
nuare toate măsurile pentru ca sar
cinile ce ne revin, pînă la sfîrșitul 
anului, pe 1976. cit și cele pentru 
1977 să fie realizate în mod exem
plar.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român — a spus 
în cuvîntul său tovarășul NAGY 
FERDINAND — își înscrie la or
dinea de zi probleme de cea mai 
mare importanța pentru viața social- 
economică a tării : discutarea și apro
barea proiectelor de plan și buget ale 
anului viitor, programul multilateral, 
complex și cuprinzător în domeniul 
ideologic și cultural-educativ, redu
cerea săptăminii de lucru. Toate 
acestea conferă plenarei noastre 
semnificații deosebite și cu siguranță 
hotărîrile ei — față de care îmi ex
prim. în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii români și 
maghiari din județul nostru, întreaga 
adeziune — vor fi primite cu satis
facție și vor fi susținute de întregul 
popor. Așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
rostită recent la Slatina cu prilejul 
„Zilei recoltei" : „Rezultatele pe care 
le-am obținut și în industrie de
monstrează că, pe ansamblu, planul 
cincinal actual corespunde pe deplin 
realităților din patria noastră, capa
cității creatoare a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului nostru popor. 
Avem toate condițiile ca. în 1980. să 
ne prezentăm cu realizări remarca
bile, cu îndeplinirea prevederilor 
cincinalului — ceea ce. va asigura ri
dicarea patriei noastre pe o nouă 
treaptă de dezvoltare economico-so- 
cială. pe noi culmi în drumul glo
rios de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România !“

In județul nostru — a arătat în 
continuare vorbitorul — ritmul creș
terii producției industriale in acest 
an va fi de peste 21 la sută. în con
dițiile în care productivitatea muncii 
va fi cu peste 19 la sută mai mare 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului 1975 Astfel. în proporție de 
peste 90 la sută, sporul de produc
ție se va realiza pe seama creșterii 
productivității muncii.

La investițiile productive, terme
nele de predare planificate au fost 
și vor fi respectate la toate obiecti
vele planificate pentru acest an.

Perseverînd în aplicarea indicații
lor conducerii partidului, și în agri
cultură rezultatele sînt promițătoare: 
producția de griu a fost de peste 
3100 kg la hectar, cea de orzoaica 
de peste 2 400 kg. iar Ia sfecla de za
hăr vom obține o producție agricolă 
de circa 30 de tone la hectar pe în
treaga suprafață cultivată în județ.

In continuare ne vom supune per
manent metodele și stilul de mun
că unei analize severe critice și 
autocritice. Sintem conșlienți că am 
avut multe neajunsuri în anul acesta 
în domeniul construcțiilor, mai ales 
la întreprinderea de construcții a 
consiliului popular și în realizarea 
ritmică a planului de export. Nu am 
reușit să ne încadrăm în indicele de 
folosire a capacităților de producție 
la mașini. In activitatea culturai- 
educativă avem încă multe de făcut 
pentru a mobiliza în mod plenar toți 
oamenii la înfăptuirea sarcinilor, 
pentru ca toți să îndeplinească con
dițiile de participare la grandiosul 
festival „Cintarea României", asa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recent, la Slatina.

In încheiere — a spus vorbitorul 
— ne angajăm în fața plenarei, în 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că organi
zația județeană a partidului din Co- 
vasna nu va precupeți nici un efort 
în mobilizarea tuturor comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii — români 
și maghiari — din acest minunat 
colț al patriei noastre pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor trasate 
de conducerea partidului, de dum
neavoastră personal și vom face to
tul pentru creșterea prestigiului na
țional și internațional al scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Informînd plenara că organizația 
județeană de partid Neamț, comu
niștii, toți oamenii muncii au pornit 
cu bine în noul cincinal, tovarășul 
ȘTEFAN BOBOȘ a subliniat că 
se acționează cu toată hotărîrea și 
dăruirea pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și angajamentelor asu
mate pentru anul 1976. Ca urmare, 
pe ansamblul județului s-a înregis
trat pînă în prezent o depășire a pla
nului în valoare de peste 350 mili
oane lei la producția globală și de 
peste 230 milioane lei la producția- 
marfă, preliminîndu-se. pînă la sfîr
șitul anului, obținerea unui spor de 
aproape 500 milioane Iei la producția 
globală industrială și de circa 300 mi
lioane lei la producția-marfă. Se 
acordă atenție realizării planului nu 
numai valoric, ci și fizic. în ce pri
vește exportul. se acționează ca 
planul să fie realizat. Se acționează 
intens și pe șantierele de construcții 
pentru ca. în pofida tuturor greutăți
lor care au existat, planul de inves
tiții pe anul 1976 să fie îndeplinit atit 
la obiectivele economice, cit și la cele 
social-culturale. acestea urmind să 
fie puse în funcțiune. Se acționează 
intens și pe șantierele obiectivelor 
prevăzute pentru anul 1977. luîndu-se 
totodată măsuri pentru, temeinica 
pregătire a producției anului viitor 
at’t în industrie, cit și în construcții.

In cursul acestui an — a spus în 
continuare vorbitorul ■ 
județean de partid și-a 
atenția snre găsirea de noi rezerve 
în unitățile economice si atragerea 
lor in circuitul economic, măsurile 
luate de b’roul comitetului județean 
de nartid determinînd îmbunătățirea 
substanțială a activității întreprinde
rilor si obținerea, la finele a ont luni, 
a unor henef’rii neste nlan în v>- 
laoare de peste 30 milioane lei. în 

comitetul 
concentrat

acest context au fost evidențiate, de 
asemenea, programele de măsuri sta
bilite de organul județean de partid, 
pe baza studiilor întreprinse, privind 
creșterea productivității muncii și 
reducerea importului, precum și am
plele acțiuni de analiză desfășurate 
în ultima vreme vizind creșterea 
gradului de utilizare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, a suprafe
țelor industriale și a celor destinate 
depozitelor din afara halelor pro
ductive. în scopul încărcării lor la 
maximum și al reducerii pe această 
cale a volumului de construcții noi.

In ce privește sarcinile pentru 
anul 1977 — a subliniat apoi vorbi
torul — considerăm că există încă 
rezerve în întreprinderi. Tată teme
iul pentru care apreciem că atenția 
comitetului județean de partid tre
buie să se îndrepte în direcția atra
gerii acestor rezerve în circuitul 
economic, considerînd că ar fi ne
voie și de un sprijin mai direct din 
partea ministerelor economice în 
privința aceasta.

Informînd apoi plenara că sînt 
duse la îndeplinire indicațiile con
ducerii partidului de a se renunța 
la exagerările din construcții, vor
bitorul a arătat că numai la unită
țile economice s-au obținut pînă în 
prezent economii de 134 milioane 
lei. în aceste condiții — s-a subli
niat — sînt necesare acțiuni pentru 
ca o serie de utilaie și îndeosebi 
unele materiale să fie redistribuite 
potrivit cerințelor economiei națio
nale. Cu aceeași grijă se acționează 
și în legătură cu construcțiile social- 
culturale — care vor fi terminate, 
asa cum s-a dat sarcina. în lupa no
iembrie — vorbitorul propunînd. tot
odată. modificarea operativă a unor 
proiecte-tip pentru școli, grădini
țe etc.

Subliniind în continuare rezulta
tele obținute de agricultura județu
lui. accentuînd asupra măsurilor 
luate pentru ca tot ceea ce este pe

Din cuvîntul 
participant il or 

__ la lucrări
risabil să fie pus la adăpost, arătînd 
că a fost încheiată campania de în- 
sămînțări și că se acționează susținut 
pentru recoltarea porumbului și a 
unei suprafețe de sfeclă ce a mai ră
mas, vorbitorul a scos în evidență 
eforturile ce șe întreprind în conti
nuare pentru obținerea in anul viitor 
a unor producții și mai mari de griu 
și porumb, pentru depășirea efecti
velor prevăzute, la animale, atit In 
cooperativele agricole de producție, 
cit și în sectorul individual. în le
gătură cu aceasta, vorbitorul a ex
primat convingerea că măsura pri
vind reducerea impozitelor țăranilor 
cu gospodărie individuală va stimula 
foarte mult activitatea de creștere a 
animalelor și va contribui considera
bil la asigurarea fondului de produse 
agricole, de materii prime pentru ne
voile industriei, ale economiei na
ționale in general.

Planul și bugetul de staț pentru 
anul 1977 dovedesc încă o dată con
secvența cu care conducerea partidu
lui. personal tovarășul secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. urmăresc 
aplicarea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, de
monstrează cu tărie dragostea pentru 
tară, eforturile pe care le facem 
pentru a ajunge în rîndul țărilor 
dezvoltate — a spus tovarășul 
TRANDAFIR COCÎRLĂ.

Din analiza atentă a planului pe 
anul 1977 se desprinde o preocupare 
sporită pentru valorificarea superi
oară a resurselor naturale, o mai 
bună folosire a capacităților de pro
ducție industrială prin creșterea 
gradului de utilizare a spațiilor de 
producție și a utilajelor, factori care 
permit menținerea și în anul viitor 
a unui ritm înalt de dezvoltare. 
Există o bună corelație între indi
catorii planului, iar balanțele de ma
terii prime și materiale asigură aco
perirea necesarului in condițiile spo
ririi grijii pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și materiale, de combustibil și de 
energie.

în efortul general de înfăptuire 
neabătută a politicii partidului nos
tru se înscrie și activitatea ce se 
desfășoară in județul Caraș-Severin. 
Oamenii muncii din acest colț de 
țară — români, germani, sirbi și de 
alte naționalități — conduși de că
tre organele și organizațiile de par
tid, au îndeplinit producția prime
lor 10 luni din acest an în propor
ție de 101.2 la sută, cea mai mare 
parte a sporului de producție obți- 
nindu-se pe seama creșterii produc
tivității muncii; a fost depășit și 
planul de export, iar pentru nece
sitățile interne ne-am achitat mai 
bine de obligațiile față de ramuri 
importante ale economiei naționale, 
înregistrînd depășiri importante la o 
seamă de produse, intre care fontă, 
tablă laminată, cherestea și altele.

Ne preocupăm îndeaproape — și cu 
bune rezultate — de înfăptuirea in
dicațiilor date de către tovarășul se
cretar genera] Nicolae Ceaușescu, de 
a lărgi baza de materii prime, 
a intensifica cercetarea geologică. 
Totodată, paralel cu preocuparea 
de a înfăptui volumul de producție 
planificat, acordăm o atenție sporită 
asimilării în producție a noilor ti
puri de mașini și utilaje prevăzute în 
profilul viitor de fabricație al uni
tăților noastre, îndeosebi din 
ramura construcțiilor de mașini. 
Aria preocupărilor privind introdu
cerea progresului tehnic cuprinde și 
măsuri pentru perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, mecanizarea 
unor procese cu volum mare de 
muncă, o mai bună organizare a 
producției și altele.

înfăptuirea creșterilor mari, canti
tative și calitative, este pe deplin 
posibilă pentru că organizațiile 
noastre de partid au acumulat o 
vastă experiență in conducerea eco
nomiei. pentru că beneficiem de un 
sprijin eficient din partea organelor 
centrale, a institutelor de cercetări, 
a institutelor de invățămînt superior. 
Recent. Institutul de subingineri din 
Reșița a fost încadrat în totalitate în 
sectoare de producție, cercetare" și 
proiectare, iar prezența cadrelor di
dactice din acest institut și a studen
ților este de un real folos activități: 
noastre.

Referindu-se. în continuare, la ce
rințele unei mai bune valorificări a 

rezervelor existente, vorbitorul a 
arătat că s-au găsit rezerve de spațiu 
in care să fie instalate mașini in mă
sură să sporească producția cu 
aproape 200 milioane lei pe an, că 
în acest județ, ca de altfel în 
toate județele țării, se desfășoară 
acțiunea de realizare mai economi
coasă a investițiilor prin găsirea unor 
soluții mai productive de construcții, 
evidențiindu-se pînă acum rezerve în 
valoare de 342 milioane lei și posi
bilități de economisire a unor impor
tante cantități de materiale.

Plenara Comitetului Central — a 
spus în încheiere vorbitorul — dez
bate un program de aplicare în prac
tică a documentelor Congresului al 
XI-lea și ale Congresului culturii și 
educației socialiste privind educarea 
maselor de oameni ai muncii. Vom 
acționa cu hotărîre pentru a trans
pune în viață acest program. In 
același timp, toate măsurile pe 
care le-am luat ne dau convingerea 
că în anul 1977 vom putea să 
îndeplinim planul care se pune în 
fața județului și asigurăm condu
cerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, 
că organizația județeană de partid 
Caraș-Severin. toți oamenii muncii 
din județul nostru se vor mobiliza 
pentru înfăptuirea lui.

Prin caracterul concret, practic, 
problemele supuse dezbaterii plena
rei Comitetului Central al partidului 
au o deosebită importantă în finali
zarea acțiunilor și măsurilor stabili
te de Congresul al XT-lea al parti
dului. ale Congresului educației po
litice și al culturii socialiste în dome
niul muncii ideologice. politice și 
cultural-educative -» a spus tovară- 
?UI IOAN FLOREA.

Răspunzînd prin fapte politicii în
țelepte a partidului privind dezvolta
rea armonioasă a tuturor regiunilor 
țării, oamenii muncii — români, ma

ghiari, germani — de pe Mureș și 
Tirnave, străvechi vetre românești, 
raportează conducerii partidului de
pășirea planului producției globale 
industriale cu 258 de milioane lei, 
producția-marfă cu 330 de milioane, 
Obținînd cele mai bune rezultate din 
istoria județului în agricultură.

Doresc să informez plenara că 
avem condiții de realizare și depășire, 
a principalilor indicatori ai planului 
pe anul 1976. După ce s-a referit la 
unele acțiuni menite să determine 
înlăturarea greutăților în realizarea 
sarcinilor la. export și a arătat sta
diul lucrărilor din actuala campanie 
agricolă, vorbitorul a subliniat fap
tul că in legătură cu îndeplinirea 
planului pe anul viitor în industrie, 
construcții, transporturi și agricultu
ră au fost fundamentate unitățile de 
producție și există condiții de reali
zarea lui.

Oamenii muncii din județul Mureș 
sînt hotărîți să răspundă prin fapte 
grijii permanente pe care condu
cerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o poartă creșterii 
bunăstării celor ce muncesc. Sînt e- 
locvente în acest sens măsurile cu 
privire la reducerea săptăminii de 
lucru. suplimentarea planului de 
construcții de locuințe, o aprovizio
nare corespunzătoare, crearea de noi 
locuri în creșe. grădinițe, internate, 
școli și altele. In continuare, vorbi
torul a arătat că in urma indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ia consfătuirea din 21 
septembrie a.c. cuTproiectanții și con
structorii, s-a trecut la aplicarea în 
practică a acestor indicații pentru re
ducerea consumului de ciment, oțel și 
alte materiale, cit și a volumului lu
crărilor de construcții-montaj. In dez
baterile pe care comitetul județean 
de partid le-a organizat în unitățile 
de proiectare și construcții, această 
acțiune a fost unanim apreciată. Ea 
este considerată ca o orientare gene
rală in activitatea de investiții care 
se aplică atît la lucrările aflate in 
curs de execuție sau proiectare, cit 
și la toate lucrările care vor fi pre
gătite în viitor. Imediat după con
sfătuire am trecut la analizarea tu
turor documentațiilor de investiții. 
Rezultatele obținute pînă în prezent 
vor fi mult amplificate și pentru 
faptul că nu am încheiat încă revi
zuirea tuturor documentațiilor. Co
lectivele de proiectanți, constructori 
și beneficiari au luat în studiu toate 
obiectivele de investiții — 189 — sta
bilind căile și măsurile pentru redu
cerea consumurilor și costurilor, ur
mind ca pînă la sfîrșitul lunii noiem
brie să încheiem acțiunea. In aceste 
zile ea se desfășoară în ritm susți
nut. cu un înalt simț de responsa
bilitate. soldindu-se, pină în prezent, 
cu rezultate concludente : a fost re
dusă valoarea investițiilor cu 237 
milioane lei. se vor economisi 20 500 
tone de ciment. 2 470 tone de oțel, be
ton. 2170 tone de laminate, precum 
și alte materiale.

Cu toate că avem unele restanțe Ia 
începerea unor investiții, care tre
buiau să demareze in acest trimes
tru, sintem ferm hotărîți ca în 1977 
să ne realizăm exemplar planul de 
investiții.

In încheierea cuvîntului său, asigu- 
rînd conducerea partidului că orga
nizația județeană de partid MureȘ 
va mobiliza toți oamenii muncii pen
tru înfăptuirea în mod ireproșabil a 
sarcinilor ce le vor reveni din hotă- 
rîrile pe care le va adopta plenara, 
vorbitorul a spus : In vederea reali
zării in bune condiții a programului 
de investiții propun ca elaborarea 
documentațiilor să inceapă cu mini
mum doi ani înainte de atacarea lu
crărilor. pentru a se crea toate con
dițiile de respectare riguroasă a ter
menelor de punere în funcțiune a 
noilor obiective.

Mă declar întru totul de acord cu 
importantele documente supuse spre 
dezbatere plenarei Comitetului Cen
tral — a spus in cuvîntul său tova
rășul EMIL PETRACHE. Vedsm 
in aceste documente de mare valoa
re pentru economia noastră naționa
lă grija conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a hotărîrilor adop
tate de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. în con
tinuare, vorbitorul a prezentat unele 

probleme specifice județului Galați. 
Pentru acest an vom realiza și de
păși numărul de locuințe prevăzute 
in plan. De asemenea, ținînd cont de 
faptul că în municipiul Galați sînt 
și unele terenuri sensibile la ume
zeală, că ne aflăm într-o zonă de 
seismicitate, vom lua măsuri supli
mentare pentru a asigura rezistența 
clădirilor, a le feri de degradări.

în acest sens, propunem găsirea 
unei soluții de coordonare a trustu
rilor locale de construcții pentru 
popularizarea tehnologiilor înaintate, 
a metodelor de creștere a producti
vității muncii. în așa fel îneît fiecare 
trust de construcții să poată bene
ficia de experiența rodnică și reali
zările tovarășilor din celelalte județe.

în domeniul agriculturii, griul a 
fost insămînțat în bune condiții și la 
timp pe întreaga suprafață, am reali
zat chiar unele suprafețe suplimen
tare ; s-au recoltat la timp legumele 
și celelalte culturi perisabile, reali- 
zind producții bune, ceea ce a permis 
ca fabrica de conserve de legume să 
realizeze, de exemplu. 1 500 de tone 
pastă de tomate peste plan ; s-au re
coltat în bune condiții strugurii, car
tofii. sînt asigurate pe plan local pen
tru aprovizionarea populației toate 
produsele necesare. Sintem în curs 
de recoltare a porumbului, respectind 
întocmai indicațiile date de condu
cerea partidului ca tot ce se recol
tează într-o zi, în aceeași zi să se și 
transporte în bazele de recepție. Vom 
realiza efectivele de animale planifi
cate, de asemenea, producțiile de ani
male pe care trebuie să le livrăm la 
fondul central al statului.

Referitor Ia dezvoltarea agriculturii, 
aș vrea să fac o propunere. Județul 
Galați se găsește în zona cea mai 
secetoasă a țării, media pe ultimii 80 
de ani fiind sub 400 de milimetri. Din 
această cauză nu putem să obținem 
recolte din cele mai bune. Sigur, nu 
numai aceasta este cauza principală. 
Mai sînt și defecțiuni legate de res

pectarea tehnologiilor, a disciplinei 
în muncă. în această direcție, propu
nem să se devanseze lucrările de 
amenajare pentru irigații a suprafe
țelor prevăzute în actualul cincinal și, 
dacă este posibil., acestea să inceapă 
chiar din anul 1977, cunoscut fiind 
faptul că avem o suprafață foarte 
mică amenajată pentru irigații in 
județ. Adresăm rugămintea institu
țiilor specializate să devanseze unele 
lucrări în domeniul mecanizării, pen
tru recoltatul sfeclei de zahăr sau 
pentru viticultură.

La începutul cuvîntului său. tova- 
ră?ul GHEORGHE PETRESCU 
a spus : îmi exprim adeziunea de
plină la conținutul Programului de 
măsuri pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, ale Congresului 
educației politice și al culturii socia
liste in domeniul muncii ideologice, 
politice și cultural-educative. Acest 
program, aflat astăzi în dezbaterea 
plenarei Comitetului Central al par
tidului, se bucură de un interes 
deosebit din partea tuturor comu
niștilor și a oamenilor muncii din 
județul nostru, ca de altfel din în
treaga tară, fiind apreciat unanim 
ca un document deosebit de valoros 
pentru fundamentarea direcțiilor și 
căilor de acțiune unitară a tuturor 
factorilor educaționali în vederea 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor, a stimulării participării 
conștiente a tuturor celor ce mun
cesc la viața economică. politică, 
culturală a societății noastre.

Este un merit deosebit al secreta
rului general al partidului nostru că 
a găsit forme și modalități concrete 
în concordantă cu realitățile' țării 
noastre pentru stimularea activității 
cultural-artistice. științifice, de cre
ație. prin organizarea Festivalului 
național al educației și culturii so
cialiste „Cintarea României". încă 
de acum acest festival se bucură de 
un interes deosebit, a produs o pu
ternică efervescență în rîndul popu
lației și în special al tineretului. El 
va contribui în mod efectiv la îm
bogățirea vieții spirituale a fiecărei 
unități și localități.

După ce a făcut o seamă de pro
puneri concrete privind îmbunătăți
rea activității politice și culturai- 
educative. vorbitorul a spus : îmi 
exprim acordul deplin cu prevede
rile planului și bugetului pe anul 
1977 și asigur că vom depune toate 
eforturile in vederea realizării lor 
în practică. Cea mai bună premisă 
pentru realizarea prevederilor pla
nului pe 1977 este înfăptuirea 
exemplară a planului pe 1976. bază 
sigură de la care se pornește in 
realizarea indicatorilor planului de 
stat. In județul Dolj. în acest an, 
atît în industrie, cît și în agricul
tură. vor fi realizați principalii in
dicatori ai planului de stat și cu 
depășiri importante.

Planul pe 1977 prevede sarcini 
mari, sporite, care cer din partea 
comitetului județean de partid, a 
conducerii întreprinderilor eforturi 
susținute, o conducere mult mai 
competentă, o analiză mai profundă 
a realităților economico-sociale din 
cadrul județului, intervenții mai 
prompte pentru soluționarea lor și 
în final o muncă mai eficientă, la 
nivelul înaltelor răspunderi ce ne 
revin.

Referindu-se la activitatea desfă
șurată de organele locale împreună cu 
organele centrale pentru pregătirea 
planului pe 1977, vorbitorul a spus : 
S-au făcut analize cu fiecare uni
tate, s-au întocmit programe, mai 
ales pe indicatorii calitativi ai pla
nului, și în prezent se lucrează in
tens în vederea aplicării lor în prac
tică.

După ce a făcut unele observații 
și propuneri cu privire la îmbunătă
țirea cooperării dintre întreprinderi 
și la sprijinul pe care unele centrale 
și ministere trebuie să-1 acorde unor 
unități economice din județ, vorbi
torul a spus :

Așa cum ați indicat, tovarășe se
cretar general, la consfătuirea cu 
proiectanții. comitetul județean a 
trecut la analiza investițiilor. Deși 
perioada de cind am început aceste 
analize este scurtă, am reușit totuși 
să ne oprim asupra unora din obiec
tivele mai importante. Numai la 
8 obiective industriale din domeniul' 

construcției de mașini și chimiei — 
de exemplu — am reușit să redu
cem volumul de construcții-montaj 
cu 171 de milioane, iar consumul de 
metal prevăzut cu 34 la sută, de ci
ment cu 45 la sută etc. In perioada 
următoare vom continua cu toată 
responsabilitatea această analiză pen- 
trij a pune in evidență toate rezervele 
care sînt în acest domeniu.

In încheiere îmi exprim acordul cu 
toate problemele care fac obiectul 
ordinii de zi a plenarei Comitetu
lui Centra] și vă asigur, tovarășe 
secretar general, că organizația de 
partid Dolj, oamenii muncii din a- 
cest județ vor obține in anul 1977 
realizări la înălțimea răspunderilor 
care le revin.

Actuala plenară a Comitetului nos
tru Central dezbate probleme de o 
deosebită însemnătate pentru viața 
politică și economico-socială a țării 
noastre, stabilind noi și importante 
măsuri menite să asigure înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului, a 
spus la începutul cuvîntului său tova
rășul GEORGE HOMOȘTEAN.

Documentele pe care le analizăm, 
elaborate sub directa dumneavoastră 
îndrumare și coordonare, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, stabilesc 
nivelurile și ritmurile ce trebuie a- 
tinse în anul viitor în economia noas- 
stră națională, cit și o serie de alte 
sarcini ce se impun a fi rezolvate în 
această perioadă.

Indicatorii de plan propuși pentru 
anul viitor, măsurile preconizate a 
fi luate au ca suport succesele obți
nute de întregul nostru popor în în
deplinirea și depășirea prevederilor 
planului și angajamentelor asumate 
pe acest an. Oamenii muncii din ju
dețul Alba, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, mun
cind cu abnegație și dăruire, au reu
șit să obțină rezultate bune în rea
lizarea sarcinilor ce le revin pe acest 
an. Planul la producția globală in
dustrială pe cele 10 luni a fost rea
lizat în proporție de 102.6 la sUtă. la 
producția-marfă 103,9 la sută, la pro
ductivitatea muncii 102 la sută. în
treaga depășire a sarcinilor de plan 
a fost obținută pe seama creșterii 
productivității muncii, în condițiile în 
care volumul producției este mal 
mare față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

în agricultură a fost strînsă la 
timp și fără pierderi întreaga recol
tă de cartofi, sfeclă de zahăr, stru
guri, legume și fructe. Insămînțările 
de toamnă au fost terminate la 
24 octombrie.

Sarcinile de plan pentru anul vii
tor au fost cunoscute de către toate 
unitățile economice, de către toți oa
menii muncii încă din luna iulie 
anul curent, astfel că au existat toa
te condițiile ca să ne pregătim mai 
bine baza tehnico-materială in ve
derea realizării încă din acest tri
mestru a nivelului de producție pre
văzut pentru primele luni ale anu
lui 1977.

Pentru îndeplinirea în mod cores
punzător a sarcinilor de plan în uni
tățile industriale, pe șantierele de 
construcții au fost întreprinse ac
țiuni concrete de soluționare opera
tivă a problemelor referitoare Ia 
pregătirea producției, contractarea a- 
cesteia. asigurarea documentațiilor 
de execuție. Putem spune că ani 
pregătit mai bine producția și inves
tițiile decît în anii precedenți, fapt 
ce ne dă garanția că sarcinile spo
rite ce ne revin vor fi îndeplinite și 
depășite.

La obiectivele de Investiții au fost 
analizate soluțiile constructive adop
tate, găsindu-se posibilități de redu
cere a consumului de ciment cu 15 
mii de țone, de metal cu 6 000 de tone 
etc.

Am întreprins largi acțiuni de ex
tindere a colaborării și cooperării 
dintre unitățile din industria repu
blicană și cele ale industriei locale 
și cooperației, lucru ce duce la o mai 
eficientă folosire a capacităților de 
producție, la specializarea producției 
și creșterea productivității muncii.

Sintem însă conștienți că nu am 
făcut totul pentru folosirea la în
treaga capacitate a mașinilor și in
stalațiilor, a timpului de lucru, că 
nu s-a obținut Ia toate unitățile 
produse de calitate superioară. Pen
tru înlăturarea acestor neajunsuri am 
luat măsurile corespunzătoare pe li
nia întăririi răspunderii și discipli
nei în producție, a ridicării califică
rii și specializării forței de muncă, 
gospodăririi și economisirii resurse
lor materiale, a creșterii eficienței 
economice.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că in lu
mina prețioaselor indicații pe care 
le-ați dat cu prilejul recentei vizite 
în județul nostru ne vom strădui să 
ne perfecționăm întreaga activitate.

încheiem planul pe anul 1976 cu 
un ritm de creștere a producției 
chimiei de 18 la sută, ceea ce creează 
o bază bună de pornire pentru cel 
de-al doilea an al cincinalului — a 
apreciat tovarășul MIHAIL FLO- 
RESCU. în domeniul îngrășămin
telor chimice, care este una din pro
blemele noastre fundamentale, vom 
realiza în anul viitor o creștere de 
45 la sută Ia îngrășăminte cu azot și 
de 43 la sută la îngrășăminte cu fos
for. Doresc să subliniez că principa
lele capacități au fost prevăzute să 
fie realizate în prima parte a cinci
nalului. Este primul cincinal cind 
avem o asemenea situație pozitivă și 
putem asigura cu certitudine nivelu
rile de producție stabilite prin Di
rectivele Congresului al XI-lea.

Cu privire la pesticide, conducerea 
partidului nostru a aprobat un pro
gram special. în anul viitor vom ob
ține o creștere la pesticide de circa 
15 la sută, iar la erbicide — de 27 
Ia sută. In cursul anului viitor vom 
pune, de asemenea, în funcțiune 
prima fabrică de drojdii furajere, 
care se construiește, folosind materii 
prime din petrol. Cu aceasta deschi
dem un capitol foarte important în 
domeniu! asigurării zootehniei cu 
drojdii furajere.

In legătură cu sectorul de petro
chimie, acesta este al doilea sector 
care va cunoaște ritmuri inalte de 
dezvoltare și în anul viitor. Pe 
baza indicațiilor pe care le-am pri
mit în urmă cu citeva zile de la se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, am luat 
măsuri pentru a asigura toate sorti
mentele prevăzute în plan.

Pentru a putea realiza în bune 
condiții aceste ritmuri foarte înal
te, am hotărît să trimitem în uzinele 
noastre, la instalațiile care încă nu 
funcționează în condiții optime, 
echipe de specialiști. Institutul cen
tral de cercetări chimice a constituit 
echipe de cercetători, proiectanți, 
specialiști din centrale și minister, 
care săptămîna aceasta vor pleca in 
uzine și unde vor rămine pînă cînd 
instalațiile vor fi aduse la activitatea 

normală. Considerăm aceasta ca o 
problemă importantă pentru Încheie
rea cu rezultate pozitive a anului 
acesta și începerea în bune condi
ții a planului pe anul viitor. De 
asemenea, noi și toți specialiștii din 
minister, imediat după sesiunea 
Marii Adunări Naționale, conform 
indicațiilor primite, vom pleca în 
județe și vom fundamenta planul nu 
numai la nivel de centrală, ci și la 
fiecare uzină în parte, îneît proble
mele care s-au ridicat sau se vor 
ridica să fie soluționate în mod co
respunzător.

O problemă foarte importantă cart 
se află in atenția noastră o consti
tuie realizarea investițiilor. Noi con
siderăm că programul de investiții, 
așa cum este elaborat pentru anul 
1977, il vom îndeplini. Nu este ușor, 
fiindcă este vorba de o creștere de 70 
la sută a volumului lucrărilor. Acțio- 
nînd cu toată energia pentru asigu
rarea documentației, în primul rind, 
și a utilajelor, vom crea toate con
dițiile de realizare a programului de 
investiții stabilit pentru anul viitor. 
La sfirșitul acestui an vom avea stu
diile tehnico-economice pentru o- 
biectivele din cincinal în proporție 
de 88 la sută. In domeniul asigurării 
utilajelor tehnologice din țară, pro
porția va atinge circa 80 la sută.

La lucrările care se desfășoară sau 
la proiectele care sint în curs de pre
gătire noi, de asemenea, am aplicat 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la scăderea vo
lumului de construcții și montaj, la 
adoptarea unor soluții tehnice care 
să ducă la micșorarea cantității de 
ciment și fier-beton tn investiții. 
Trebuie să spunem că soluțiile teh
nice adoptate sînt dintre cele mal 
moderne, dintre cele mai noi și, efec
tiv, acțiunea a însemnat o cotitură 
în întreaga concepție de realizare a 
instalațiilor tehnologice. Și cu cît 
adîncim mai mult această acțiune, 
proiectanții noștri, cercetătorii, toți 
specialiștii își dau seama că a fost 
necesară această activitate de anver
gură, care schimbă complet întreaga 
concepție de realizare a investițiilor, 
așezînd-o pe o bază economică mo
dernă, tehnică, de mare eficiență.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Aș dori și eu să subliniez adeziu
nea completă la Programul de mă
suri în domeniul ideologico-politic, 
cultural-educativ care a fost prezen
tat plenarei pentru aprobare. Consi
der că acest program este deosebit 
de important, și toți trebuie 
să mulțumim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru aducerea acestor 
probleme în prima linie de preocu
pări.

Am studiat cu multă atenție mate
rialele supuse dezbaterii noastre de 
astăzi — a spus tovarășul DUMI
TRU CAPOIANU - vâ '«ae
risesc că am avut același sentiment, 
ca de fiecare dată, că ele izvorăsc din 
dorința partidului de a crea pentru 
oamenii muncii din țara noastră o 
viață mai bogată sub toate aspectele, 
de a asigura condițiile care să per
mită fiecăruia din noi să se simtă 
mai bine la munca lui. acasă la el.

Discutăm azi un mănunchi de mă
suri menite să răspindească mai 
profund și in chip organizat in mase 
lumina culturii și bucuria artelor. 
Avem în fată un program de acțiune 
inițiat în dorința de a ne ajuta pe 
toți, cei în stare să o facem, să pu
nem umărul la această nobilă sarcină 
de a îmbogăți spiritual pe semenii 
noștri, de a le înnobila sufletul 

- prin contactul direct și permanent cu 
frumosul. Iată de ce compozitorii și 
în general slujitorii muzicii din țara 
noastră salută cu entuziasm acțiunea 
căreia sîntem chemați acum a-i da 
viată și a o transforma în fapte. 
Programul supus dezbaterii urmă
rește să confere muzicii puterea eli
xirului în stare să stimuleze sensibi
litatea omului, să-l facă mai receptiv 
la frumusețea și valențele educative 
ale acestei milenare arte. Acest 
lucru devine acum, in perspectiva 
reducerii săptăminii de lucru in tara 
noastră, cu atit mai important, mai 
angajant, mai obligatoriu, cu cît 
timpul afectat instruirii prin specta
cole și concerte de către marile mase 
va crește simțitor. Dacă vor reuși în 
această mare menire, aș spune isto
rică menire, muzicienii vor bineme
rita de la societatea in mijlocul 
căreia trăiesc, de la cele 22 de mili
oane de conștiințe ale României de 
azi, de la aceia ce constituie de fapt 
rațiunea majoră a existenței breslei 
noastre.

'Compozitorii și muzicologii noștri 
s-au străduit să țină mereu pasul cu 
vremurile noi, cu cerințele vieții, cu 
nevoia de răspindire largă a muzicii 
în marile mase de oameni ai muncii. 
Avem astăzi cercul de „prieteni ai 
muzicii" în multe întreprinderi, din
tre care semnalăm doar pe cel de pe 
platforma industrială „23 August — 
Republica", cerc cu o veche activi
tate și cu frumoase rezultate mu- 
zical-educative. Recenta adunare a 
comitetului de conducere al Uniunii 
compozitorilor a hotărît, pe baza 
prevederilor cuprinse în actualul Pro
gram de măsuri, o largă și intensă 
acțiune de sprijinire directă a activi
tății muzicale desfășurate în casele 
de cultură ale tineretului și studenți
lor, în cluburi ale tineretului, în case 
de. cultură, la universități cultural- 
științifice, în școli, în diverse socie
tăți corale și formații corale sindicale 
din țară, precum și participarea 
activă a membrilor Uniunii compozi
torilor la conferințe, jurii, simpozioa
ne. festivaluri, lecții și alte manifes
tări cu caracter educativ-muzical. In 
ce privește creația muzicală propriu- 
zișă, uniunea. împreună cu institu
țiile de resort, a elaborat un plan 
de creație în care fiecare membru al 
ei este cuprins cu lucrări variat», 
după puterile și preocupările fie
căruia, toate înscriindu-se pe aceeași 
linie majoră de reflectare a spiritua
lității și frumuseții morale a poporu
lui nostru, de cinstire a marilor eve
nimente și sărbătoriri ce urmează, 
creații în toate genurile, de la simfo
nii și lucrări ample coral-simfonic» 
pînă la muzică ușoară și corală.

Muzica românească, școala noastră 
națională de compoziție, care au dat 
valori perene în ultimele decenii și 
vor continua să dea, nu vor avea decît 
de ciștigat de pe urma traducerii în 
viață a programului supus astăzi 
dezbaterii, pentru că în acest mod 
vom avea miine un public din ce în 
ce mai larg, din ce în ce mai apro
piat de muzică, mai receptiv Ia ea. 
Acesta a fost de altfel idealul pe care 
l-au visat generațiile trecute de com
pozitori, dar căruia n-au avut cum 
să-i întrevadă realizarea. Noi avem 
acum această posibilitate și pentru ea 
îi mulțumim partidului și-l asigurăm 
de întreaga noastră adeziune la pro
gramul propus. Realizarea lui ne va 
ajuta cu adevărat și în mod practic, 
concret, pe noi, creatorii de muzică, 
să sorbim apa limpede și curată a 
vieții nu din ulcior, ci direct de la 
izvor.
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rind pentru a exprima acordul cu 
materialele prezentate în plenară și 
profunda convingere că rezultatele 
care se vor obține vor determina 
dezvoltarea în continuare, mai rapi
dă, a patriei noastre — a spus tova
rășul GELU KAHU. Doresc să mă 
refer, totodată, la cîteva din preocu
pările noastre cu privire la plan, 
precizînd că aceste considerații au în 
vedere și anul 1977, dar mai ales anii 
următori. Și în domeniul naval avem 
de înfăptuit un program foarte in
tens. Acest program este marcat atit 
d creșteri ca volum de activitate, 
dar mai ales ca diversificare a pro
ducției. Sarcina privind îmbunătăți
rea gradului de utilizare a metalului 
este una dintre activitățile de mare 
însemnătate, a cărei înfăptuire por
nește de la proiectare, pregătire teh
nologică, dar presupune și o anumită 
înzestrare, atit în proiectare, cit și 
în domeniul tehnologiei. Și, după 
cum este cunoscut, ca urmare a 
sprijinului, a îndrumării permanente 
a conducerii partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, întreprinderi
le noastre se află foarte aproape de 
indicele de utilizare a metalului care 
a fost stabilit ca sarcină, și aceasta 
datorită existenței echipamentelor 
necesare. Acest indice bun de utili
zare a metalului este și rezultatul 
unei judicioase conlucrări cu meta
lurgia.

Procesul complex și îndelungat de 
pregătire a fabricației presupune o 
anumită anticipație, o largă perspec
tivă și, de aceea, pregătirea produce- 
'rii navelor pentru perioada de dună 
1980 trebuie să înceapă in momentul 
de față. Ca atare, apelăm Ia Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor ca, împreună cu noi, să tre
cem să lucrăm de pe acum la na
vele cincinalului viitor. Vor fi, 
desigur, tehnologii noi. tipuri noi de 
nave, care, pentru ca să le realizăm 
economic, trebuie să le concepem de 
acum. In același timp, trebuie să 
recunosc aici, în fața plenarei, că 
mai avem încă și noi multe lucruri 
de rezolvat în activitatea de produc
ție. Se manifestă încă neritmicita- 
ta în livrări, ca urmare a modului 
(je pregătire și conducere a produc
ției. Uneori se mențin defecțiuni in 
asigurarea optimă a producției cu e- 
chipamente, cu utilaje, există un 
grad încă insuficient de integrare a 
producției navale. Deși pe nouă luni 
centrala navală a realizat și depă
șit indicatorii de producție, totuși la 
export avem unele râmîneri în 
urmă, tn activitatea de promovare 
a producției navale la export tre
buie neapărat să se aducă îmbună
tățiri, pentru a se uni eforturile tu
turor celor care trebuie să-și aducă 
contribuția, și din domeniul finan
ciar și din domeniul comerțului ex
terior.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la construcția de nave tehnice și 
fluviale, la realizarea de platforme 
pentru forajul maritim, arătind că în 
aceste domenii există resurse ce vor 
fi valorificate.

Noi sintem mobilizați să realizăm 
tot ceea ce este prevăzut, pentru că 
— după cum se știe — construcția 
de nave se bucură de sprijinul direct, 
de îndrumarea dumneavoastră per
manentă, tovarășe secretar general 
al partidului, și vă asigurăm că vom 
depune în, contiijuațe,, cu. un înalt 
simț de răspundere, toate eforturile 
pentru a dezvplta această tinără ra
mură industrială a României.

Doresc să exprim, în cadrul ple
narei Comitetului Central ai partidu
lui — a spus tovarășul PANTELI- 
MON GĂVĂNESCU - ade2iunea 
deplină, nestrămutată a întregului 
tineret al patriei, a Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia față de importantele documente 
supuse dezbaterilor, documente ela
borate cu contribuția hotăritoare a 
secretarului general ai partidului și 
care dau expresie concretă acțiunii 
consecvente a partidului, a condu
cerii sale pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea, a Pro
gramului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Impor
tanța covirșitoare a acestor măsuri 
pentru întregul tineret al patriei, 
pentru activitatea politico-educativă 
desfășurată de Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
este determinată de faptul că dez
voltarea economică și socială a tării 
ae reflectă asupra nivelului de mun
că și viață al tinerei generații, care 
are asigurate cele mai bune condiții 
pentru formarea sa în spirit comu
nist, revoluționar și patriotic, pentru 
dezvoltarea conștiinței sale socialiste. 
Dorim să adresăm, și cu acest prilej, 
cele mai calde și vii mulțumiri con
ducerii de partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebita, 
permanentă purtată tineretului.

Ne angajăm ca, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
să facem totul spre a contribui la 
realizarea sarcinilor care decurg 
pentru tineret din măsurile ce vor 
fi stabilite de plenară, pentru a uni 
șl mai puternic eforturile tinerei 
generații in munca întregului nostru 
popor in vederea transpunerii în 
viață a politicii partidului.

Privind planul economic de stat 
pe 1977. ne angajăm cu toată fermi
tatea să acționăm in rîndul tinere
tului muncitoresc și sătesc, al tu
turor tinerilor prin mijloacele mun
cii politice și organizatorice, acor- 
dind toată atenția desfășurării ge
neralizate a întrecerii „Tineretul, 
factor activ în realizarea cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice". ac- 
centuindu-ne preocupările pentru 
ridicarea la un nivel superior a pre
gătirii profesionale. Raportăm ple
narei că. însușindu-și pe deplin sar
cinile, orientările și indicațiile care 
le-au fost trasate de conducerea 
partidului, organizațiile noastre de 
tineret și studenți și-au asumat an
gajamentul de a realiza un tronson 
de 10 km la Canalul Dunărea— 
Marea Neagră.

Pe linia îndeplinirii măsurilor sta
bilite de Congresul al XI-lea, de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, întreaga noastră 
muncă politico-educativă va fi că
lăuzită de mărețele obiective ale for
mării omului nou. comunist, ale 
educației întregului tineret in spiri
tul revoluționar, muncitoresc. Din 
ansamblul prevederilor Programului 
de măsuri rezultă sarcini de o deo
sebită însemnătate pentru tineret, 
pentru organizația noastră revoluțio
nară, in vederea bunei pregătiri și 
desfășurări a Festivalului național al 
educației și culturii socialiste 
„Cîntarea României", în cadrul căruia 
ne vom preocupa să antrenăm. în- 
eepînd cu faza de masă. întregul ti
neret, transformindu-l intr-un parti
cipant activ la realizarea sarcinilor 

profesionale și la întreaga activitate 
de perfecționare și intensificare a 
muncii politico-educative.

Desigur, înfăptuirea sarcinilor 
deosebit de importante stabilite 
pentru anul 1977, pentru întregul 
cincinal implică și asigurarea forței 
de muncă, ridicarea și perfecționarea 
continuă a calificării profesionale, 
probleme care vizează în cea mai 
mare măsură tineretul. Din acest 
punct de vedere susținem întru totul 
proiectul de Lege privind încadrarea 
persoanelor apte de muncă într-o 
activitate socială utilă. Vom acțio
na cu hotărîre. așa cum ne învață 
partidul. secretarul său general, 
așezind în centrul activității de dez
voltare a conștiinței socialiste a ti
neretului educarea sa în spiritul 
unei atitudini înaintate față de 
muncă.

In agricultură și industria alimen
tară, acționind cu consecvență pen
tru realizarea prevederilor Directive
lor Congresului al XI-lea al parti
dului, aplicînd indicațiile deosebit 
de prețioase pe care dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați 
dat în permanentă, am obținut în 
acest an rezultate de producție mai 
bune — a spus tovarășul AN
GELO MICULESCU.

Potrivit datelor preliminare, pro
ducția globală agricolă din acest an 
se realizează la nivelul sarcinilor. în- 
registrînd. față de anul trecut, o creș
tere a producției globale agricole ve
getale cu 20 la sută și a producției 
animale cu 10 la sută.

Tinînd seama de producțiile reali
zate în agricultura de stat și coope
ratistă și de contribuția gospodăriilor 
populației, preliminăm sa livrăm la 
fondul de stat în acest an, față de 
1975, cu 45 la sută mai mult la grip, 
48 la sută la porumb. 88 la sută la 
cartofi. 50 la sută la legume de eîmp, 
19 la sută mai multă carne, 16 la sută 
lapte și 18 la sută ouă.

Putem arăta că sarcinile de apro
vizionare a populației cu produ=e 
agroalimentare ce ne reveneau prin 
plan în acest an vor fi realizate și 
depășite cu o valoare ce depășește 
cu 1,3 miliarde lei prevederile de 
plan pentru fondul pieței.

Trebuie să arăt însă că, alături de 
rezultatele bune prezentate, conti
nuăm încă să avem numeroase 
lipsuri. Nu peste tot se respectă dis
ciplina de producție, aplicarea teh
nologiilor recomandate, folosirea mai 
gospodărească a pămînturilor și mij
loacelor din dotare.

O altă latură deficitară a activității 
noastre in anul ce-1 încheiem, asupra 
căreia tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu ne-a atras aten
ția în mai multe rînduri, o repre
zintă insuficienta preocupare pentru 
valorificarea superioară în industria 
alimentară a materiilor prime de 
bază și, de asemenea, slaba utili
zare a subproduselor atit din produc
ția agricolă, cit și din industria ali
mentară.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
în viitorul an agriculturii și indus
triei alimentare, vorbitorul a subli
niat că trebuie depuse eforturi mai 
susținute și folosită cu pricepere 
experiența bună căpătată pină acum, 
să se asigure o utilizare cit mai chib
zuită și completă a capacităților de 
lucru, a mijloacelor mecanice, a for
ței de muncă, a întregii dotări exis
tente în unitățile de producție.

tn afara încheierii în bune condi
ții a însămînțărllor de toamnă, exe
cutării ogoarelor și strîngerii porum
bului și tuturor celorlalte furaje, în 
centrul atenției noastre va sta in 
continuare folosirea cu mai multă 
eficiență a fondului funciar și în spe
cial a suprafețelor arabile existente, 
prin cultivarea integrală a acestora.

Vorbitorul a relevat că se va a- 
corda o mai mare atenție organizării 
terenurilor agricole. îndeosebi în sis
temele de irigații, aplicării proiecte
lor de organizare a teritoriului și 
controlului permanent al menținerii 
dimensiunii optime a tarlalelor pen
tru executarea lucrărilor agricole în 
condiții cit mai economice, precum și 
realizării prevederilor din progra
mele de modernizare și extindere a 
plantațiilor noi în pomicultură și vi
ticultură

Tn zootehnie se vor întreprinde 
măsuri energice pentru sporirea efec- 
tivelor-matcă, cu deosebire in spe
ciile bovine și ovine, pentru recu
perarea rămînerilor în urmă din 
acest an

Se vor lua măsuri perseverenta 
pentru aplicarea indicațiilor date de 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. de a asigura o îmbunătățire a 
tehnologiilor de producție în agri
cultură și industria alimentară, de fo
losire mai economică a spațiilor de 
producție.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la prevederile Programului de mă
suri în domeniul ideologiei și al cul
turii socialiste.

Declarîndu-mă de acord cu toate 
prevederile acestui document, mă 
angajez ca alături de tovarășii mei 
de muncă să acționăm susținut pen
tru aplicarea măsurilor importante 
ce ne revin în viața satului. în toate 
unitățile agricole, pentru toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe ogoarele pa
triei și pentru cei care se pregătesc 
să lucreze în agricultură.

Declarîndu-mă de acord și cu ce
lelalte documente supuse dezbaterii, 
vă rog să-mi permiteți în încheiere 
să asigur participant^ ia această 
plenară, conducerea partidului, per
sonal pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
că lucrătorii din agricultură și in
dustria alimentară, in frunte cu co
muniștii, vor munci cu și mai multă 
dăruire pentru înfăptuirea politicii 
Înțelepte a partidului.

De la început aș dori să subliniez 
deplinul meu acord cu documentele 
supuse dezbaterii plenarei — a spus 
tovarășul ION PĂȚAN — și odată 
cu aceasta și angajamentul de a de
pune toate eforturile pentru traduce
rea lor în viață.

Referindu-se în continuare la unele 
probleme legate de planul de co
merț exterior pe 1976. vorbitorul a 
subliniat că echilibrul între export și 
import se apropie. în general, de ceea 
ce s-a hotărit la plenara anterioară, 
în sensul că exporturile sînt mai mari 
decît importurile : totuși, există une
le restanțe privind volumul atit al 
exportului, cit și al importului pla
nificat.

Tn luna septembrie, pe baza ana
lizei făcute la conducerea partidului, 
Ia tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
stabilit cu fiecare minister în parte 
fondul de marfă Ia export pină la 
finele anului, fiind sarcina ministe
relor să-și îndeplinească angajamen
tele asumate.

Pe total, planul de export ne 1976 
este integra! angajat cu contracte, 
chiar cu o ușoară depășire. Problema 

numărul unu, spre care trebuie să 
ne canalizăm toate eforturile, este 
realizarea întocmai a contractelor la 
care ne-am -angajat. Se impune. în 
acest scop, o mai bună conlucrare 
între întreprinderile cooperante. Gra
ficul exporturilor pe luna octombrie 
ar fi avut o înfățișare mai pozitivă 
dacă unple întreprinderi n-ar fi creat 
unele dificultăți producătorului final. 
Trebuie să se manifeste mai multă 
grijă față de cele mai mici detalii 
ale cooperărilor interne la produsele 
destinate exportului. Acestea sînt 
probleme foarte serioase, au mare 
importanță pentru menținerea piețe
lor cîștigate și dezvoltarea lor în 
continuare.

Arătind, tn mod autocritic, răspun
derile care revin M.C.E.C.E.I. pentru 
unele din aceste lipsuri și subliniind 
necesitatea urmăririi cu mai multă 
exigență a soluționării operative a 
tuturor problemelor privind produc
ția pentru export, vorbitorul a sub
liniat. în continuare, că volumul im
porturilor pe 1976 a fost contractat 
integral. Unele întîrzleri. determi
nate în special de neinaintarea din 
timp a specificațiilor, au provocat 
anumite dificultăți’ întreprinderilor. 
Nici un fel de explicații sau justifi
cări nu pot motiva asemenea defi
ciente. Sarcinile de plan pentru fie
care an sînt discutate cu mult timp 
Înainte. există toate posibilitățile 
pentru predarea din timp a specifi
cațiilor. pentru întocmirea din timp 
a studiilor și proiectelor de execuție, 
de unde rezultă ce avem nevoie 

spre a putea asigura la timp și im
porturile necesare.

In legătură cu planul pe 1977, a 
spus in continuare tovarășul Ion 
Pățări, așa cum am apreciat cu toții, 
este un plan bine așezat și realist. 
Obieptivele la export sînt mult mai 
bine precizate față de anii trecuți. 
Sarcina este acum de a asigura la 
timp portofoliul de comenzi, contrac
tele externe. Totodată, a subliniat 
vorbitorul, se impune abordarea cu 
mai multă exigență a problemei efi
cienței. care străbate ca un fir roșu 
ansamblul planului. O deosebită im
portanță are promptitudinea — care 
este tot o problemă de eficiență. 
Este necesar să se înțeleagă limpede 
de către toți factorii că firmele cu 
care contractăm sini mai mult sau 
mai puțin interesate să dezvolte 
schimburile cu noi dacă primesc sau 
nu mărfurile la timp — în funcție 
de aceasta suplimentîndu-și sau nu 
cererile. De aceea, promptitudinea 
livrărilor, onorarea la timp și în 
condiții de calitate a tuturor con
tractelor trebuie considerate ca strict 
obligatorii în activitatea noastră.

In continuare, vorbitorul a. anali
zat unele probleme legate de im
porturile pe anul 1977 și anii viitori 
— la materii prime și materiale de 
producție, precum și Ia mașini și 
utilaje pentru investiții. în această 
privință se cere beneficiarilor mult 
mai multă operativitate în preci
zarea specificațiilor. Trebuie mai 
multă răspundere, mai mult control, 
o verificare mai minuțioasă a soli
citărilor și ofertelor, a propunerilor 
proiectanților, indiferent cine sînt. 
Aici nu este „moșia personală" nici 
a unuia, nici a altuia, este vorba de 
avutul poporului și fiecare răspun
dem pentru felul cum administrăm 
acest avut.

In încheiere, vorbitorul a subliniat 
faptul că planul pe 1977 creează con
dițiile pentru creșterea în continuare 
a volumului comerțului exterior cu 
țările socialiste — care vor deține 
ponderea principală — cu țările in 
curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste avansate economic, 
exprimind angajamentul ferm al tu
turor lucrătorilor din acest sector de 
a asigura îndeplinirea optimă a sar
cinilor ce le revin.

In cuvîntul său, tovarășul I0AN 
AVRAM a exprimat adeziunea to
tală față de documentele prezentate 
în fața plenarei și angajamentul de 
a tace tot ceea ce. depinde de oame
nii muncii din industria construc
toare de mașini pentru materializarea 
lor. Tn continuare, subliniind că în 
construcția de mașini se realizează 
principalii indicatori la producția 
globală, producția-marfă vîndută și 
încasată, la investiții, la productivi
tatea muncii și beneficii pe 1976. că 
se înregistrează o schimbare sub
stanțială în structura producției. în 
diversificarea ei, că se obține un ritm 
superior in ramurile prioritare, vorbi
torul s-a referit la cîteva din pro
blemele importante din ultimele 
două luni ale acestui an și în pregă
tirea anului viitor.

O primă problemă cu care noi ne 
confruntăm șl pe care nu am reali
zat-o în mod corespunzător este aceea 
a producției fizice planificate — a 
spus vorbitorul. Aceasta dovedește 
că prin munca noastră, a ministeru
lui. a centralelor, a întreprinderilor, 
nu am reușit să luăm toate măsurile, 
începînd de la pregătirea corespun
zătoare a fabricației, de la asigu
rarea unei baze materiale în mod co
respunzător, de Ia organizarea unei 
cooperări judicioase între întreprin
deri, pentru ca să putem realiza s- 
ceastă producție fizică în mod cores
punzător. Tocmai de aceea, a sub
liniat vorbitorul, pentru anul 1977 ne 
preocupăm ca această problemă s-o 
soluționam în devans, în sensul că 
realizăm mai bine nominalizarea in

tegrală a producției fizice pe fiecare 
uzină și sortiment în parte, cit și 
contractarea producției acestora. Re
zolvăm pentru anul 1977, în condiții 
mai bune, problemele legate de eli
minarea unor ștrangulări în capaci
tățile respective și, de asemenea, în 
fundamentarea mai corespunzătoare 
a planului de colaborare.

Subliniind că în domeniul exportu
lui se înregistrează în 1976 un ritm 
de peste 30 la sută, vorbitorul s-a 
referit în continuare la unele rămi- 
neri în urmă in acest domeniu, 
arătind că în ultimele două luni ale 
anului vor fi concentrate toate efor
turile în așa fel incit să fie realizat 
integral volumul contractelor inche-, 
iate la export. Vorbitorul a precizat 
apoi că. în ce privește pregătirile 
pentru anul viitor, a fost stabilit, îm
preună cu organele de comerț exte
rior. un program ca tn nrima decadă 
a acestei luni să poată fi derulate in
tegra! pentru semestrul I comenzile 
de export în toate întreprinderile. 
Totodată, va fi diversificată mai 
mult producția Ia export pentru anul 
viitor, realizîndu-se mai multe uti
laje complexe.

Referindu-se apoi la sarcinile 
foarte mari ce revin construcției de 
mașini in anul viitor în ce privește 
utilajele tehnologice necesare dez
voltării economiei noastre naționale 
și realizării programului de investi
ții. vorbitorul a spus : Am contractat 
integral planul la utilajul pentru 
chimie, la utilajul pentru industria 
materialelor de construcții, la utila

jul pi itru industria minieră. Sintem 
în cu; să finalizăm contractele pen
tru utilajul metalurgic. Sînt deci 
create condiții și au fost luate măsuri 
ca să putem livra în mod mai co-» 
respunzător utilajele tehnologice ne
cesare economiei naționale.

După ce a arătat că și în anul 
viitor un volum foarte important de 
produse vor. trebui modernizate și 
asimilate, vorbitorul a subliniat că 
lucrul cel mai important. în toată 
această activitate, este că ponderea 
cea mai mare aparține concepției 
proprii. Tn acest scop, au fost stabilite 
programe pe produse, pentru reali
zarea unui volum cit mai important 
de mașini și utilaje pe baza concep
ției proprii. De asemenea, prin sar
cinile de plan este legată în mai 
mare măsură răspunderea proiectan
tului și cercetătorului de finalizarea 
produsului, de omologarea acestuia.

Evidențiind că anul viitor va tre
bui să fie realizat un indice de uti
lizare a metalului de 85 la sută, 
vorbitorul a spus că sînt în curs de 
elaborareVși aplicare măsuri pentru 
îmbunătăprea tehnologică a fabrica
ției și de trecere cu mai mult curaj, 
decît pină acum, la folosirea unor 
înlocuiri ale metalului cu alte mate
riale.

Ocupîndu-se de problemele ra
ționalizării investițiilor — in lumina 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de Ia C.C. al P.C.R. — vorbito
rul a arătat că, analizîndu-se atent 
proiect cu proiect, cu sprijinul orga
nelor locale de partid. în municipiul 
București, în județele Prahova, Bra
șov. Cluj, Argeș și altele, ș-a reușit să 
fie identificate pină în momentul de 
față reduceri de peste 30 la sută la 
lucrările de construcții și montaj. So
cotim această acțiune numai un 
început.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Doresc, tovarășe secretar general, să 
vă asigurăm pe dumneavoastră, să 
asigurăm plenara că vom munci 
neobosit pentru realizarea in condiții 
cit mai bune a sarcinilor ce ne revin 
pe baza documentelor dezbătute 
astăzi în plenară.

Luînd cuvîntul, tovarășa LINA 
CIOBANU a arătat că lucrătorii 
din industria ușoară sint angajați 
ferm pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le stau în față în anul 1976. primul 
an din acest cincinal. In continuare 
a arătat că s-au tras toate învă
țămintele cu privire Ia necesitatea 
îmbunătățirii stilului de muncă pen
tru ca unele deficiențe din acest an 
să nu se mal repete, pentru ca pla
nul să fie realizat integral la toți 
indicatorii.

Realizarea exemplară a sarcinilor 
cantitative și calitative la care ne-am 
angajat în fața conducerii partidului 
este condiționată de modu! in care 
sintem asigurați cu baza de materii 
prime și materiale. In acest sens vom 
lua măsuri pentru a realiza o bună 
aprovizionare, pentru a lichida nein- 
tîrziat lipsurile care ne privesc pe 
noi. Sintem convinși că și furnizorii 
noștri de materii prime din alte 
ramuri vor acționa mai energic pen
tru a-și onora integral obligațiile ce 
le revin fată de industria ușoară. In
sistăm asupra cerinței realizării unei 
bune aprovizionări, avînd în vedere 
că. în anul 1977. unitățile din indus
tria ușoară vor avea ponder» in tre
cerea la experimentarea săptămînii 
de lucru reduse, ceea ce presupune 
o bună utilizare a timnului de lucru, 
evitarea oricăror goluri în producție.

După ce s-a referit la unele pro
bleme privind realizarea planului de 
export și recuperarea restantelor 
existente în unele întreprinderi, vor
bitoarea a spus : Sîntem conștienți de 
răspunderea care ne revine nouă, lu
crătorilor din industria ușoară, pentru 
transpunerea în viață a programului 

aprobat de conducerea partidului eu 
privire Ia dezvoltarea producției bu
nurilor de consum. Pentru a asigura 
o mai bună aprovizionare a copu
lației cu produse ale industriei ușoa
re vom acționa cu toată energia pen
tru diversificarea producției și ridi
carea nivelului calitativ al produse
lor. Astfel, actualele propuneri de 
plan sînt mai mari eu peste 2.2 mi
liarde lei. la valoarea producției 
globale, spor concretizat în impor
tante creșteri de producție fizică la 
țesături de tip lînă, tricotaje, confec
ții-textile. articole de porțelan și fa
ianță și altele. Aceste creșteri vor 
determina și o snorire a sarcinilor 
de livrare ne 1977 la fondul pieței și 
la export. Tn realizarea acestor sar
cini vom acționa pentru dezvoltarea 
în mai mare măsură a producției ba
zate pe materiile prime naturale, 
care se asigură din tară, cum ar fi 
țesături subțiri din in și cînepă. țe
sături tip mătase, sticlărie-menaj, 
precum și a producției realizate din 
materii prime chimice. Creșteri im
portante sînt planificate și la produ
sele pentru copii, și îndeosebi Ia 
copfecții — cu 28 la sută. Ia tricotate 
tip lînă — cu 24 la sută, la încălță
minte CU fețe din piele — 27 la sută. 
Pentru realizarea acestor obiective, 
în spiritul indicațiilor date de to
varășul secretar general, am trecut 
la reanallzarea și îmbunătățirea 
planului de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, stabilind sarcini sporite 
pentru asimilarea și extinderea pro
ducției de noi bunuri de consum si 

tehnologii, creșterea ponderii produ
selor noi și reproiectate. De aseme
nea, ne vom ocupa de valorificarea 
superioară a materiilor prime și de 
asimilarea unor materiale care încă 
se mai importă. Am întocmit progra
me de măsuri pentru folosirea eco
nomicoasă a tuturor materialelor, a 
combustibilului și energiei, utilizarea 
judicioasă a capacităților și spațiilor 
de producție, precum și pentru di
versificarea sortimentală și întărirea 
controlului de calitate la toate fazele 
tehnologice, măsuri la a căror apli
care vor participa efectiv toți lucră
torii din industria ușoară.

După ce a arătat că. pe baza indi
cațiilor date de secretarul general al 
partidului, în curînd se vor înființa 
case de modă și comenzi ale indus
triei ușoare, pentru a satisface cerin
țele mereu sporite ale consumatori
lor și pentru o aprovizionare mai 
bună a populației, vorbitoarea s-a 
referit Ia acțiunile ce au fost între
prinse în domeniul investițiilor, de 
comun acord cu beneficiarii, proiec- 
tanții. constructorii și organele locale, 
de partid, acțiuni soldate, pînă în 
prezent, cu economii de 44 000 tone 
de ciment și 7 900 tone de metal.

Perhiiteți-mi ca, in încheiere — a 
spus vorbitoarea — să mă declar de 
acord cu toate documentele supuse 
spre studiu și dezbatere plenarei și 
să asigur conducerea partidului, pe 
tovarășul secretar general, că vom 
face totul pentru a da viață sarcini
lor stabilite de această plenară.

Tn urmă cu 5 ani — a spus tovară
șul CORNEL BURTICĂ — plena
ra Comitetului Central dezbătea în 
aceeași sală Programul ideologic 
elaborat sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Printr-o fericită 
coincidență, astăzi în aceeași zi de 
3 noiembrie, dezbatem Programul de 
măsuri pentru aplicarea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Congresului edu
cației politice și al culturii socialiste 
în domeniul muncii ideologice, poli
tice și cultural-educative. Ambele 
momente se înscriu în același vast 
proces de amplificare și perfecțio
nare a activității de educație socia
listă a maselor, ilustrînd continui
tatea și consecventa neabătută cu 
care acționează partidul nostru pen
tru dezvoltarea conștiinței revolu
ționare a poporului, pentru formarea 
omului nou, constructor conștient ai 
noii orinduiri sociale.

Aș dori, ca unul care lucrez în 
acest domeniu, să arăt în fața ple
narei rolul deosebit jucat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, in 
elaborarea acestui program, ca și a 
tuturor măsurilor care au fost adop
tate în ultimii ani pentru intensifi
carea și ridicarea nivelului calitativ 
al activității ideologice-educative.

Programul a beneficiat de orientă
rile clare ale Congresului al XI-lea 
al partidului, ale Congresului edu
cației politice și al culturii socialiste. 
După cum cunoașteți, programul a 
fost înaintat spre dezbatere comi
tetelor județene de partid, a fost su
pus dezbaterii publice, a fost, putem 
spune, dezbătut de întregul partid 
și întregul nostru popor și in jurul 
său au fost activizate mase largi de 
oameni ai muncii pentru îmbunătă
țirea activității politice, educative, 
culturale. Recunoaștem, atit în mo
dul în care a fost elaborat acest 
program, cit și în modul cum a fost 
el definitivat, stilul specific secre
tarului nostru general, largul demo
cratism propriu întregului mod de 
conducere a societății noastre. Pe 
drept cuvțnt se poate aprecia că în 
conținutul său bogat sint sintetizate 
atit ideile partidului nostru, cit si 
experiența oamenilor muncii, din 
fabrici, din uzine, de pe ogoare, din 
toata domeniile de activitate.

Aș dori, tovarăși, să nu mă mal 
opresc asupra prevederilor progra
mului deoarece el se prezintă de la 
sine. reprezentind o sinteză foarte 
clară a ceea ce trebuie să facem în 
continuare. Esențial in momentul de 
față este să trecem la aplicarea în 
viață a acestui program în toa
te compartimentele de activitate. 
Avem multe de făcut, avem multe 
neajunsuri de înlăturat. Tovarășul 
Ceaușescu în nenumărate rînduri a 
scos in evidență aceste neajunsuri, 
după cum în nenumărate rînduri. a 
dat orientări clare, a indicat direcții 
noi de activitate. Aș aminti în acest 
sens recenta consfătuire a cadrelor 
didactice din domeniul științelor so
ciale și a! învățămîntului de partid, 
unde secretarul general al partidului 
a dezvoltat în continuare unele teze 
ale marxism-Ieninismului. a dat noi 
orientări și a adincit orientările sta
bilite de Congresul al XI-lea în do
meniul ideologic. De aceea, mie mi 
se pare că in momentul de față cei 
ce lucrăm în acest domeniu, cit si 
întregul nostru partid trebuie să 
asigure aplicarea în viață a acestor 
indicații, coordonarea unitară și îm
bogățirea conținutului activității 
cultural-educative, folosind din plin 
condițiile de care dispunem în acest 
domeniu, antrenînd larg masele de 
oameni ai muncii în activitățile 
educative, culturale. Să legăm strîns 
munca politică și culturală — așa 
cum ne cer conducerea partidului, 
secretarul nostru general — de ne
voile concrete ale dezvoltării econo

mico-sociale a țării, de necesitățile 
realizării planului de stat, a tu
turor sarcinilor pe care colec
tivele de oameni ai muncii Ie au 
de îndeplinit. M-aș opri la indicația 
dată și repetată în mai multe rinduri 
de tovarășul Ceaușescu cu privire 
la conținutul concursului „Cintarea 
României". Acest concurs nu este 
conceput ca o paradă a portului, a 
dansului sau ă cîntecului, ci ca o 
largă manifestare a fruntașilor in 
producție și in activitățile politico- 
sociaie, ca o manifestare a antrenă
rii maselor la viața politică, econo
mică,-socială. culturală a tării. Con
ducerea partidului nostru gîndește 
acest concurs ca o formă de promo
vare a creației artistice, a creației 
populare, a creației maselor, ca o for
mă de revoluționare a conștiinței lor. 
De aceea, cred că datoria noastră, a 
celor care lucrăm în acest domeniu, 
datoria organizațiilor noastre de 
partid este de a orienta corespunză
tor acest concurs, eliminind tendin
țele de festivism sau de formalism, 
care din păcate se observă la multe 
din manifestările noastre culturale.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la necesitatea organizării de forma
ții artistice, culturale în toate 
locurile de muncă. De asemenea, a 
subliniat înalta valoare și justețea 
orientării date de secretarul general 
ca activitatea ideologică și culturală, 
cercetarea științifică in domeniul 
științelor sociale să fie organic inte
grate în viata social-politică a tării. 
Totodată, vorbitorul a atras atenția 
asupra necesității aplicării consec
vente în viață a orientărilor date de 
conducerea partidului de a asigura 
pregătirea tineretului, ca și a între
gului nostru popor, prin muncă si 
pentru muncă, de a lega organic în- 
vătămîntul cu producția și cercetarea 
științi ffcă.

As dori să mă angajez tn fața 
plenarei Comitetului Central — a 
spus în încheiere vorbitorul — că cei 
ce lucrează în acest domeniu, secția 
de propagandă a Comitetului Central 
vor face totul pentru ca Programul 
pe care plenara îl va adopta cu pri
vire la activitatea ideologică să prin
dă viață, acționind ferm în spiritul 
orientărilor date de Congresul al 
XI-lea al partidului, al indicațiilor 
secretarului general al partidului.

De asemenea, tovarăși, mă declar 
de acord cu toate celelalte documente 
supuse discuției și dezbaterii plenarei 
noastre.

Mă declar întru totul de acord cu 
documentele pe care plenara Comi
tetului Central ai partidului le dez
bate astăzi — a snus la înco**'”t'd 
cuvîntului său tovarășul CON’ 
STANTIN STANCA.

Programul pe care ÎI dezbatem as
tăzi este o ilustrare a aplicării in 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului nostru, o sinteză 
vie a experienței pe care au acu
mulat-o în acești ani Care au trecut 
de la plenara din 1971 organele și 
organizațiile de partid, organizațiile 
de masă ; o sinteză a vastei activi
tăți desfășurate de partidul nostru 
pentru formarea conștiinței socialis
te a poporului. Este gîndirea cute
zătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Referindu-se, în continuare, la ac
tivitatea desfășurată de Comitetul 
județean de partid Covasna. vorbi
torul a spus :

Rezultatele obținute de oamenii 
muncii români și maghiari. înfrățiți 
în muncă și idealuri, sînt o ilustrare 
vie a atașamentului lor față de par
tid. fată de Programul partidului 
nostru, o expresie a hotăririi lor 
nestrămutate de a traduce în viață 
politica partidului. Dezbaterile care 

au avut loc In acest an tn județul 
nostru au scos la iveală o serie de 
rezultate pozitive și au pus in evi
dență măsurile necesare pentru îm
bunătățirea activității. Ceea ce do
resc să subliniez în mod deosebit 
este faptul că programul a fost pri
mit și aprobat în mod unanim de 
către oamenii muncii din județ. Tn 
toate dezbaterile care au avut loc 
s-a manifestat hotărîrea lor fermă 
de a aplica in viață Programul par
tidului.

Vorbitorul s-a referit în continuata 
la preocuparea organelor și organi
zațiilor de partid din județ pentru 
generalizarea unor metode de muncă 
ce s-au dovedit, bune, precum și la 
necesitatea perfecționării stilului de 
lucru in activitatea politică și cultu- 
ral-educativă. Tn centrul activității 
noastre — a spus el — am pus și 
vom pune educarea prin muncă și 
pentru muncă, educarea patriotici ; 
fiecare cetățean din județul nostiu 
să fie mîndru că este părtaș activ al 
operei de făurire a societății noastre.

De o importantă deosebiță conside
răm Festivalul național „Cintarea 
României". Tn județul nostru s-a tri
plat numărul formațiilor cultural- 
artistice. Tn locuri și unități unde, 
pînă de curînd, nu au existat forma
ții, ele au început să se constituie, 
au început să activeze. Există un 
larg interes și multă preocupare pen
tru ca acest festival să cuprindă 
masele largi de oameni ai muncii.

După ce s-a referit la măsurile 
luate pentru i.idrumarea concretă a 
activității tuturor formațiilor cultu- 
ral-artistice. vorbitorul a spus : Avem 
convingerea că prin aplicarea măsu
rilor pe care partidul le-a stabilit 
se va intări spiritul de partid în în
treaga muncă de educație.

Ne angajăm în fața plenarei, a 
tovarășului secretar general că vom 
munci cu dăruire, cu perseverență 
pentru aplicarea măsurilor pe care 
partidul Ie stabilește.

Găsesc — a spus în cuvîntul său 
tovarășul LETAY LAJOS ~ ca 
fiind foarte important și semnificativ 
faptul că noi astăzi, în cadrul plenarei, 
pe lingă problemele esențiale ce pri
vesc economia noastră națională, 
dezvoltarea multilaterală a țării — 
probleme atit de importante pentru 
fiecare dintre noi — discutăm și 
Programul partidului nostru consa
crat educării multilaterale a oame
nilor, ridicării conștiinței socialiste a 
poporului.

Am ascultat intervențiile tovarăși
lor care s-au referit la rezervele 
economiei noastre. Consider că nu 
numai în domeniul industriei sau a- 
griculturii există asemenea rezerve, 
ci și pe tărîmul activității culturale. 
In această privință, o deosebită im
portanță istorică o are Programul de 
măsuri al partidului nostru pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste. Programul are o deosebi
tă însemnătate și fiecare dintre noi, 
indiferent în ce domeniu de activi
tate lucrăm, avem importante răspun
deri și sarcini în aplicarea acestuia 
și cu atit mai mult noi cei ce mun
cim în domeniul artei și literaturii. 
Cu toții, prezenți în mijlocul oame», 
nilor muncii de la orașe și sate, 
trebuie să sprijinim, să îndrumăm 
și să ajutăm artiștii amatori, să* 
scoatem Ia iveală rezervele talentu
lui lor creator. Locul nostru. al 
scriitorilor, este în .mijlocul lor, în 
cenaclurile literare, la universitățile 
populare. Astfel, noi. oamenii de li
tere, putem să contribuim în multe 
cazuri la transformarea consumato
rilor pasivi ai culturii în creatori 
activi. Găsesc că este foarte impor
tantă această problemă, mai ales în 
mediul rural.

R»ferindu-se la activitatea ce se 
desfășoară în județul Cluj, vorbitorul 
a relevat preocupările pentru elabo
rarea unor planuri concrete de mun
că pornind de la prevederile Pro
gramului de măsuri propus apro
bării plenarei Comitetului Central. 
El a arătat, în acest context, că lu
crătorii redacțiilor au fost reparti
zați fie la un cenaclu literar, ia un 
cămin cultural, la o formație artis
tică pentru a sprijini talentele crea
toare.

Tn paginile revistelor clujene — * 
spus vorbitorul — s-au deschis ru
brici noi : am inițiat „Dialoguri cu 
cititorii" în cadrul cărora pe lîngă 
încercările literare ale tinerelor talen
te se pot exprima opiniile cu pri
vire la activitatea noastră literar- 
arti sti că.

Pentru mine, care sînt scriitor 
maghiar din România și conduc o 
revistă literară de limbă maghiară, 
este extrem de important ceea ce se. 
subliniază aici, în spiritul politicii 
naționale foarte juste a partidului 
nostru, că fiecare om, indiferent de 
naționalitate, poate să se exprime tn 
limba maternă.

Tocmai datorită politicii naționale 
juste a partidului nostru pot să vă 
informez că in domeniul literaturii 
de limbă maghiară din România am 
avut și avem în fiecare zi noi și noi 
succese. Au apărut în ultimul timp 
foarte multe opere literare, revistele 
noastre își îmbogățesc conținutul, 
ajută la promovarea unor noi ta
lente.

Tn încheiere — a spus vorbitorul 
— vreau să mă angajez în fața ple
narei că îmi voi consacra toate for
țele pentru a contribui la transpu
nerea în viață a Programului parti
dului. Vom tace totul, alături de 
muncitorii din industrie, alături de 
agricultorii noștri, pentru a înfăptui 
opera măreață de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, ca să cînt.ăm împreună cu po
porul nostru România socialistă, în 
cintarea aceasta atit de frumoasă 
inițiată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Există in „Programul de măsuri" — 
a spus tovarășul ALEXANDRU 
IONESCU — un capitol consacrat 
presei și radiotelevlziunii, al cărui 
conținut are o deosebită importantă 
în primul rînd pentru cei care lu
crăm în acest domeniu. A mă limita 
sau referi însă numai la acest capi
tol ar însemna să dau dovadă de o 
insuficientă înțelegere a importanței 
deosebite pe care „Programul de 
măsuri" o are pentru partidul nos
tru. pentru întreaga viață politică și 
ideologică a țării. „Programul de mă
suri" — a cărui dezbatere de către 
întregul popor a fost susținută și în 
paginile ziarului „Scînteia" — consti
tuie o încununare a activității ideolo
gice a partidului nostru, a contribu
ției profunde și multilaterale pe car» 
o aduce secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la dezvoltarea gîndirii comuniste, •

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCINTEIA - joi 4 noiembrie 1976

SĂPTĂMÎNA PORUMBULUI
• Noi unități au încheiat recoltarea • Cules —transport—depozitare, 
un drum care nu trebuie să cunoască escale • Starea timpului impune 

accelerarea tuturor lucrărilor
Din Brăila, prin punctul Vadul 

Stinca ne îndreptăm cu bacu) spre 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei — cea 
mai mare unitate producătoare de 
porumb din tară. Aici. munca 
pulsează din plin la toate cele 40 de 
ferme vegetale, la culesul porumbu
lui, soiei și executarea arăturilor 
adinei. Zilnic, cu șlepurile sau ca
mioanele ..din Insulă" sînt transpor
tate cite 2 000 tone de porumb. Pen
tru realizarea ți
nui asemenea 
ritm de lucru, aici 
au fost concen
trate importante 
forte mecanice : 
250 combine ..Glo
ria" cu echipa
mente de recol
tare. a porumbu
lui.. 600 de auto
camioane și 500 
de tractoare la 
arat. Ia care se 
adaugă oamenii — 
prezenti pe cîmp 
de dimineața pină 
seara. ..Totul a 
fost astfel organizat — ne spunea 
tovarășul Ton Vlad. directorul între
prinderii — ca să putem raporta la 
sfirșitul acestei săptămini încheierea 
recoltării porumbului pe toate cele 
31 200 ha cultivate". în acest scop, 
din inițiativa comitetului iudetean 
de partid, în „Insulă" au fost aduse 
peste 100 combine de recoltat porumb 
de la unitățile agricole de pe terasă, 
care au încheiat culesul.

Din cele văzute putem spune că în 
această direcție se acționează ener
gic. cu tenacitate și răspundere co
munistă. Pină marți. 6 ferme au în
cheiat recoltatul. Operativ, mijloacele 
mecanice sînt dirijate Ia fermele cu 
suprafețe mai mari.

Up popas pe terenurile fermei Fi- 
lipoiu. Aici. 6 combine recoltează po
rumbul direct in boabe. Autocamioa
nele. bine etanșeizate. se deplasează 
la combine ca descărcatul să se facă 
din mers. Nu se înregistrează timpi 
morți. iar combinele sînt folosite cu 
randament maxim. Sosit între timp, 
tovarășul Costache Boțea, secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere. ne aduce vești asemănătoare și

Muncă spornică, 
în Insula Mare a Brăilei

de Ia alte puncte de lucru, de la ter
mele Nufărul și Blasova.

Multe lucruri interesante, inițiative 
și fapte de muncă se cer să fie scrise 
despre viața și munca „insularilor". 
Am reținut în mod deosebit organi
zarea temeinică a activității de depa
nare a defecțiunilor ce apar la trac
toare și utilaje, aflate pe un teritoriu 
întins, ce măsoară zeci de kilometri 
între punctele de lucru. în acest scop 
au fost alcătuite cinci echipe formate 
din cite patru mecanici și dotate cu 
autoutilitare, piese de schimb și grup 
de sudură. Fiecare echipă răspunde 
de un număr de ferme. Eficiența a- 
cestei acțiuni ? Tată un exemplu : la 
combina mecanizatorului Marin Mol-

doveanu, de la ferma Lunca, s-a pro
dus o defecțiune. Chemată urgent prin 
stația radio, echipa a înlăturat defec
țiunea intr-o oră. iar combina a intrat 
din nou în Ian. ..Această organizare — 
ne spunea Zamfir Iordache, șeful 
atelierului mecanic al intreprinderii, 
a permis ca în cazul defecțiunilor 
să reducem cu 4—5 ore timpul de 
staționare a utilajelor".

Este demn de relevat faptul că 
fermele intreprin
derii sînt antre
nate într-o vie 
întrecere, obiecti
vele constituin- 
du-le depășirea 
vitezelor de lu
cru și efectuarea 
unor lucrări de 
calitate. Pî.nă a- 
cum au fost evi- 
dențiați peste 150 
de mecanizatori 
și specialiști ; dar 
lista rămîne des
chisă. Am văzut 
și ultima -foaie 
volantă cu un pu

ternic rol mobilizator editată de 
comitetul de partid, comitetul sin
dicatului și consiliul oamenilor mun
cii, in care sînt popularizate sarci
nile. rezultatele și fruntașii în între
cere.

Pentru buna desfășurare a lucrări
lor în acest laborator al porumbului, 
care este Insulă Mare a Brăilei, su
punem atenției și o problemă care 
trebuie soluționată grabnic. Pentru 
combinele „Gloria" se resimte acut 
lipsa unor piese de schimb, ceea 
ce îngreunează executarea reparații
lor și folosirea cu randament sporit 
a acestora.

Aurel PAPADIUC 
Mircea BUNEA

PE SCURT DE PE OGOARE
IAL0MIȚA. în cooperativele agricole din județul Ialomița, po

rumbul a fost recoltat de pe 55 Ia sută din 
ralel cu culesul, o deosebită atenție se acordă transportării știuleților. 
Cooperatorii din comuna Grindu au depozitat cantități mari la baza 
volantă de la marginea comunei, altele le-au livrat bazei I.V.C.. iar 
în pătulele cooperativei agricole au așezat circa 1 000 de tone. Știuleții 
de porumb recoltați și așezați pe paturi de coceni in cîmp sînt trans
portați cu 22 de cupluri, 10 camioane și un mare număr de atelaje.

suprafețele cultivate. Pa-

TELEORMAN. Cooperativele agricole Scurtu-Mare, Albeni, Si
liștea, Purani, Videle și ,.FIacăra"-Videle au terminat recoltatul po
rumbului. Venind in sprijinul actualei campanii de stringere a re
coltei, colectivul întreprinderii bucureștene „Semănătoarea" a livrat 
anul acesta unităților agricole un număr de aproape 2 700 echipamente 
de recoltat porumb. 240 din acestea au fost realizate peste preve
derile de plan. De menționat că. prin studiile efectuate de specialiștii 
uzinei, au fost aduse o serie1 de îmbunătățiri combinelor de recoltat 
porumb.

IAȘI. întrucît recoltarea porumbului a întîrziat — această lucrare 
s-a tăcut pe 70 la sută din suprafețele cultivate în cooperativele agri
cole — comitetul județean de partid și organele agricole județene au 
luat noi măsuri pentru impulsionarea culesului. S-a indicat tăierea 
cocenilor cu știuleți cu tot. scoaterea lor în glugi mici la marginea 
tarlalelor, desfăcatul și transportul de îndată la bazele de recepție și 
pătulele proprii. în acest fel se creează și cîmp liber pentru ca trac
toriștii să efectueze operativ arăturile.

ILFOV. Paralel cu intensificarea lucrărilor de recoltare, în
unitățile agricole, de stat și cooperatiste, din județul Ilfov, se acordă 
o atenție deosebită transportării și depozitării recoltei. Numai în ulti
mele două zile au intrat în magazii, in bazele de recepție și în depo
zitele întreprinderilor prelucrătoare aproape 10 000 tone sfeclă de zahăr 
și mai bine de 60 000 tone de porumb, soia și alte produse.

DOLJ. După ce au încheiat strîngerea produselor agricole peri
sabile, lucrătorii ogoarelor din județul Dolj au trecut cu toate forțele 
la recoltarea sfeclei de zahăr și a porumbului.'în vederea sporirii vite
zei zilnice de recoltare, comandamentul județean a indicat crearea a

Pe șantiere, bunii gospodari pregătesc de acum
frântul de lucru pentru iarnă

întreprinderea de. piese , tujfțțajțe. 
pentru mașini-uneite din Gheor- 
gliieni constituie la ora actuală cea 
mai mare lucrare de investiție din 
județul Harghita. Din cele constatate 
la fața locului și din discuțiile purta
te eu factori de răspundere (Csaba 
Nagy, șeful șantierului, și Rudolf 
Szabo, secretarul organizației de 
partid a lotului) se desprinde o si
tuație îmbucurătoare, concretizată 
în imaginea unei susținute și rodni
ce activități, în rezultate superioare 
prevederilor graficelor de execuție.

— Rapida avansare a lucrărilor de 
construcții — ne spune Rudolf 
Szabo, secretarul organizației de 
partid — se datorează organizării 
temeinice a muncii de șantier, în
făptuirii măsurilor privind întă
rirea disciplinei la fiecare loc de 
muncă. exploatării cu eficien
tă superioară a timpului de lucru, 
prin organizarea a două schimburi 
prelungite. asigurindu-se în acest 
fel folosirea la întreaga capacitate 
a torței de muncă și a utilajelor. Res
pectarea strictă a programului de 
lucru este valabilă și in cazul zilelor 
de simbătă și luni, considerate cu 
cîtva timp în urmă „zile scurte ale 
constructorilor". Fiecărui construc
tor îi sint stabilite zilnic sarcini și 
responsabilități precise. Iată, suc-
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. .cint. suportul ritmului înalt de. lucru.
Ca „front de iarnă" s-au prevăzut 
pe acest șantier montarea structuri
lor de rezistență a halei, asigurarea 
aburului pentru turnarea betonnelor 
pe timpul friguros la lucrările de 
bază, precum și crearea unor con
diții bune de muncă pentru con

vedere măsurile pentru protejarea 
acestora de pericolul înghețului. Se 
lucrează intens la definitivarea sis
temului de încălzire a apei pentru 
prepararea betoanelor.

Beneficiarul, reprezentat prin to
varășul Tstvân Păli, directorul în
treprinderii, ne relatează nu numai

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE PIESE TURNATE 
PENTRU MASINI-UNELTE DIN GHEORGHIENI

structori. Prevederile din program 
prind viață. Dovadă. în ultimele 
zile, cind temperaturile au coborit 
spre minus 4—5 grade, au fost luate 
toate măsurile pentru menținerea 
nivelului ridicat al muncii pe șan
tier. în zona bazei de producție, 
fiecare spațiu tehnologic s-a încălzit 
în mod corespunzător. S-a întocmit 
graficul cu prevederile necesare pen
tru turnarea elementelor prefabri
cate. chiar și in condițiile specifice 
acestei zone, considerată pe drept 
„Polul frigului" din Romania. A fost 
intensificat ritmul de turnare a be- 
toanelor, concomitent avîndu-se în
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lucrurile bune, ci și despre existența 
unor greutăți cu care șantierul se 
confruntă. Astfel, de mai bine de 
un an și jumătate se tot analizează 
necesitatea racordării liniei de cale 
ferată la incinta intreprinderii și la 
centrala termică, fără insă să se fi 
ajuns la un rezultat concret. Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, Regionala C.F.R. Brașov, 
proiectantul I.C.P.T.S.C. București 
continuă să promită trimiterea re
prezentanților la fața locului pentru 
soluționarea acestor probleme, dar 
nu știm cum se face că această mult
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așteptată întîlnire se amînă de la o 
lună la alta.

Un alt inconvenient pentru buna 
desfășurare a lucrărilor de investiții 
pe șantierul I.P.T.M.U. Gheorghieni 
il constituie neîncheierea convenției 
pentru lucrările de investiții conexe 
între Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și consiliul popu
lar județean.

în vederea contractării utilajelor 
necesare au fost lansate în totali
tate comenzi. Dar una e lansarea și 
alta contractarea 1 Spunem aceasta, 
ținînd seama de atitudinea unor în
treprinderi furnizoare. Exceptind I.M. 
Timișoara, celelalte întreprinderi 
furnizoare, cum sînt „Independen
ța" Sibiu, I.U.C. Ploiești și altele, 
continuă să se facă... nevăzute și 
neauzite ! în suspensie este și asi
gurarea construcțiilor metalice. în
trucît furnizorul general, I.M. Ca
ransebeș. nu mai are capacitate de 
producție, se înăearcă contractarea 
acestor materiale cu alte unități.

Rezultă deci că, pentru intensifi
carea ritmului de construcție, și pe 
acest șantier este nevoie de o mai 
bună corelare a graficelor de exe
cuție cu graficele de livrare a con
strucțiilor metalice și utilajelor.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins imagini obișnuite de 
muncâ în aceste zile pe ogoarele țârii: recoltatul și transportul 

porumbului
Foto : S. Cristian

încă 13 puncte volante de preluare și mai buna folosire a mijloacelor 
de transport. La începutul acestei săptămini, toate unitățile producă
toare de sfeclă și-au revăzut graficele de recoltare în vederea sporirii 
vitezelor zilnice. Ca urmare, în această săptămînă, față de cea trecută, 
viteza a crescut în medie cu 200—300 hectare. Bine se lucrează la 
Poiana Mare, Segarcea, Vîrvor, Dăbuleni, Drănic și Perișor.

VASLUI. Cooperativa agricolă Vaslui este una din primele uni
tăți din județ care a încheiat recoltatul porumbului. întrucît aproape 
50 la sută din producție este încă pe cîmp, au fost luate măsuri in 
vederea folosirii intense a celor 3 autocamioane și 40 atelaje ale coo
perativei, precum și 4 mașini de la I.T.A. Se transportă circa 100 tone 
pe zi. Și in cooperativa din Poienești, de exemplu, datorită inițiativei 
comandamentului comunal de a concentra atelajele cooperativei și ale 
cooperatorilor, transportul a fost intensificat foarte mult. Aceste ini
țiative trebuie generalizate în toate cooperativele agricole din județ. 
Spuneam aceasta, întrucît o bună parte din producția de porumb este 
încă pe cîmp.

Curtea de Argeș se im
pune nu numai prin faima 
trecutului — fostă reșe
dință a Țării Românești și 
păstrătoare a unor monu
mente istorice de geniu — 
dar și prin prezentul socia
list, ea conturîndu-se tot 
mai mult ca o modernă ci
tadelă industrială. Patru o- 
biective .noi economice pro
duc acum din plin, iar un 
al cincilea se află în con
strucție. între acestea, un 
obiectiv al industriei româ
nești de vîrf este întreprin
derea de componente elec
tronice' pasive. Colectivul 
unității produce multe din 
părțile componente de mare 
finețe ce intră în alcătuirea 
echipamentelor din ramura 
electrotehnică : a calcula
toarelor, aparatelor de ra
dio și televizoarelor, din te
lecomunicații și automati
zare. Aceste componente 
sînt cuprinse în 10 grupe 
mari de repere care sint 
realizate de mîini îndemi- 
natice în milioane de e- 
xemplare. Este vorba, mai 
concret, de condensatoare 
ceramice, rezistoare cu car
bon și cu peliculă metalică, 
rezistoare bobinate, varis- 
toare pentru televizoare și 
centrale telefonice.

Electroniștii de la Curtea 
de Argeș formează un de
tașament muncitoresc tînăr, 
abia numără doi ani. iar ca 
vîrstă medie — 21 de ani. 
Tinăr, dar bine pregătit. El 
a făcut cunoscută unitatea 
nu numai în țară, dar și 
peste hotare. „Ne-am cres
cut unul pe altul, ne spu
nea inginerul Nicolae Vai- 
descu, directorul general al 
întreprinderii. încă din tim-

pul construcției, un nucleu 
de lucrători din grupul ce 
reprezenta beneficiarul a 
mers la calificare în între
prinderi din țară, după care 
s-a întors și și-a asumat 
marea răspundere de a ca
lifica, în meseria.de elec- 
troniști, liceeni localnici 
sau tineri cu școala gene-

pentru televizoare, ai căror 
creatori sint inginerii Tu
dor Rațiu, Petre Veliciu și 
fizicianul Constantin Na- 
che ; rezistențe bobinate de 
puteri mari și uz special 
în automatizarea proceselor 
industriale, autorii acesto
ra fiind ing. Constantin 
Dan și subinginerii Dumi-

Realizări 
ale electroniștilor 

de ia Curtea de Argeș
rală. S-a muncit cu devota
ment, iar acum avem sa
tisfacția de a ne mîndri cu 
faptul că tinerii noștri au 
dobîndit cunoștințe profe
sionale solide". Dovezi ? în 
ce privește produsele noi, 
de pildă, numărul acestora 
se grupează în 12 mari 
partide. Iată cîteva : cir
cuite integrate hibride pen
tru tehnica de calcul, autori 
fiind inginerul Dan Bizon 
și fizicianul Emil Șușman ; 
rezistoare cu peliculă meta
lică pentru automatizări în 
game și valori de puteri 
mari, realizate de inginerii 
Elena Ciornei și Sotir Cara- 
gață ; varistbare cilindrice

tru Șerban și Cornel Sti- 
reanu. De menționat că re
perele amintite se aduceau 
din import, iar acum, re- 
nuntîndu-se la ele, s-au ob
ținut economii de multe 
milioane lei valută. La 
fel s-au înregistrat econo
mii de mijloace valutare de 
plată, prin asimilarea de 
noi materii prime indigene, 
realizate după tehnologii 
proprii.

Electroniștii argeșeni a- 
cordă atenție sporită repro- 
ieetării unor grupe de repe
re pe bază de tehnologii, de 
asemenea, proprii. De e- 
xemplu. subinginerul Mihai 
Botoș și ing. Ion Urda au

lucrat cu succes la proiec
tarea condensatorilor cera
mici și semivariabili tubu- 
lari pentru radio și televi
zoare, pentru care s-au și 
primit contracte ferme în 
scopul livrării la export a 
2 milioane bucăți. Totodată, 
clienți din Ungaria și Bul
garia solicită rezistoarele 
cu carbon fabricate după 
tehnologii îmbunătățite, a- 
parținind ing. Ion Mărășes- 
cu și muncitorului Ștefan 
Teodorescu.

Tovarășa Victoria Tița,' 
secretara comitetului de 
partid din fabrică, ne în
fățișează unele dîn inițiati
vele muncitorești, cu efect 
sporit asupra creșterii ca
lității producției, a efi
cienței acesteia. Ing. Mihai 
Mirza, secretarul comitetu
lui U.T.C., conduce din pro
prie inițiativă un cerc de 
electroniști frecventat de 
un mare număr de tineri ; 
atelierul condus de subingi
nerul Cornel Stireanu rea
lizează anual o producție 
industrială suplimentară în 
valoare de 1,5 milioane lei 
din materiale economisite ; 
la fel, cei din atelierul 
condus de inginerul Teodor 
Gorunescu utilizează cu 
bune rezultate, în tehnolo
gia fabricării suportului ce-- 
ramie, deșeurile de paste 
ceramice.

Fapte de muncă rodnică 
și initiative aparținind har
nicilor electroniști de la 
Curtea de Argeș. Sînt tot 
atîtea împliniri solide în
tr-o perioadă scurtă da 
timp.

■ fi fi fi fi
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

z

(Urmare din pag. a IlI-a)
ideologiei noastre revoluționare. 
Acest document materializează, 
transpunind pe planul activității 
practice, idei și teze dintr-o serie de 
documente de cea mai mare impor
tanță, care vizează inseși principiile 
vieții noastre în socialism, dezvol
tarea conștiinței socialiste a poporu
lui nostru, formarea omului nou. 
care va construi comunismul pe pă- 
mintul României. Aceasta mi se paie 
a fi de însemnătate capitală.

în ceea ce privește presa, în spe
cial redacția „Scinteii", in numele 
căreia vorbesc, nu cred că este cazul 
să mai asigur Comitetul Central de 
dorința sa de a da expresie cit mai 
convingătoare acestor documente de 
partid, gîndirii secretarului general 
al partidului nostru, de a contribui, 
cu mijloacele publicisticii, la mobili
zarea poporului — acesta fiind lucrul 
cel mai important — la înfăptuirea 
acestei gindiri, a acestei politici.

După ce a vorbit despre rubricile 
ziarului, campaniile susținute, des
pre măsurile luate, vorbitorul a spus; 
sintem departe de a avea satisfaci’.» 
deplină a activității noastre. Sintem 
implicați, practic, in toate problemele 
care privesc viața acestui popor. Este 
de datoria noastră să știm să tragem 
concluzii din absolut toate tezele cu
prinse în cuvîntările secretarului ge
neral. în documentele de partid. Sin
tem foarte preocupați de calitatea și 
eficiența propagandistică a articole
lor și reportajelor pe care Ie publi
căm. Discutăm adesea in redacție 
despre faptul că nu am reușit încă să 
facem tot ceea ce trebuie pentru a 
răspunde sarcinilor încredințate de 
partid privind informarea politică 
largă și promptă a întregului popo-, 
menirea cultural-educativă a ziarului, 
funcția sa de a da expresie opiniei 
publice, de a exprima atitudini si 
opinii, de a-și exercita în permanen
tă, la un înalt nivel, menirea de 
principal instrument al propagandei 
de partid. Pentru toate aceste sar
cini trebuie să găsim soluții mai 
bune, formule mai accesibile și mai 
atrăgătoare, astfel incit orice atitu
dine exprimată prin intermediul zia
rului să-și sporească eficiența ne 
planul producției materiale și al vie
ții spirituale.

Modelarea atitudinii oamenilor 
față de muncă, față de proprietatea 
socialistă, tot ceea ce definește omul 
înaintat al societății noastre vor 
dobîndi în ziar nu numai spațiul, ci 
și locul care li se cuvin și care este 
arătat fără echivoc in „Programul 
de măsuri". Tot ceea ce am făcut 
în această direcție constituie doar 
simple semne ale dorinței noastre 
de mai bine.

Referindu-se la rubricile culturale 
ale ziarului, redactorul-șef al „Scin
teii" a subliniat preocuparea pentru 
principialitatea articolelor consacra
te actului de creație literar-artistică, 
pentru criteriile promovate în apre
cierea cărților, filmelor, spectacolelor 
de teatru sau lucrărilor de artă plas
tică, pentru o mai fructupasă cola
borare cu scriitorii și artiștii în afir
marea, în paginile ziarului, a con
cepției partidului privind creația 
culturală și menirea educativă a 
acesteia. Nouă ni se pare a fi o idee 
cit se poate de expresivă, cit se 
poate de concludentă aceea expri
mată de tovarășul secretar general 
la Congresul culturii și pe care noi 
am transformat-o într-o rubrică per
manentă a ziarului : „Cultura so
cialistă și educația politică — într-o 
unitate inseparabilă". Aceasta a de
venit, am putea spune, lozinca acti
vității noastre cotidiene în acest do
meniu.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
redacția „Scînteii" va fac'e tot ce îi 
stă in putință pentru a sluji și mai 
bine politica partidului, ideologia sa, 
pentru a răspunde, la un înalt nivel 
profesional și cu spirit de partid, in
dicațiilor primite din partea secreta
rului general al partidului, indicații 
a căror esență exprimă datoria su
premă a presei de a servi neabătut 
interesele fundamentale ale poporu
lui. cauza socialismului și păcii.

Vorbind de necesitatea dezvoltării 
permanente a spiritului revoluțio
nar, tovarășul EUGEN BARBU 
a spus în introducerea cuvintu- 
lui său : Din cind in cind. cineva 
ne atrage atenția și ne amintește de 
îndatoririle noastre fundamentale, 
iar acea persoană este secretarul 
general a) partidului. tovarășul 
Ceaușescu, care totdeauna este un 

promotor al ideilor celor mai noi, 
omul care ne face să intrăm din nou 
cu aceeași forță de la început în 
lupta revoluționară pe care trebuie 
s-o ducem zi de zi. Apoi, vorbitorul 
a continuat ;

Eu cred că nu spun un lucru nou 
cind amintesc că. de fapt, toți marii 
scriitori români au fost de-a lungul 
timpurilor revoluționari, fiind legați 
de popor prin opera lor. Aș aminti 
aici numai de Eminescu. de opera 
lui, care rămîne peste veacuri un tar 
călăuzitor pentru toată gîndirea ro
mânească ; aș aminti de Bălcescu, 

DIN CUVINTUL PARTICIPANTILOR
LA LUCRĂRILE PLENAREI C. C. AL P. C. R.

care în afară că era un om politic 
se poate afirma că era și un mare 
scriitor. I-aș aminti apoi pe Kogăl- 
niceanu și pe Nicolae lorga. De ce 
scriitorii mari au fost legați de po
por ? Pentru că ei veneau din mijlo
cul poporului și trăiau în mijlocul 
poporului.

Un scriitor este înainte de toate 
un purtător de conștiință, un deschi
zător ție drumuri. EI trebuie să se 
poarte ca atare, trebuie să fie un 
exemplu în societate. Sigur că sin
tem și noi niște ființe omenești, cu 
slăbiciunile și .cu calitățile noastre, 
dar trebuie să ținem seama că toată 
lumea privește cu interes aparte la 
scriitori. Un scriitor adevărat trebuie 
să aibă o existență exemplară și dacă 
e vorba de ceea ce scrie trebuie să 
arate și fețele întunecate ale exis
tentei noastre, dar nu să facă din 
astă preocuparea sa principală : pen
tru că. așa cum știm. în fiecare zi 
se petrec în existența noastră fapte 
mărețe Mă gîndesc, iată, numai la 
discuția' de azi, cite lucruri am aflat, 

ce muncă extraordinară se produce 
în fiecare întreprindere din țară — 
și cite întreprinderi sînt — sau pe 
ogoarele noastre.

Ce ne recomandă hotărîrile de 
partid supuse azi discuției noastre 
in legătură cu munca ideologică și 
cu viața artistică? Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne reamintește de niște 
datorii mai vechi. Sintem cei mai 
mulți dintre noi veniți din medii mo
deste, fără a face din asta un merit ; 
a ne întoarce spre cei din mijlocul 
cărora am plecat nu este un act. de 
eroism. Avem misiunea între altele 

de a aminti celor mai tineri istoria 
patriei noastre, tot ce a făurit mai 
frumos acest popor și dacă e s-o fa
cem. s-o facem cit se poate de bine 
cu mijloacele pe care le avem la 
îndemină. Unealta noastră este ’scri
sul. cuvîntul, dacă ne batem joc de 
acest cuvint vom fi priviți ca niște 
oameni care vin în uzine, pe ogoa
re, pe șantiere mai mult să-i încurce 
pe cei ce muncesc decit să-i aju
te. Recomandarea de a merge aco
lo unde oamenii făuresc bunurile 
materiale ale societății nu este un 
îndemn gratuit. Dar a spune că ne 
ducem să luminăm poporul și uzinele 
sau pe țăran este o exagerare. 
Partidul nostru de cind a venit la 
putere și-a propus să alfabetizeze 
masele și le-a alfabetizat, iar astăzi, 
cind citim în această hotărire că 
învățămîntul este obligatoriu timp 
de 12 ani, mi se pare că avem de-a 
face cu un lucru măreț, cu care pu
ține tari in lume — o spun cu sigu
ranță — se pot mîndri. Aceasta este 
o mare realizare a partidului nostru.

Acum sintem îndemnați să mergem 
să cunoaștem întreprinderile, șantie
rele, unitățile agricole socialiste, pre
cum și gîndirea maselor de munci
tori, care și ea este schimbată foarte 
mult față de trecut. Astăzi o bună 
parte din muncitori au bacalaurea
tul. ei sint mai mult ingineri decit 
muncitori. Acești oameni știu ce-i 
aceea artă, ce-i aceea o piesă de 
teatru, știu ce-i ■ acela un roman, 
știu ce este o poezie. S-a spus mai 
devreme să nu cădem în festivism, 
să nu facem din „Cîntarea Români
ei". care este o idee foarte nobilă, un 

fel de șezătoare folclorică plină de 
strigături. Mi-a plăcut foarte mult, de 
pildă, ce a spus secretarul general al 
partidului: ca la concursul „Cintarea 
României" să vină mai ales cei har
nici. Este foarte bine, pentru că. după 
o frumoasă fabulă, greierele e foarte 
dispus să vină să cinte și furnica să 
se-aleagă doar cu truda. Să vină fur
nica la „Cîntarea României" ! Cred că 
este un lucru foarte folositor ca fur
nicile să cinte, și nu greierii 1

In încheiere, vorbitorul a subliniat: 
Vreau să asigur conducerea de partid 
că scriitorii se vor afla, cum au fost 
de altfel totdeauna, în focul muncii 
creatoare a poporului și vă amin
tesc un foarte frumos cuvint al 
regretatului Călinescu, care a spus 
cu un prilej : „Scriitorii nu trebuie 
să fie alături de partid, ci în partid". 
Asigur conducerea de partid că scrii
torii au fost și vor continua să fie 
nu alături de partid, ci in partid.

La ordinea de zi a plenarei — a 
spus tovarășul DUMITRU GHIȘE 
— se află probleme de o deosebită 
importanță privind întreaga noastră 
activitate social-politică, economică și 
culturală. Prin Programul adoptat de 
Congresul al XI-lea, prin rezolu
țiile și documentele adoptate pe par
cursul acestor ani în vederea îmbu
nătățirii muncii ideologice, prin do
cumentele adoptate la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste, partidul nostru a așezat în fața 

, întregului popor un vast și impor
tant program de dezvoltare a vieții 
spirituale a națiunii noastre socia
liste. Acest program este o mărturie 
de netăgăduit a superiorității modu
lui de organizare socialistă a vieții, 
a înțelepciunii cu care partidul nos
tru călăuzește întregul proces de 
edificare a societății noi, a faptului 
că omul este țelul suprem al întregii 
activități, iar umanismul — o dimen
siune inalienabilă a socialismului.

Nu pot, stimați tovarăși, să nu re
lev și cu acest prilej rolul eminent, 
hotăritor pe care il are secretarul 
general al partidului nostru, tovară
șul Ceaușescu. in construirea acestui 
uriaș și complex program de îmbo
gățire a vieții spirituale a întregii 
noastre națiuni. îmi amintesc cum 
aici, în această sală, cu mai mulți 
ani în urmă, secretarul general al 
partidului aducea o contribuție de 
seamă la îmbogățirea creatoare a 
gîndirii marxiste, combătind acea 
teză potrivit căreia conștiința ar 
trebui, fatalmente, să rămină în 
urma dezvoltării vieții materiale a 
societății. Astăzi, avem un program 
complex, nuanțat și concret, prin a 
cărui înfăptuire putem să ilustrăm 
tocmai ideea profund dialectică a 
rolului înaintat al conștiinței umane 
în procesul construcției socialiste, a 
rolului pe care omul îl are ca factor 
de construcție istorică.

Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ca organ de partid și de 
stat cu atribuții speciale în acest do
meniu, îi revin sarcini foarte impor
tante, atît în ce privește activitatea 
de creație, cit și impulsionarea miș
cării artistice de amatori. Preocu
pați, cu toată responsabilitatea, de 
aceste sarcini și examinînd lipsurile 
pe care Consiliul Culturii le-a avut 

în activitatea desfășurată pină acum* 
aș vrea să asigur plenara noastră, 
pe tovarășul secretar general că am 
luat o serie de măsuri menite să li
chideze unele neajunsuri ale activi
tății trecute și, totodată, să dea un 
nou impuls întregii activități cultu
ral-educative. în alcătuirea noilor 
programe de lucru, a planurilor edi
toriale pentru anul viitor, a planu
lui de lucru al cinematografiei, in 
repertoriile instituțiilor de spectacole 
și în programele altor instituții cul
turale, care urmează să fie supuse 
spre examinare și aprobare Comisiei 
ideologice, se urmărește ca întreaga 
creație artistică să se caracterizeze 
printr-un bogat conținut patriotic și 
revoluționar. Acționînd cu hotărire 
în această direcție, vom pune capăt 
unor lipsuri care s-au manifestat in 
activitatea noastră, pe linie de conți
nut. Mă refer, în primul rînd, la era
dicarea unor forme fără fond. Aș 
spune că aici se află una dintre gre
șelile care au dat o notă negativă 
activității noastre. în societatea noas
tră socialistă nu mai e permis să 
apară cărți, filme, așa-zise „compo
ziții" lipsite de un conținut de idei șl 
de un mesaj umanist care să poată 
să înriurească și să modeleze con
știința oamenilor, în spiritul înalte
lor idealuri socialiste. Pe această li
nie am căutat ca planurile de activi
tate viitoare să imprime întregii 
creații un spirit nou, pătruns de mi
litantism, pătruns de ideile educației 
revoluționare, patriotice a tuturor 
oamenilor muncii. Aș vrea să infor
mez plenara că, în ultimele săptă
mini, comitetele și consiliile naționale 
ale uniunilor de creație și asociații
lor de creatori, împreună cu comite
tele de partid ale acestor uniuni, au 
și adoptat programe proprii de acti
vitate care încorporează sarcinile ca 
le revin din Programul de măsuri 
pe care îl dezbatem astăzi.

După ce s-a referit la o serie da 
aspecte importante ale creației artis
tice, vorbitorul a spus : Așa cum ne-a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un program bun este o condiție ne
cesară, dar nu și suficientă a unei 
valoroase activități. Depinde de noi, 
de propria noastră muncă modul in 
care vom da viață acestui minunat 
program.

meseria.de
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Excelenței Sale DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire și sănătate, 
îmi exprim convingerea că .relațiile prietenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică Madagascar se vor dezvolta continuu spre 
binele celor două popoare și al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Angajamentele realizate cu trei 
luni mai devreme

Cronica zilei

în toate unitățile întreprin
derii județene de industrie lo
cală din Mehedinți, activitatea ■ 
se desfășoară zi de zi sub sem
nul hotârîrli de a înfăptui în 
mod exemplar prevederile de 
plan din primul an al cincinalu
lui și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă. în perioada 
care a trecut, bilanțul fiecărei 
luni a consemnat însemnate spo
ruri de producție. Realizări no
tabile au fost obținute pînă 
acum și pe linia folosirii inte
grale a suprafețelor și capaci
tăților de producție, reducerea 
consumurilor specifice și a chel
tuielilor materiale.

— Concomitent cu îndeplinirea 
ritmică și integrală a sarcinilor 
de plan — ne spune ing. Victor 
Enache, directorul întreprinderii 
județene, se urmărește cu aceeași 
răspundere, pe secții și sectoare, 
modul în care se realizează 
obiectivele din angajamentul pe 
1976. Am și realizat o producție 
suplimentară în valoare de peste 
15 milioane lei. Aceasta înseam-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

nă că angajamentul asumat pe
■ întregul an a fost îndeplinit cu 
trei luni mai devreme, urmînd

■ ca, pînă la sfîrșitul anului, să-l 
depășim cu cel puțin 5 milioane 
lei.

Totodată, în același Interval 
de timp, planul de export a fost 
îndeplinit și depășit, iar la fon
dul pieței s-au livrat, în plus 
față de plan, mărfuri în valoare 
de peste 10 milioane lei. Pe 
baza unei mai bune cunoașteri 
a cerințelor pieței, de la începu
tul anului și pînă în prezent au 
fost asimilate în producție 90 
de sortimente. Hotărîți să-și 
aducă o contribuție cit mai sub

stanțială la realizarea sarcinilor 
de plan ce revin industriei me- 
hedințene, In primul an al cin
cinalului, colectivele întreprin
derii de industrie locală își am
plifică eforturile, în cadrul în
trecerii socialiste, astfel incit să 
fie puse pe deplin în valoare 
posibilitățile și rezervele exis
tente in fiecare sector, la fiecare 
loc de muncă. (Virgiliu Tătaru).

O delegație de activiști 
de partid din R. P. Mon
golă c°ndusă de tovarășul C. Se- 
reter, membru a! C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, șef 
de secție la C.C. al P.P.R.M., a efec
tuat o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră, in perioada 
28 octombrie — 4 noiembrie a.c.

Delegația a avut întilniri și discu
ții la C.C. al P.C.R., Ministerul Să
nătății, Ministerul Educației și învă- 
țămintului, Consiliu] - Central al 
U.G.S.R., Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Comitetul 
județean Bacău și Comitetul muni
cipal Brașov ale P.C.R., a vizitat o- 
biective economice și social-cultura- 
Je. instituții medico-sanitare și de 
învățămînt, asociații și baze sportive 
din Capitală și din alte localități.

La 3 noiembrie, delegația de acti
viști ai P.P.R.M. a fost primită de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Ion Sirbu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C C. al P.C.R.. și Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Delegația Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din 
Cuba formată din tovarășii Jorge 
Lescano Perez, coordonator național 
ăl comitetelor, și Iesus Fernandez, 
secretar, care se află într-o vizită in 
țara noastră, au făcut o călătorie in 
județele Prahova și Brașov. Cu acest 
prilej, oaspeții au avut întilniri de 
lucru cu membri ai birourilor con
siliilor județene Prahova și Brașov 
ale Frontului Unității Socialiste, au 

vizitat obiective economice și social- 
culturale, precum și monumente is
torice și puncte turistice de pe Valea 
Prahovei și dm orașul Brașov.

Vizită. ° delegație a Ministe
rului Sănătății din Republica Gabo- 
neză, condusă de dr. Norbert 
N’Dong, director al Centrului spita
licesc al acestei țări, a întreprins o 
călătorie în țara noastră. Cu acest 
prilej, oaspeții ■ găbonezi au vizitat 
unități sanitare din București și 
Brașov și au purtat discuții pe pro
bleme de asistentă tehnică din do
meniul sanitar.

Președintele MariiTelegramă.
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România. Nicolae Giosan, a 
primit o telegramă de mulțumire 
din partea președintelui Adunării 
Naționale a Republicii Tunisia. Sadok 
Makoddem. pentru felicitările care
i-au fost adresate cu prilejul reale
gerii sale în această funcție.

Consfătuire. La Drobeta 
Turnu-Severin a avut loc o con
sfătuire interjudețeană pe tema 
„Probleme ridicate de poluarea 
mediului prin pesticide și fertilizan- 
te". Specialiști din București și dife
rite județe au prezentat o serie de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 noiembrie. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă, exceptînd nord-vestul ță
rii, unde se va răci ușor în a doua 
parte a intervalului. Cerul va fi schim
bător, mai mult noros. Vor cădea ploi 

referate pe această problemă, preci- 
zînd mijloacele' de prevenire și com
batere a poluării mediului încon
jurător.

Ansamblul de balet al 
Teatrului Mare din Varșovia 
a prezentat, miercuri seara, un 
spectacol de gală pe scena Ope
rei Române din București. Pro
gramul — în regia și coregra
fia lui Witold Gruca — a cu
prins versiunea coregrafică a „Sim
foniei a III-a“ de Tadeusz Baird, 
poemul coregrafic „Stanislaw și 
Anna Oswiecim“ după poemul sim
fonic al lui Mieczyslaw Karlowicz și 
„Nunta din Ojcow". balet pe muzica 
lui Karol Kurpinski. A acompaniat 
orchestra Operei bucureștene sub 
bagheta dirijorului polonez Mieczy
slaw Nowakowski.

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice, un 
numeros public.

Au fost de fată reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Polone la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

șt burnițe, mai frecvente în nordul și 
vestul țării. îndeosebi în primele zile. 
Vîntul va sufla moderat, predominînd 
din sectorul vestic. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, mai cobo- 
rîte în estul țării, în a doua parte a 
intervalului, iar maximele între 6 și 
16 grade. Dimineața și seara ceață. în 
București : Cerul, mai mult noros. Tem
porar va ploua. Dimineața și seara cea
ță. Vînt slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

In preajma aniversării Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

Adunări
Cu prilejul celei de-a 59-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, miercuri au avut loc 
adunări festive la București, Brăila, 
Iași și Pitești.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, ai 
Consiliului General al Asociației ro
mâne pentru legăturile de prietenie 
cu U.R.S.S., numeroși oameni ai 
muncii, studenți, elevi din localitățile 
amintite. Au participat reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București, membri ai delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
care se află în vizită în țara noastră.

Despre însemnătatea istorică a Re
voluției din Octombrie au vorbit : la 
Clubul uzinelor „Republica" din Ca
pitală — Marilena Preda, secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 
3, și V. E. Statiev, reprezentant co
mercial al Ambasadei U.R.S.S. la 
București ; Ia Clubul întreprinderii 
„Progresul" din Brăila — Pavel Buga, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii, și V.P. Abizov, consi
lier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești ; la clubul întreprinderii de an
tibiotice din Iași — Nicolae Pârtie, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii, și B. A. Remov, consiy 
jlier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, iar la ciubul întreprinderii „Ar- 
geșeana" din Pitești — Elena Tudor, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii, și Nina Mihailovna, 
muncitoare la Uzina de rulmenți din 
Moscova, deputat în Sovietul orășe
nesc Moscova, membru al delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă. Vorbitorii s-au referit pe larg la 
puternicul ecou pe care l-a produs in

festive
întreaga lume victoria Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, subli
niind că ea a marcat epoca trecerii 
de la capitalism la socialism, cale pe 
care au pășit numeroase țări ale lu
mii, S-au relevat, de asemenea, suc
cesele dobîndite de popoarele Uniunii 
Sovietice, munca plină de avint pe 
care oamenii muncii o desfășoară 
pentru construirea comunismului, 
precum și marile realizări ale po
porului român în munca pentru 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., pen
tru înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. 
Evocînd relațiile de prietenie și co
laborare frățească care se dezvoltă 
între Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, vorbitorii au 
subliniat, totodată, importanța deose
bită a convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceăușescu și Leonid Ilici 
Brejnev, pentru continua întărire a 
prieteniei româno-sovietice, pen.tru 
adîncirea relațiilor dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., a colaborării dintre Româ
nia și U.R.S.S., in interesul poporului 
român și al popoarelor Uniunii So
vietice, al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

în încheierea adunărilor, formații 
artistice au prezentat spectacole.

★
Delegația de cineaști din U.R.S.S., 

condusă de V. V. Matveev, președin
tele Comitetului pentru cinematogra
fie al R. S. S. Bieloruse, aflată în 
tara noastră cu prilejul „Zilelor fil
mului sovietic", s-a întilnit, miercuri, 
la centrala „Româniafilm", cu ziariști, 
critici și istorici de film români.

(Agerpres)
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t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,15 La volan
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Itinerar folcloric mehedlnțean.
10,00 Baschet masculin : Dinamo Bucu-

reștl — Sinudyne Bologna (Cupa 
campionilor europeni).

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cadran mondial.
20.25 Ecran muzical șl de varietăți.
21.30 Revista literar-artistică TV.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Concertul orchestrei simfonica a 

Radioteleviziunil.
21,00 Telex.
21,05 Bucureștlul necunoscut.
21.20 Publicitate.
21.25 Circ în aer liber.
22,00 Cîntece din satul meu.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICA
Popas pe malurile Daugavei

cinema
mine : PA-

mai tirziu :

I FLOREAS-'

MIORIȚA

MIORIȚA

„Zilelor 
FILMU- 
20.

• Tănase Scatiu : PATRIA — 9 
11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA - 
9; 11,45; 16,15; 19,15, TOMIS — 9 
11,45; 14,30; 17,15; 20, MODERN - 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Spartacus (în cadrul 
filmului sovietic") : CASA 
LUI — 10; 12; 14; 16; 18;
*. Expresul bulgărilor de zăpadă: 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, SALA 
PALATULUI (seria de bilete 793)
— 17,15, (794) — 80,15., ...
• Stropitoarea portocalie : LU
MINA — S; IȚ.îS; l£3ff; 15145; 18;
20.
• Pe veci al tău : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20.30,
FESTIVAL — 9: 11,15: 13.30: 16;
18.15; 20,30.
• Soarele alb al pustiului : TIM
PURI NOI — 9; 11.15: 13.30: 15,45; 
18; 20,15.
• Papillon : CAPITOL — 9.30;
12.45: 16; 19,15.
• Osinda : VICTORIA — 9.30; 12; 
15; 17.30; 20. BUZEȘTI — 9: 11.30: 
14; 16,30; 19.

Mica sirenă : DOINA
11.15; 13: 14,45; 16,30;
• Lumină pe coline :
— 9,15; 11.30; 13,45; 16:
• întoarcerea marelui blond: FE 
ROVIAR - 9: 11.15: 13.30: 18 
20,15, MELODIA — 9: 11,15; 
16: 18.15: 20.30.
•' Cangurul : DACIA — 
13,30: 15.45: 18: 20.15.
• Cei patru mușchetari
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 16:
20.30, AURORA — 9; 11,15;
15.45; 18; 20,15.
• Dacii : BUCEGI — 15,30;
20.

Oameni respectabili : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
EFORIE — 9,15; 11,30: 13.45; 16;
18.15; 20.30.
• Ultima noapte a singurătății :
UNIREA — 15.30; 17,45; 20. CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
• Pintea : DRUMUL SĂRII — 
13,30; 18; 20.15.

Tara îndepărtată : GIULEȘTI — 
10; 15,30; 17,43: 20. VOLGA — 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18: 20,15.
• Pinocchio : FERENTARI —
15.30.
• Ultimele zile ale verii s FEREN
TARI — 18; 20.15.

Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
PACEA — 14.30; 16.

• O piramidă pentru
CEA — 18; 20.
• Un zimbet pentru
CRTNGAȘI — 17.
• Noaptea american^
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate
— 9; 11,15; 13,30.
• Dosarul Gericarov :
— 15,45: 18; 20.15.
«r Ce! mai frumoși ani : VIITO
RUL — 15.30: 18; 20,15.
• Astft-seară dansăm In familie : 
MOȘILOR -16: 18; 20.
• Uizana — căpetenia apașilor I 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Călărețul fără cap : MUNCA — 
15.45; 18; 20.
• Ursul Yogi : COSMOS — 15,30.
• Haiducii,: COSMOS — 13: 20.15. 
•- Cei 13 de la Barletta : FLACĂ
RA — 15.30: 18:^4,15, t i ... i
• Războiul meii, dragostei mea : 
ARTA — 15.30; 17,45; 20.
• Celălalt Francisco : VITAN — 
15.30: 18: 20.15.
«. Tom Sawyer : PROGRESUL — 9.
• Dacă tace cintărețul : PROGRE
SUL — 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20,15.
• Al șaptelea cartuș : RAHOVA
— 16: 13: 20.

teatr
9.S0:

18.15; 20.
CENTRAL 

18.15: 20,30.

is 15:
13.30:

9:

EXCEL-
18.15;
13.30;

17.45;

Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30.
• Orchestra simfonică a Radiote- 
levlzlunif : Concert simfonic. Di
rijor : Emil Ceakarov (Bulgaria). 
Solistă : Marfa Murcșanu — 20.
• Opera Română : Balete poloneze 
prezentate de Ansamblul Teatru
lui Mare din Varșovia — 19.

Teatrul de operetă : Văduva ve
selă — 19.30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19.țr Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Hotei „Zodia 
gemenilor" — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista . cu 
palate — 19.30. (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece — 
19,30.
• Teatru] „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : O poveste cu clntec — 
10. Răi și nătărăi — 17.

UN NOU SUCCES AL TEODOREI UNGUREANU 
ÎN FAȚA PUBLICULUI CANADIAN

gimnastică 
publicului 

una dintre 
pe timpul

Concursul feminin de 
de -la Toronto a prilejuit 
canadian reîntîlnirea cu 
sportivele lui preferate 
Jocurilor Olimpice din acest an, ti- 
năra româncă Teodora Ungureanu. 
Aceasta a cîștigat concursul la o di
ferență netă, totalizind 38,10 puncte. 
Au urmat-o în clasament Andrea 
Bieger (R.D. Germană) — 37,20
puncte și Anna Pohludkova (Ceho
slovacia) — 36,95 puncte. Corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă subliniază spectaculoasa evo-

lutie a Teodorei Ungureanu, care a 
impresionat încă o dată, mai ales prin 
binecunoscutul său exercițiu la sol, 
unul dintre cele mai bune din în
tregul turneu olimpic.

în sala de la Toronto au fost pre- 
zenți 16 257 de spectatori.

în competiția masculină, pe primul 
loc s-a situat japonezul Koji Gushi- 
ken — 56,75 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Jiri Tabak (Ce
hoslovacia) — 56,05 puncte și Eber
hard Gienger (R.D. Germană) — 
54,45 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Vineri vor începe la Cluj-Na- 

poca meciurile uneia dintre grupele 
semifinale ale „Cupei cupelor" la 
polo pe apă. în prima zi. sînt pro
gramate următoarele partide : Di
namo București — Cerna More Var
na (ora 18,30) ; M,Q,U. jMoșgova. r- 
Canottieri Napoli, (ora 19,30). în 
ziua a doua, simbătă, au loc parti
dele : Dinamo—Canottieri 
și Cerno More Varna 
Moscova (ora 18,45). Turneu] se 
încheia duminică, odată cu desfășu
rarea ultimelor două partide : 
nottieri — Cerno More (ora 
M.G.U. Moscova — Dinamo 
rești (ora 18).

• Federația de rugbi a 
pentru meciul de la 14 
dintre echipele României 
următorul lot : 
trei sferturi — 
Zafieșcu I, Nica (căpitanul echipei). 
Varga ; mijlocași — Dumitru Ale
xandru, Paraschiv, Suciu ; înaintași 
— Băcioiu. Bucan. M. Ionescu. Pin- 
tea, Mușat, Ortelecan, Murariu, 
Stoica. Achim, Dărăban, Borș, Mun- 
teanu și Dinu.

• După încheierea partidelor din 
turul al doilea al meciului feminin 
de șah dintre echipele României și 
Bulgariei, care se desfășoară la Bra
șov, scorul a devenit 6,5—3.5 puncte 
în favoarea jucătoarelor românce. în 
meciul echipelor de junioare, <’ 
trei tururi, scorul este de 5—1 
favoarea echipei române.

• Astăzi, în sala Floreasca, 
meci retur pentru „Cupa campioni
lor europeni" Ia baschet (masculin), 
echipa Dinamo întîlnește formația 
italiană Sinudyne din Bologna. Jocul 
va începe la ora 17.45. în prima 
partidă disputată la Bologna, echipa 
italiană învinsese cu 77—68.

• La Londra, în turneul de tenis 
pentru „Cupa Dewar", jucătoarea a- 
mericană Chris Evert a dispus cu

(ora 17.45)
— M.G.U.

va
Ca-

17) și 
Bucu-

fundași 
Motrescu,

alcătuit 
noiembrie 

și Franței 
— Bucos ; 
Ianusevici,

după 
in

în

INVITAȚIE LA CACIULATA
Stațiunea Călimănești-Câciu- 

lata, perlă între perlele Ol
tului, și-a cîștigat un binemeri
tat prestigiu âtît în țară, cît și 
peste hotare, nu atît prin pito
rescul locurilor care o înconjoa
ră, cît prin deosebita valoare 
terapeutică a izvoarelor sale. în 
fiecare an vin aici la odihnă și 
tratament peste 50 000 de oameni 
ai muncii din întreaga tară, că
rora li se alătură alte mii de tu
riști din R. F. Germania, Fin
landa, Norvegia și alte țări ale 
lumii. Folosite în cura internă 
sau externă, izvoarele de ape 
minerale de la Călimănești- 
Căciulata și-au dovedit Întot
deauna eficacitatea în tratarea 
gastritelor hipo și hiperacide,

insuficienței renale, afecțiunilor 
aparatului locomotor, reumatis
melor de diferite forme și a al
tor peste 30 de afecțiuni. 
Succesele în tratarea acestor 
boli nu se datorează insă ex
clusiv apelor minerale. Bazele 
de tratament ale vilelor și com
plexelor sanatoriale au fost do
tate cu aparatură și instalații 
dintre cele mai moderne, folo
site la procedurile electrohidro- 
terapice, kinetoterapice, helio- 
terapice. pentru aerosoli și in- 
halatii, băi de sulf, acid carbonic 
sau de plante, pentru tratamente 
prin curent! diadinamici, gal
vanici sau impulsuri magnetice 
etc.

— Numărul tot mai mare de

oameni ai muncii care apelează 
la izvoarele noastre de sănătate 
— ne spunea Constantin Pre- 
descu, directorul stațiunii, ne-a 
determinat să luăm măsuri și 
pentru dezvoltarea capacități
lor de cazare. Astfel, după ce 
în vara acestui an am dat în 
folosință hotelul Cozia, in care 
avem toate tipurile de servicii 
turistice și balneare și care dis
pune de 400 lbcuri pe serie, în 
primăvara anului următor va 
mai intra în circuitul turistic al 
stațiunii un alt hotel de aceeași 
capacitațe. 
de cazare 
satisfacem 
țări din 
Stanciu).

Extinderea spațiilor 
ne permite astăzi să, 
imediat orice solici- 
întreaga țară. (Ion

• CENTRU DE CER
CETĂRI COSMICE ÎN
POLONIA. Un asemenea
centru urmează să fie creat, în 
curînd, potrivit unei hotărîri a 
Academiei de Științe din aceas
tă țară. în prima etapă, în ca
drul acestui centru vor funcțio
na secții de fizică cosmică și 
de geodezie planetară, urmînd 
ca, ulterior, să fie create sec
țiile pentru cercetarea resurse
lor solului, a mediului înconju
rător, precum și pentru folosi
rea tehnicii cosmice. Prelucra
rea datelor furnizate de centrul 
de cercetări va fi efectuată de 
un centru de calcul. înființarea 
noii instituții, care va concentra 
întreaga activitate de cercetare 
în domeniul cosmosului, actual
mente dispersată în diferite in

stitute științifice poloneze, este 
legată de participarea Poloniei 
la înfăptuirea programului „In- 
tercosmos", vizînd includerea în 
echipajele navelor cosmice și a 
stațiilor orbitale sovietice a u- 
nor cetățeni din celelalte țări 
socialiste.

• EMISIUNI FILATE
LICE DEDICATE PĂCII. 
Una din cele mai prestigioase 
distincții filatelice pe plan in
ternațional este premiul italian 
ASIAGO, decernat, în fiecare 
an, acelei administrații poștale 
care a emis cel mai reușit tim
bru original, fiind excluse, cu 
alte cuvinte, reproducerile de 
artă. Anul acesta premiul a fost 
atribuit O.N.U. (unica organiza
ție internațională autorizată să 
emită timbre), pentru o serie de

emisiuni poștale dedicate iniția
tivelor în sprijinul păcii. Au 
mai fost premiate administra
țiile poștale din insula Jersey, 
pentru cel mai frumos timbru 
cu subiect turistic, și din Un
garia, pentru timbrul cel mai 
reușit Cu . subiect ecologic.

• DEUTERIU DIN 
ALGE. Descoperind că, în 
timpul fotosintezei, alga „Chlo- 
rella" acumulează în țesuturile 
ei deuteriu (hidrogen greu), un 
grup de cercetători japonezi a 
reușit să extragă din această 
plantă un lichid cu un procen
taj de 0.4 la sută hidrogen greu. 
Recurgind la tehnica centrifu
gării, au sporit acest procentaj 
la 2.4 la sută, din lichidul res
pectiv rezultind apoi, prin elec
troliză, deuteriu pur. Pină nu

6—4, 6—0 de Florența Mihai (Româ
nia).

• Ieri, la Torokszentmiklos, tn me
ciul amical de fotbal dintre selecțio
natele de juniori ale României și 
Ungariei, scor egal : 2—2 (1—1). Go
lurile echipei rorpâpe au .fost marcate, 
de Ignat și Goia.

• Rezultate din turul doi al cupe
lor europene de fotbal : Cupa cam
pionilor europeni : Dynamo Dresda— 
Ferencvaros Budapesta 4—0 ; Cupa 
U.E.F.A. : Steaua Roșie Belgrad— 
Austria Salzburg 1—0 ; Videoton (Un
garia)—S.W. Innsbruck 1—0.

Sportul studențesc a pierdut și 
la Gelsenkirchen, în fața echipei 
Schalke, de astă dată la scor : 4—0 
(3-0).

Echipele subliniate se califică pen
tru turul următor.

Frumusețile ți bogățiile naturii, 
monumentele impozante ale trecu
tului, peste care se suprapun edifi
ciile moderne ale socialismului și 
comunismului și — mai presus de 
orice — oamenii harnici care fău
resc toate aceste valori materiale și 
spirituale sint elemente pe care 
le reține, din capul locului, călăto
rul ce poposește pe meleagurile 
Letoniei sovietice.

In Letonia, țară a peisajelor ce 
farmecă privirile, intilnești pajiști 
verzi și izvoare limpezi, stînci ab
rupte, dumbrăvi cu mesteceni și ste
jari ce se intind pină spre țărm, un
de valurile mării aruncă pe plajele 
cu nisip fin boabe de „soare soli
dificat" — chihlimbarul. Intilnești, 
totodată, orașe și sate ce freamă
tă de viață, uzine și fabrici, mari 
șantiere unde se ridică mereu alte 
obiective industriale, blocuri de 
locuințe, așezăminte social-cul- 
turale, însemnele noului fiind atot- 
prezente.

Letonia înfățișează astăzi ta
bloul unei republici industrial-agra
re in plin avint, a cărei industrie 
s-a îmbogățit cu noi sectoare și ra
muri, volumul producției sporind 
in anii puterii sovietice de 37 de 
gri., Uzinele letone produc locomo
tive electrice și diesel, vagoane, ma- 
șini-unelte. materiale de construc
ție, centrale telefonice automate, 
microbuze, mașini de spălat și fri
gidere, aparate de radio, medica
mente și multe alte bunuri, care 
se exportă in 90 de țări de pe di
ferite meridiane.

Mărturii semnificative ale boga
telor tradiții de cultură ale Letoniei 
oferă capitala, Riga — unul din cele 
mai frumoase și interesante orașe 
din ținuturile Balticei. Este impre

sionantă grija manifestată, de-a 
lungul vremurilor, de populația ora
șului de a păstra intacte, in pofida 
vicisitudinilor, a războaielor și fră
mântărilor pe care le-au cunoscut 
aceste locuri, valorile de artă și 
cultură din trecut. Cel mai pregnant 
exemplu in acest sens îl oferă re
marcabilul monument istoric și ar
hitectural al Rigăi — Domul — 
construit in prima jumătate a veacu
lui al XIII-lea. lnglobind — de la

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN U.R.S.S.

prinsul ei fiind transformate in rui
ne. tn prezent, piața a dobîndit o 
nouă infățișare. zestrea ei fiind 
îmbogățită cu edificiul Institutului 
politehnic, principală pepinieră de 
cadre pentru economia republicii, cu 
numeroase blocuri de locuințe. Ea a 
primit numele de „Piața pușcașilor 
roșii letoni", in memoria eroilor 
care au dat minunate exemple de 
vitejie în lupta pentru apărarea 
cuceririlor Revoluției din Octom
brie.

Riga poate fi numită pe drept cu- 
vint un oraș al grădinilor și parcu
rilor, care ocupă, de altfel, 30 la sută 
din suprafața sa. Zona preferată de 
localnici este Mejapak, unul din cele 
18 parcuri ale Rigăi, situat pe ma
lul pitoresc al lacului Kiș — loc de 
odihnă ți recreare, dotat cu tot ce 
e necesar în acest sens. Pe terito
riul parcului este amenajată, de a- 
semenea. Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a R.S.S, Letone. 
In săli ți pavilioane sint expuse o 
multitudine de produse, care ilus
trează înfăptuirile de seamă ale 
oamenilor muncii în cele mai va
riate ramuri ale producției materia
le.

Riga este un important port ma
ritim, centru industrial, precum și

fundament și pină la săgeata cu gi
ruetă din virf — stiluri dintre cele 
mai variate (gotic, baroc, cla
sic etc.), monumentul frapează prin 
impunătoarele bolți și vitralii ce se 
etalează privirilor, ca și prin ves
tita orgă cu 6 768 de tubiiri. Trans
format in muzeu. Domul este fo
losit astăzi și ca loc’ de concerte, 
unde adesea răsună acordurile răs
colitoare ale ntuzicii lui Bach, 
Beethoven, CeailtOiiSki, Hăndel, 
Mozart sau creații contemporane.

La. fel ca toate orașele din Leto- ... . ■ - .
nia și din întreg cuprinsul U.R.S.S., "n nod de contuntbațiz feroviare, rA^ 
Riga a cunoscut o puternică dez- —
voltare și înflorire in anii puterii 
sovietice. De pe malul fluviului 
Daugava, ce imparte orașul in două, 
se înfățișează privirilor o minunată 
vedere panoramică a cheiului Kom- 
somolului, mărginit de alei străjui
te de tei. 
se găsește 
riei, care 
avut mult 
distrugerilor pricinuite de fasciști, 
toate monumentele istorice din cu-

Lingă podul Octombrie 
vechea piață a Primă- 
în timpul războiului a 
de suferit de pe urma

Here și aeriene. Institutele și uni
versitățile sale pregătesc specialiști 
de înaltă calificare in diferite ra
muri ale științei și tehnicii. Iar in 
școlile sale primesc „biletul de drum 
in viață" mii și mii de lucrători in 
cele mai variate domenii — oameni 
care își dăruiesc cu însuflețire ener
giile cauzei nobile a edificării so
cietății comuniste.

Florea CEAUȘESCU

poate fi hrănită planeta?
introducerii în circuitul agricol a unor noi terenuri : dificultățile existente și• Necesitatea introducerii în circuitul agricol a unor noi terenuri : dificultățile existente și 

posibilitățile de a le depăși • Cooperarea internațională, factor important al rezolvării proble
mei alimentației • în ultima instanță, o perspectivă optimistă : intr-adevăr. Terra își 
poate hrăni toți fiii.

Sub acest titlu. săptămânalul francez „L’Express" publică, pe mar
ginea celui de-al treilea raport al „Clubului de la Roma", un amplu 
articol, care constituie o documentată pledoarie in sprijinul ideii cen
trale a raportului: soluționarea problemelor economice grave care 
confruntă omenirea — inclusiv problema alimentației — prin instau
rarea unei noi ordini 
rile tuturor națiunilor.

economice internaționale, conjugindu-se efortu-

j

tn 
arde 
lui

prezent, pe glob există 
de oameni ; la sfîrșitul 

vor fi 6 miliarde. Cum 
hrăniți toți acești oameni ? 
problemă îngrijorătoare, 
mai dificilă din cite examinează cel 
de-al treilea raport al „Clubului de 
la Roma" privind noua ordine eco
nomică internațională.

Așadar, omenirea se înmulțește 
In prezent, la fiecare a patra zi și 
jumătate, cu un milion de guri de 
hrănit. Dar însăși natura vitregă se 
împotrivește. strădaniei locuitorilor 
din unele regiuni subdezvoltate de 
a-și asigura hrana necesară. Pe an
samblu, situația alimentară se înrău
tățește. Institutul internațional de 
politică alimentară de la Washington 
a publicat, de curînd, prognozele 
pentru următorii 10 ani : dacă nu se 
vor lua măsuri de îndreptare, defici
tul de cereale al țărilor sărace se va 
dubla pînă în 1985. în ultimii 5 ani, 
creșterea anuală a producției agricole 
mondiale a cunoscut o vizibilă înce
tinire : ea nu mai este în prezent

4 mili- 
secolu- 
pot fi 
Iată o 

poate cea

decit de 1,7 la sută, iar In lumea a 
treia stagnează la 1 la sută. în timp 
ce populația sporește anual într-un 
ritm de 2,5 la sută. Dacă se menține 
acest indice, deficitul de cereale va 
fi în 1985 de 200 de milioane tone.

Războaiele, seceta, inundațiile nu 
sînt singurii factori care explică 
acest deficit. Din fericire, o serie de 
țări ale lumii a treia au înțeles că 
independența alimentară este o con
diție indispensabilă a independenței 
politice. Astfel, în 1972, 14 state ale 
Africii occidentale au lansat un pro
gram de cooperare pentru a dezvoltă 
cultura orezului, produs, pînă în pre
zent, în bună parte importat. Deși 
în acest an producția este satisfăcă
toare, o problemă dificilă o constituie 
recoltarea, stocarea și distribuirea. 
Or, în unele țări lipsa căilor de co
municație și a mijloacelor de trans
port anulează rezultatele eforturilor 
de dezvoltare a agriculturii.

Sporirea producției alimentare 
mondiale presupune și introducerea 
de noi terenuri în circuitul agricul-

turii. Din punct de vedere teoretic, 
se pot instala sere atît în deșert, cit și 
la cercul polar. La sfîrșitul anilor ’60, 
experții cei mai optimiști evaluau la 
33 milioane de kmp păminturile cul- 
tivabile care ar putea fi adăugate 
celor 14 milioane de kmp exploa
tați în prezent. în 1974, F.A.O. nu mai 
reținea decit cifra de 10 milioane de 
kmp cultivabili și aprecia in același 
timp că pentru a reda agriculturii 
numai 1,5 milioane kmp, se cer chel
tuite 30 de miliarde de dolari.

Din suprafața totală a pămînturi- 
lor nevalorificate, numai o mică par
te nu este afectată de lipsa acută de 
apă : pădurea tropicală, udată de 
ploi pe parcursul întregului an. Tre
buie spus că aceste terenuri nu pot 
fi lucrate cu mașini agricole grele, 
intrucît ar distruge fragilul sol tro
pical. Folosirea îngrășămintelor este 
și ea o armă cu două tăișuri : din 
cauza climei, ele favorizează mai cu
rînd creșterea buruienilor decit a 
culturilor de cereale. Cultivarea ra
țională presupune, in aceste regiuni, 
o sumedenie de precauții : o prelu
crare minuțioasă a solului, însămin- 
țări la termene foarte precise, îngră
șăminte foarte riguros dozate. Meca
nizarea cu mașini ușoare se poate 
dovedi mult mai eficace, dacă e bine 
adaptată fragilității solului.

Pentru ca populația Terrei să aibă

ce mînca, pe lingă răspunderea ee 
revine țărilor lumii a treia în dezvol
tarea agriculturii, se impune ca o ne
cesitate de prim ordin mobilizarea 
țărilor dezvoltate. Ele ar trebui să-și 
Orienteze atenția spre nevoile actuale 
ale țărilor lumii a treia. Este necesar 
ca țările bogate să garanteze stabili
tatea prețurilor la export a produselor 
din țările în curs de dezvoltare, pen
tru ca acestea să se poată angaja în 
traducerea în viată a unor planuri 
de dezvoltare pe termen lung.

Or, în fata cerinței rezolvării fără 
întirziere a acestor probleme, comu
nitatea internațională acționează în
cet. în noiembrie 1974, la Roma, Con
ferința mondială asupra alimentației 
a recomandat crearea unui Fond in
ternațional pentru dezvoltarea agri
culturii (F.I.D.A.), dotat cu un buget 
inițial de un miliard de dolari. A 
fost nevoie de doi ani pentru ca 
F.I.D.A. să vadă lumina zilei.

Dar în acești doi ani irosiți s-au 
născut 250 de milioane de copii, iar 
alți 90 de milioane au murit din 
cauza lipsei de hrană. Omenirea tre
buie să se grăbească, să acțione
ze mult mal prompt, conjugindu-și 
eforturile pentru rezolvarea acestei 
probleme esențiale. Datele arată că 
există imense posibilități nefolosite 
pentru a satisface nevoile de hrană 
ale omenirii, in prezent ca și în viitor. 
Sudanul, de pildă, ar putea acoperi 
singur necesarul de alimente al în
tregului continent african, in condi
țiile în care agricultura sa ar bene
ficia de investiții de circa 4 miliarde 
de dolari. Dacă randamentul supra
fețelor cultivate in prezent pe glob 
ar egala pe cel al „polderelor" olan
deze (zonele smulse mării), ele ar 
putea hrăni o populație de 10—12 ori 
mai mare decit cea actuală.

Așadar, în ultimă instanță, conclu
zia este optimistă, cu condiția ca În
treaga comunitate internațională să 
se preocupe intens de această pro
blemă și să adopte măsuri corespun
zătoare.

nv tn «v ti t nt nrM t
. ... ' v •••,

de mult, acest prețios combusti
bil termonuclear — prezent în
tr-o proporție de 1/6 000 în apa 
obișnuită — era produs doar 
prin tehnica distilării fractiona
te a hidrogenului lichid, pe cît 
de complicată, pe âtit de costi
sitoare.

• EMULUL LUI Hl- 
POCRATE. La Atena a fă
cut vilvâ, în aceste zile, proce
sul unui personaj care se Spe
cializase în vinzarea de...... apă
tămăduitoare". Numeroși au 
fost naivii care au plătit cu 
bani grei apa provenită din 
insula Kos, leagăn al marelui

HipocrâtS, apă ce ar fi âvut ca
litatea de a vindeca cele mai 
felurite boli, printre altele... or
birea și cancerul. Pentru a-1 
„vindeca" pe falsul discipol al 
lui Hipocrate de veleitățile sale, 
tribunalul a hotărit să-1 con
damne la 8 luni închisoare.

• O PIERDERE PEN
TRU LITERATURA FRAN
CEZĂ. Prin dispariția lui 
RaymOnd Queneau, poet, ro
mancier și enciclopedist, care a 
Încetat din viață zilele trecute 
la Paris, literatura franceză su
feră o pierdere grea, relevă zia

rele pariziene, subliniind, intre 
altele, extraordinara inventivi
tate lingvistică a scriitorului, 
care a îmbogățit limba franceză 
modernă cu formațiuni lexicale 
de o savoare unică. între ro
manele sale se numără „Pier
rot, prietenul meu" (tradus și 
în limba română) și fantezia 
umoristică „Zazie în metrou". 
Queneau s-a ilustrat, în același 
timp, și ca director al celebrei 
enciclopedii „Pleiade".

• MAMUTUL DE 
PIATRĂ. în decursul timpului, 
oamenii au ridicat numeroase 
monumente reprezentînd ani
male. Celui mai credincios prie
ten al omului, cîinele, i s-au 
consacrat monumente la Lenin
grad, Paris, Berlin șî în alte 
orașe; la Foborg, în Danemarca,

există un monument întruchî- 
pind o vacă ; elvețienii au 
imortalizat catîrul, iar norve
gienii balena. La Paris și la 
Tokio se află monumente dedi
cate broaștelor. Dar singurul 
monument din lume al unui 
mamut se află în localitatea 
Kuleșovka, în apropiere de 
Harkov ; aci s-a descoperit în 
1839 scheletul unui mamut 
uriaș, în cinstea cărui eveni
ment în 1841 a fost dezvelit un 
monument : un mamut de 
piatră.

• BIBLIOTECA PA
TENTELOR. Pentru Spe
cialiștii dornici a fi la curent cu 
cele mai recente invenții și ino
vații din domeniul tehnicii, la 
Budapesta a fost deschis un 
serviciu de documentare cu-

prinzînd nu mai puțin de nouă 
milioane de fișe, fiecare cores- 
punzind unui patent. Un perso
nal competent stă la dispoziția 
solicitanților — în majoritatea 
cazurilor ei înșiși inventatori — 
oferind cu operativitate toate 
datelg asupra respectivelor pa
tente, asupra posibilităților de 
aplicare a acestora în practică 
etc.

• AUTOMOBILE CU 
DEFECTE. Compania „Ford“ 
a hotărit să retragă imediat din 
circulație și de pe piață 53 000 
automobile produse de între
prinderile sale în cursul acestui 
an. Un reprezentant al compa
niei a recunoscut că la aceste 
automobile âu fost descoperite 
o serie de grave defecțiuni la 
sistemul de direcție.
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Rezultatul alegerilor din S. U. A.
— Candidatul Partidului Democrat, Jimmy Carter, 

a întrunit majoritatea voturilor
Una dintre cele mai strînse com

petiții electorale din întreaga istorie 
a Statelor Unite s-a încheiat 
miercuri dimineața cu victoria can
didatului partidului democrat la pre
ședinție, Jimmy Carter, fostul guver
nator al statului Georgia : în calitate 
de vicepreședinte a fost ales în mod 
automat colistierul său. senatorul 
Walter Mondale.

DUPĂ CENTRALIZAREA VOTU
RILOR, BILANȚUL SCRUTINULUI 
PREZIDENȚIAL DIN S.U.A. SE 
PREZINTĂ ASTFEL : CANDIDATUL 
PARTIDULUI DEMOCRAT, JIMMY 
CARTER. A ÎNTRUNIT 51 LA SUTA, 
IAR CANDIDATUL REPUBLICAN. 
GERALD FORD, A OBȚINUT 48 LA 
SUTA DIN SUFRAGII.

După cum se știe, în baza siste
mului electoral american, președin
tele este ales nu direct de către ale
gători, ci de un grup de 538 electori. 
Pentru a obține victoria, candidatul 
la președinție trebuie să-și asigure 
sprijinul unui minimum de 270 elec
tori. încă înainte de anunțarea re
zultatelor votului popular. J. Carter 
și-a asigurat sprijinul a 303 electori 
din 24 de state și în districtul fede
ral Columbia, cîștigînd astfel bătă
lia pentru funcția de președinte — 
al 39-lea — al Statelor Unite ale 
Americii. Candidatul republican. Ge
rald Ford, a cîștigat alegerile în 
26 de state, care dispun însă de nu
mai 235 electori.

Colegiul electoral se va întruni la 
13 decembrie pentru a desemna ofi
cial pe șeful statului. Instalarea 
noului președinte este prevăzută, 
potrivit Constituției americane, pen
tru data de 20 ianuarie 1977.

în ce privește alegerile pentru Se
nat, Camera Reprezentanților și pen
tru posturile de guvernatori, ele nu 
au dus, în genere, la schimbări sem
nificative in raportul de forțe exis
tent in prezent între democrați și 
republicani. Partidul Democrat con
tinuă să controleze Camera Repre
zentanților cu o majoritate de 292 
din cele 435 de mandate și Senatul 
cu 61 din cele 100 de locuri, un se
nator fiind independent.

Jimmy Carter s-a născut la 1 
octombrie 1924, in localitatea 
Plains, din statul Georgia. într-o 
familie de fermieri. După studi
ile primare și secundare, urmea
ză, în anii 1941—1942, cursuri'e 
la Southwestern University, din 
Georgia și. în anul următor, la 
Institutul de tehnologie din a- 
celași stat. După serviciul mili
tar a absolvit. în 1947. Acade
mia de marină din Annapolis. în 
cadrul marinei militare a obți
nut gradul de locotenent, soecia- 
lizindu-se în fizica nucleară. Din 
1953 trece în rezervă, devenind 
fermier. în această perioadă iși 
începe activitatea politică în ca
drul Partidului Democrat. între 
anii 1962—1966 este ales în Se
natul Georgiei, iar în perioada 
1971—1975. guvernator al acelu
iași stat. Pe plan federal s-a re

Acțiuni pe linia construirii unei economii 
socialiste unitare în Vietnam

HANOI 3 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost dată publicității o declarație in 
care se relevă că guvernul R.S. Viet
nam urmărește construirea unei eco
nomii socialiste unitare în întreaga 
țară și lichidarea treptată a deosebi
rilor economice dintre cele două zone 
ale tării. în sudul țării, se spune în 
document, este necesar să se lichi
deze rămășițele exploatării feudale, 
să se lupte împotriva tuturor forme
lor de speculă, să se dezvolte agricul
tura, industria, meșteșugurile și alte

Totodată. rezultatele definitive 
anunțate la Washington ale alegerilor 
pentru desemnarea titularilor a 14 
posturi de guvernatori arată că au 
fost aleși nouă candidați ai Partidu
lui Democrat. dintre care șase și-au 
reînnoit mandatul. Din cei cinci gu
vernatori republicani, doi au fost 
realeși în această funcție.

Ca urmare a acestor rezultate, re
partiția posturilor de guvernator în 
cele 50 de state ale S.U.A. este urmă
toarea : Partidul Democrat — 37, 
Partidul Republican — 12. și un in
dependent. in statul Maine.

In felul acesta, pentru prima oară 
în ultimii opt ani. Partidul Democrat 
controlează atit organele legislative, 
cit și pe cele executive ale țării. A- 
ceastă nouă situație, apreciază co
mentatorul agenției U.P.I.. va • per
mite noului președinte, Jimmy Car
ter, să-și pună în aplicare măsurile 
preconizate cu prilejul campaniei e- 
lectorale, fără a întîmpina o opozi
ție din partea celor două camere ale 
Congresului S U.A., așa cum a fost 
cazul cu cei doi predecesori ai săi 
de la Casa Albă.

*
în prima sa declarație în calitate 

de președinte ales al Statelor Unite, 
Jimmy Carter a făcut apel la con
certarea eforturilor pentru amelio
rarea situației economice, pentru re
ducerea numărului șomerilor. El s-a 
angajat să-1 sprijine pe președintele 
Ford in această perioadă de tranziție, 
care va dura pînă în ianuarie 1977, 
cînd va prelua conducerea țării.

La rîndul său. președintele Statelor 
Unite. Gerald Ford, a trimis candi
datului Partidului Democrat, Jimmy 
Carter, o telegramă în care îl feli
cită pentru victoria obținută în ale
gerile prezidențiale desfășurate marți. 
Gerald Ford a asigurat pe fostul său 
adversar în alegeri de sprijin deplin 
atunci cînd își va asuma funcția de 
președinte al Statelor Unite.

C. ALEXANDROAIE
Washington

marcat prin activitatea politică 
desfășurată în calitate de con
ducător al campaniei electorale 
a Partidului Democrat pentru 
alegerile parțiale din 6 noiem
brie 1974 in cadrul cărora aces
ta a obținut o importantă vic
torie.

în campania pe care a desfă
șurat-o pentru a fi desemnat 
candidat al Partidului Democrat 
la postul de președinte al S.U.A.. 
J. Carter iese învingător în 19 
alegeri preliminare. La 15 iulie 
1976, Ia Convenția națională a 
Partidului Democrat de la New 
York, a fost desemnat, in unani
mitate. candidat al acestui 
partid pentru alegerile prezi
dențiale de la 2 noiembrie.

Jimmy Carter este căsătorit 
din 1946 cu Rosalyn Smith și 
are patru copii.

ramuri pentru a se asigura ■ astfel 
locuri de muncă pentru milioane de 
oameni.

Statul va căuta posibilități pentru 
realizarea de investiții în întreprin
deri de stat și colective și va folosi, 
totodată, posibilitățile sectorului pri
vat. care dispune de capital și tehni
că. Statul va înfăptui conducerea ge
nerală a activității sectorului privat. 
Sectorul de stat, se subliniază în do
cument. va avea rolul conducător în 
economia R.S. Vietnam.

• Liderii mișcărilor de elibe
rare insistă pentru transfe
rarea puterii pină la 1 sep
tembrie 1977 • Ian Smith a 
părăsit Conferința de la 

Geneva
O nouă reuniune a șefilor celor 

cinci delegații, consacrată examinării 
problemei fixării unei date precise 
pentru proclamarea independenței 
legale a Rhodesiei s-a desfășurat 
miercuri după-amiază la Geneva.

După cum informează agenția 
Reuter, reuniunea a fost convocată 
din inițiativa președintelui conferin
ței, ambasadorul britanic Ivor Ri
chard, care a supus șefilor de dele
gații un proiect de document elabo
rat de Marea Britanie. Documentul 
britanic, relevă agenția citată, fi
xează un calendar al diferitelor eta
pe constituționale necesare înainte 
ca negocierile de la Geneva cu pri
vire la Rhodesia să poată hotărî o 
dată pentru acordarea independenței 
în intervalul de doi ani.

Inițial, se anunțase că șefii de de
legații vor examina un document 
elaborat în comun de experții ofi
ciali ai tuturor delegațiilor partici
pante la lucrările conferinței, dar 
reuniunea experților pentru elabo
rarea documentului respectiv a fost 
anulată.

La sfîrșitul reuniunii de informare 
desfășurată miercuri după-amiază, 
la Geneva, în cadrul Conferinței în 
problema Rhodesiei, premierul regi
mului de la Salisbury, Ian Smith, a 
declarat că „nu s-a înregistrat nici 
un progres".

Pe de altă parte, William .Schau
fele, care se at'lă la Geneva în cali
tate de trimis special al guvernului 
american, a eșuat în încercarea sa 
de a-1 convinge pe Smith să renunțe 
la ideea de a abandona conferința. 
Acesta a părăsit. în cursul serii. Ge
neva, cu destinația Salisbury, înso
ții de 20 de colaboratori. Pieter Van 
Der Byl, ministrul afacerilor externe 
al guvernului de la Salisbury. Care 
va conduce delegația in absența lui 
Smith, a declarat presei că primul 
ministru va reveni „cînd va fi nece
sar".

în ce-i privește, cei patru lideri ai 
mișcărilor de eliberare din Rhodesia 
și-au exprimat nemulțumirea față 
de rezultatele intilnirii. Agenția 
Reuter amintește că aceștia resping 
intervalul de doi ani privind transfe
rul puterii în Rhodesia in mina ma
jorității de culoare. Ei consideră că 
o asemenea măsură poate fi între
prinsă pină la 1 septembrie 1977.

Pe de altă parte, Joshua Nkomo, 
apreciind, la rîndul său, că „nu s-au 
înregistrat progrese". întrebat care 
este opinia sa în legătură cu pleca
rea Iui Smith, a declarat că nu con
stituie o problemă pentru delegația 
sa faptul că o parte a delegației bri
tanice părăsește lucrările.

MAPUTO. Forțele armate popu
lare mozambicane continuă luptele 
împotriva trupelor rhodesiene care 
au invadat, duminică, o parte din te
ritoriul acestei țări, arată un comu
nicat oficial dat publicității la 
Maputo de către agenția de presă 
mozambicană. Documentul precizea
ză că au loc lupte in cinci regiuni 
ale țării, la frontiera cu Rhodesia.

Agenția mozambicană de informa
ții relevă'că trupele rhodesiene au 
atacat o gară din apropiere de Ma- 
pai. la 80 kilometri de frontiera din
tre cele două țări, ucigind zece per
soane aflate intr-un tren de pasa
geri și rănind alte 340.

Potrivit știrilor transmise de postul 
de radio Salisbury, trupele rasiste 
au asasinat în cursul agresiunii circa 
700 de persoane și au rănit alte 1 500. 
Este vorba, în principal, de membri 
ai Z.I.P.A. și de refugiați rhodesieni

La reuniunea de la Nairobi

România se pronunță pentru dezvoltarea 
în cadrul UNESCOcooperării europene

NAIROBI 3 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 19-a sesiuni a Con
ferinței generale a UNESCO, ale 
cărei lucrări se desfășoară în capi
tala Kenyei, prima săptămînă a fost 
consacrată dezbaterii programului or
ganizației pe perioada următoare, 
prezentat de directorul genera] al 
UNESCO. Amadou Mahtar M’Bow. 
Cei peste 30 șefi de delegații care 
au luat cuvîntul pînă în prezent, și 
în primul rînd reprezentanții țărilor 
în curs de dezvoltare, s-au referit 
îndeosebi la modul în care UNESCO 
trebuie să contribuie, prin mijloace
le sale specifice, la instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, la în
tărirea păcii, la lupta împotriva co
lonialismului, neocolonialismului. ra
sismului și apartheidului.

Delegațiile au subliniat necesitatea 
lărgirii cooperării internaționale, 
destinată să sprijine eforturile pro
prii ale fiecărei țări pentru asigura
rea unei dezvoltări independente în

NAȚIUNILE UNITE

In favoarea convocării unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale 

consacrată problemelor dezarmării
NAȚIUNILE UNITE. Luînd cuvîn

tul in cadrul dezbaterilor Comitetului 
pentru problemele politice și de secu
ritate al Adunării Generale asupra 
dezarmării, ministrul de externe al 
Mexicului. Alfonso Garcia Robles, a 
arătat că este necesară organizarea 
unei sesiuni speciale a Adunării Ge- 

„O.N.U. este chemată să-și 
în eforturile de soluționare

NAȚIUNILE UNITE. - Intr-un de 
mesaj adresat lui Kurt Waldheim, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor din Cipru, Spyros Kyprianou, îi 
cere secretarului general al O.N.U. 
să-și aducă contribuția la îndeplinirea 
cit mai grabnică a hotărîrilor adop
tate de Consiliu] de Securitate și A- 
dunarea Generală a O.N.U. în vederea 
reglementării crizei cipriote. La baza 
acestor hotărîri — se arată in me
saj — au fost puse asemenea prin
cipii ca asigurarea independenței, 
suveranității și integrității teritoria
le a Ciprului, încetarea amestecu
lui străin, reglementarea probleme
lor interne ale statului cipriot de că
tre ciprioții înșiși, ținindu-se seama

Continua luptele la frontiera 
rhodesiano-mozambicană

adăpostiți in taberele speciale din 
Mozambic.

Pe de altă parte, se anunță că pre
ședintele. Mozambicului se consultă 
cu președinții Zambiei, Tanzaniei, 
Ango’.ei și Botswariei in legătură cu 
agresiunea Rhodesiei în Mozambic.

SALISBURY 3 (Agerpres). — în 
legătură cu recentul atac întreprins 
în interiorul Mozambicului de către 
trupele regimului minoritar de la 
Salisbury, unul din vicepremierii gu
vernului rasist a declarat, cu cinis
mul caracteristic agresorului, după 
cum relatează agenția A.P., că cele 
petrecute reprezintă, după părerea 
sa. un „bun spectacol sîngeros". Sin- 
tetizînd poziția. condamnată de 
întreaga opinie publică, adoptată de 
guvernul rasist, vicepremierul a ți
nut să precizeze că ..era momentul să 
arătăm că noi conducem treburile 
aici". 

domeniile educației, științei și cul
turii, pentru afirmarea și respectarea 
identității culturale — componentă 
fundamentală a independenței și su
veranității naționale.

Numeroși vorbitori s-au referit la 
pericolul pe care îl reprezintă conti
nuarea și intensificarea cursei înar
mărilor, subliniind implicațiile pe 
care aceasta o are asupra dezvoltării 
economice și culturale a fiecărei țări.

De asemenea, s-a subliniat necesi
tatea asigurării accesului, în special 
al statelor în curs de dezvoltare, la 
cuceririle moderne ale științei și 
tehnologiei. Totodată, au început lu
crările în comisii, unde s-au prezen
tat numeroase propuneri vizînd lăr
girea programului organizației.

în acest cadru, delegația română a 
prezentat proiectul de rezoluție cu 
privire la dezvoltarea cooperării eu
ropene în cadrul UNESCO, în spiri
tul Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa.

nerale în problemele dezarmării. Mi
nistrul mexican a arătat că această 
sesiune specială ar putea fi organi
zată în mai sau iunie 1978. Totodată, 
vorbitorul a propus crearea unui co
mitet pregătitor care să se reunească 
în cursul anului viitor in vederea or
ganizării acestei sesiuni.

sporească contribuția 
a problemei cipriote44 
interesele celor două comunități 
greacă și turcă — ce formează 

populația insulei.
înt.r-un raport adresat Consiliului 

de Securitate, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, arată că nu 
au fost încă soluționate dificultățile 
care barează calea spre începerea 
unor negocieri serioase între repre- j 
zentanții comunităților din Cipru, cu 
toate că tratativele rămîn singura 
cale pentru ajungerea la o soluție I 
justă și durabilă a situației, conflic- 
tuale și tensionale din insulă.

Solidaritate 
cu luptătorii 

împotriva 
apartheidului 

în Adunarea Generală a O.N.U. — 
care iși continuă dezbaterile asupra 
politicii de apartheid a regimului 
minoritar și represiv din Africa de 
Sud, in cadrul cărora au luat cuvin- 
tul, pină în. prezent, 79 de reprezen
tanți ai statelor, din cei 110 înscriși 
pe lista vorbitorilor — au fost pre
zentate, in cursul ședinței de marți, 
opt proiecte de rezoluție. Documen
tele vizează. în principal, situația 
critică din Africa de Sud, eliberarea 
necondiționată a tuturor deținuților 
politici din Africa de Sud și Nami
bia, instituirea unui embargo asupra 
liyrărilor de arme și echipament mi
litar către regimul din Pretoria, con
damnarea colaborării economice cu 
regimul minoritar al lui Vorster. 
Sînt prevăzute, de asemenea, trans
punerea in viață a unui program de 
acțiune împotriva politicii de apar
theid și intensificarea activității Co
mitetului specia) al O.N.U. contra 
apartheidului.

Lucrările Congresului Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 3 (Agerpres). — La Ti
rana continuă lucrările celui de-al 
Vll-lea Congres al Partidului Muncii 
din Albania. în ședințele din 1 no
iembrie și în prima parte a lucrări
lor din 2 noiembrie a fost prezentat 
„Raportul de activitate a , C.C. al 
P.M.A." de către Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al P.M.A.

MOZAMBIC

în pregătirea congresului 

FRELIMO
MAPUTO 3 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o întrunire organizată în 
cadrul pregătirilor pentru congresul 
FRELIMO, Samora Machel, președin
tele FRELIMO, președintele Republi
cii Populare Mozambic, a relevat im
portanța transformării Frontului pen
tru Eliberarea Mozambicului într-un 
partid al muncitorilor și țăranilor. 
Acest partid urmează să joace rolul 
de avangardă în crearea unei socie
tăți libere de exploatare in Mo
zambic.

Referindu-se lâ sarcinile Congresu
lui FRELIMO. vorbitorul a precizat 
că acesta urmează să stabilească o- 
biectivele primordiale ale etapei ac
tuale și să declanșeze o ofensivă 
ideologică în scopul trecerii depline 
a tării de la modul vechi de viață 
și de gîndire spre o viață nouă. Con
gresul va elabora, totodată, metode
le și tactica activității de reorgani
zare a societății în Mozambic.

După lovitura de
BUJUMBURA 3 (Agerpres). — 

Consiliul Suprem Revoluționar care 
a preluat puterea în Burundi este 
condus de colonelul Jean Baptiste 
Bagaza — a confirmat oficial, 
miercuri după-amiază, postul de ra
dio Burundi, captat la Nairobi — 
după cum informează agenția France 
Presse. Bagaza a ocupat anterior 
funcția de șef al Statului Major Ge
neral.

Miercuri dimineața, șeful Consiliu
lui Suprem^Revoluționar a prezidat 
o reuniune a directorilor generali 
din ministere și a personalităților 
care au ocupat funcții înalte admi
nistrative înaintea preluării puterii

F®T@-A$TIMI\JTATE

Menținind sub ocupație ilegală teritoriul Namibiei, autoritățile rasiste 
din Africa de Sud continuă prigoana împotriva membrilor Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), singura reprezentantă 
legitimă a poporului namibian. Imaginea surprinde o acțiune de protest, 
la Windhoek (capitala Namibiei), a populației africane impotriva grelelor 
pedepse la care au fost condamnați militanți ai acestei organizații

Marți. în ședința de după amiază, 
a fost prezentat Raportul Comisiei 
Centrale de Control și Revizie de 
către Ibrahim Șina, președintele co
misiei. S-a trecut apoi la dezbaterile 
pe mai ginea celor două documente, 
Informează agenția A.T.A.

Liderii P. C. Paraguayan 
continuă să îie ținuți 

în închisoare
ASUNCION. — Agențiile Prensa 

Latina și Inter Press Service anun
ță. citind o declarație oficială para- 
guayană. că Antonio Maidana, Julio 
Rojas, Alfredo Alcorta și Ananias 
Maidana Palacios, membri ai condu
cerii Partidului Comunist Paragua
yan, continuă să se afle în stare de 
detenție în capitala țării. Ei au fost 
transferați recent în închisoarea 
„Emboscada", situată la 40 km de 
Asuncion, dar după un timp au fost 
readuși în celulele comisariatului 
poliției din Asuncion, unde de fapt 
au fost reținuți, sub stare de arest, 
în ultimii 18 ani. Aceste schimbări 
ale locului de detenție — scriu a- 
gențiile citate — au făcut pe obser
vatorii politici și persoanele apropia
te deținuților politici să creadă că 
autoritățile paraguayene au hotărit 
punerea lor în libertate, opinie pre
luată și de organul de presă „El 
Radical" al Partidului Liberal Ra
dical, de opoziție.

stat din Burundi
de către noile autorități. Acestora H 
s-au explicat — precizează posțdl 
de radio citat — „rațiunile profun
de ale schimbării regimului, sensul 
revoluției de la 1 noiembrie și li
niile generale ale acesteia".

Au fost numiți, totodată, opt noi 
guvernatori provinciali, toți ofițeri 
superiori — precizează radio Bu
rundi.

S-a anunțat, de asemenea), că in
terdicția de circulație se menține în 
vigoare între orele 18,00 și 5,00, iar 
persoanele care doresc să călătoreas
că de la o provincie la alta trebuie 
să dețină o autorizație eliberată de 
guvernatorul provinciei de! origine.

Primire. Todor Jivkov, prim-
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, l-a primit pe Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., cu care a avut o convor
bire referitoare la stadiul și perspec
tivele relațiilor dintre cele două 
partide și țări.

încheierea alegerilor în 
Cllba. Alegerile pentru organele 
fiuterii de stat s-au încheiat in Cuba, 

n cadrul sesiunilor extraordinare ale 
tuturor celor 169 adunări municipale, 
la 2 noiembrie au avut loc alegeri în 
Adunarea Națională, organul suprem 
al puterii de stat din Cuba. Au fost 
aleși aproximativ 500 deputați. Adu
narea Națională se va reuni in prima 
sa sesiune la 2 decembrie pentru a 
alege Consiliul de Stat.

Convorbiri iugoslavo-bri- 
tailiCO. Ministrul de externe bri
tanic, Anthony Crosland, aflat în vi
zită oficială la Belgrad, a avut con
vorbiri cu omologul său din țara- 
gazdă. Miloș Minici, referitoare la 
dezvoltarea cooperării economice 
între cele două țări, precum și la 
unele probleme internaționale de in
teres comun, între care Conferința 
pentru securitate europeană.

învestitură. ^-Ședințele Por
tugaliei, Ramalho Eanes, a învestit 
în atribuțiile sale Comisia constitu
țională prezidată de maiorul Melo 
Antunes, însărcinată să vegheze a- 
supra respectării Constituției. Comi
sia cuprinde, in afara lui Melo An
tunes, doi membri desemnați de Con
siliul Revoluției, unul — de preșe
dintele republicii — unul de Adu
narea Republicii și unul — de Tri
bunalul Suprem.

Plenara C.C. al Partidului 
Programului Socialist Bir- 
manOZ (p*p-S-B-I* reunită la Ran
goon, a aprobat raportul politic — 
prezentat de San Yu, secretar gene
ral al C.C. al P.P.S.B. — ce urmează 
să fie supus spre examinare celui 
de-al III-lea Congres al partidului, 
relatează agenția T.A.S.Ș. în cadrul 
plenarei a fost adoptată hotărirea 
ca lucrările congresului să se des
fășoare în martie 1977. Plenara a 
examinat și aprobat, totodată, prin
cipalii indicatori ai planului pe 1977. 
ultimul an al planului cvadrienal de 
dezvoltare economică și socială a 
Birmaniei.

Vizită. Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului R.S. Cehoslava- 
ce. a sosit la Varșovia într-o vizită 
prietenească de lucru.

Șeful statului Mali,colone- 
lul Mousșa Traore, a anunțat că în 
curînd va fi format în țară un nou 
partid politic purtind denumirea de 
Uniunea Democrată a Poporului 
Malian (U D.P M.). Noua formațiune 
politică va acționa pentru mobiliza
rea maselor in vederea consolidării 
unității naționale și independentei 
țării.

Documente privind dez
voltarea colaborării 

polono—vest germane
Agenția PA P. transmite : La 

Varșovia a fost semnat un con
tract. pe o perioadă de 12 ani, 
privind livrarea de cupru elec
trolitic polonez către R.F.G 
Contractul, transmite agenția 
P.A.P., a fost realizat între în
treprinderea polonezii „lmpex- 
metal" și un consorțiu de firme 
vest-germane. Documentul pre
vede că. incepind din anul 1977, 
R. P. Polonă va livra în R.F.G. 
480 000 tone de cupru rafinat, 
acoperind 10 la șută din nece
sarul de cupru rafinat importat 
de R.F.G

De asemenea, in capitala po
loneză a fost semnat un acord 
prin care o serie de bănci vest- 
germane vor acorda un credit 
financiar Băncii comerciale 
„SA“ din Varșovia, in vederea 
extinderii industriei cuprifere a 
Poloniei.

Demisie. Prlmul ministru al 
Portugaliei. Mario Soares, a accep
tat miercuri demisia ministrului a- 
griculturii, Antonio Lopes Cardoso. 
După ședința Consiliului de Miniștri, 
premierul portughez s-a prezentat Ia 
Palatul Belem pentru a-1 informa pe 
președintele Antonio Ramalho Eanes.

Președintele desemnat al 
Comisiei Pieței comune, Koy 
Jenkins, care se află intr-o vizită la 
Bonn, a examinat cu ministrul de 
externe vest-german. Hans-Dietrich 
Genscher, probleme legate de Piața 
comună. Jenkins, care urmează să 
preia funcția de președinte al Co
misiei C.E.E.. la 1 ianuarie 1977. va 
conferi în continuare cu cancelarul 
vest-german Helmut Schmidt..

agențiile de presă transmit:
Campania electorală va 

începe în Bangladesh la începutul 
lunii decembrie, sau chiar puțin mai 
devreme, s-a anunțat oficial. La 
campanie vor participa partidele care 
vor primi aprobarea pentru desfășu
rarea activității politice. Din cele 55 
de partide care au înaintat Ministe
rului Justiției și Treburilor Parla
mentare cereri în acest sens. însoțite 
de programe, statute și manifeste 
electorale, au fost înregistrate numai 
16 partide, printre care și partidul 
comunist.

Plenara C.C. al P. C. din 
SlOVaCia a avut loc la Bratislava. 
Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea, în continuare, a indus
triei metalurgice și construcțiilor de 
mașini din Slovacia după cel de-al 
XV-lea Congres al P.C.C., precum și 
rezultatele alegerilor pentru organele 
puterii populare în Republica Socia
listă Slovacă.

Hotărîrea Canadeide 3 
tinde limitele apelor sale teritoriale 
de pescuit de la 12 la 200 mile ma
rine va intra în vigoare la 1 ianua
rie 1977. s-a anunțat, oficial la Ot
tawa. Canada a semnat deja cu mai 
multe țări o serie de tratate privind 
reglementarea activității de pescuit 
în această zonă, desfășurînd in pre
zent negocieri similare cu Statele 
Unite, Danemarca și Franța.

Volumul nroducției in
dustriale a Japoniei s a re- 
dus in august cu 0.8 la sută, iar in 
septembrie cu 1.3 la sută, rezultă din 
datele publicate de Ministerul Co- 
merțului Exterior și Industriei ai Ja
poniei. într-o situație grea se află 
industria navală. în prima jumătate 
a exercițiului financiar 1976. care a 
început la 1 aprilie. volumul co
menzilor în acest sector industria! 
important, s-a redus cu 54 la sută, 
în comparație cu aceeași perioadă a 
exercițiului precedent.

Activitatea în școlile din 
orașul Soweto 3 inceta1 cu Je_ 
săvîrșire. la apelul lansat de Consi
liul reprezentativ al studenților de 
culoare. în ciuda intervenției poliției 

sud-africane. Poliția a atacat mai 
multe grupuri de studenți, care au 
demonstrat în diverse orașe șud-a- 
l’ricane cerînd abolirea politicii de 
apartheid și încetarea discriminării 
rasiale în domeniul învățămîntului.

Ipoteza creării unei lire
recent descoțiene, avansatâ

Partidul naționalist scoțian, a fost 
respinsă de primul ministru britanic, 
James Callaghan, într-o declarație 
făcută în Camera Comunelor. Pre
mierul britanic a arătat că o aseme
nea ipoteză este lipsită de orice fun
dament real.

Consumul de energie pri
mară pe glob.Potrivit unui stu- 
diu elaborat recent de experți ai 
O.P.A.E.P. (Organizația Țărilor Arabe 
Exportatoare de Petrol), pînă în a- 
nul 1990 nu se întrevăd modificări 
esențiale in structura consumului 
mondial de energie primară. Deși 
ponderea țițeiului se va reduce cu 5 
la sută, in intervalul 1974—1990 pro
ducția mondială va spori, totuși, in
tr-un ritm mediu anual de 3 la sută, 
de la 2.5 miliarde tone în 1974 la 
circa 3.9 miliarde tone în 1990. Ță
rile membre ale O.P.E.C. consideră 
că vor furniza la nivelul anului 1990 
circa 2,25—2.50 miliarde tone țiței, 
ceea ce reprezintă o creștere de ce] 
puțin 50 ia sută față de producția 
anului 1974.

Cresc prețurile în Franța, 
începind de la 2 noiembrie, prețul 
benzinei a crescut în Franța cu 13 la 
sută. Concomitent, au sporit cu a- 
proximativ 50 la sută impozitele a- 
nuale percepute proprietarilor de 
mijloace de transport.. Potrivit date
lor publicate de presa franceză, cos
tul vieții a crescut in primele nouă 
luni ale acestui an cu 9.5 la sută.

Rezervele oficiale în aur 
și valută străină ale Marii Britanii 
s-au redus in ultima lună cu 455 mi
lioane dolari, afiîndu-se. in prezent, 
la cel mai scăzut nivel din ultimii 
cinci ani. ..Această știre a dus la o 
nouă scădere a valorii lirei sterline 
la bursele de schimb din străinătate" 
— scrie ziarul .Guardian".

„1976 U.A.". Un asteroid 
care evoluează pe o orbită în jurul 
Soarelui a fost pe punctul de a se 
ciocni de Pămînt — au anunțat as
tronomii de la „Central Bureau for 
Astronomical Telegrams" (S.U.A.). 
Asteroidul a trecut, la 20 octombrie, 
la 1.2 milioane kilometri de Pămint. 
Denumit „1976 U.A.". el a fost des
coperit din intimplare de către trei 
astronomi care utilizau telescoape 
diferite la observatoarele din Cali
fornia.

în Israela fost anuntats o nouă 
creștere a preturilor, cu aproximativ 
20 la sută, la principalele produse a- 
limentare. Majorarea este determina
tă de retragerea subsidiilor acordate 
de guvern pentru producția și im
portul produselor de larg consum. 
Se așteaptă ca într-un viitor foarte 
apropiat să tie majorate tarifele la 
transporturile publice.

Agenția M.T.I. informează 
că la 2 noiembrie, într-un cartier de 
locuințe din orașul Szolnok, s-a pro
dus o puternică explozie a unei in
stalații de gaze. în urma exploziei o 
clădire de 4 etaje a fost complet dis
trusă. Șapte persoane, dintre care 
trei copii, și-au pierdut viața, preci
zează M.T.I.

Incidente în Jamaica.
Nouă persoane au fost rănite la 
Kingston, in cadrul unor ciocniri 
intre membrii celor două partide — 
Partidul Național al Poporului, de 
guvernămînt, și Partidul Laburist, de 
opoziție — din Jamaica. Poliția a a- 
restat patru persoane.

Un avion de tip Slarfiah- 
ter-„F 104" al forțelor aeriene 
olandeze s-a prăbușit în mare. Ia 
Wadden. în nordul Olandei. Pilotul 
aparatului a reușit să se salveze. 
Cauza accidentului nu a fost tăcută 
cunoscută Din 1963 pînă acum alte 
25 de aparate ..Starfighter" s-au pră
bușit in Olanda, provopînd moartea 
a 12 piloți — menționează agenția 
France Presse.

ACOrd. Mogadiscio a fost 
semnat un acord cehoslovaco-soma- 
lez privind cooperarea în domeniile 
comercial și. tehnico-științific dintre 
cele două țări — informează agen
ția C.T.K.

în apărarea drepturilor 
femeii. Guvernul Indiei a instituit 
un comitet național pentru apărarea 
drepturilor femeii, condus de premie
rul Indira Gandhi. Din comitet fac 
parte membri ai guvernului central 
și ai guvernelor statelor indiene, 
conducători ai unor organizații socia
le. Comitetul național va elabora 
diferite programe menite să ducă la 
îmbunătățirea situației femeii în so
cietatea indiană.

La Sofia au 'uat riîr.șit lucră
rile Congresului al VIII-lea al Uniu
nii Centrale a Cooperației din Bul
garia, la care au participat peste 900 
delegați din întreaga țară. Congresul 
a ales organele centrale ale uniunii. 
Ca președinte al uniunii a fost rea
les S. Sulemezov.

Cursul auruluia crescut pen- 
tru a doua oară în ziua de miercuri, 
la Londra, ajungînd la 125,85 dolari 
uncia, cel mai ridicat nivel de la 
18 iunie pînă acum. în cursul dimi
neții, uncia de aur valora la Londra 
124 dolari.

GlOVă. ^a chemarea celor trei 
mari centrale sindicale din Italia, 
miercuri au intrat în grevă generală 

România Ia Salonul internațional 
al automobilului de la Torino

Salonul internațional al automobilului de la Torino, ultimul din seria 
marilor manifestări specializate, și-a deschis miercuri dimineața porțile. 
530 de firme din 16 țări expun pe o suprafață de 27 000 mp cele mai 
noi realizări ale industriei automobilistice.

La actuala ediție a Salonului. România este prezentă cu un pavi
lion propriu, in care sint expuse diferite modele ale autoturismului 
de teren „ARO". în ziua deschiderii. Pavilionul românesc a fost vizitat 
de ministrul italian al turismului. Dario Antoniozzi, de președintele 
regiunii Piemont. Aldo Viglione. de primarul orașului Torino. Diego 
Novelli. și de alte oficialități, care au avut cuvinte de apreciere pen
tru produsele industriei de autoturisme românești și pentru evoluția 
colaborării dintre Italia și România.

salariații din sectorul transporturilor 
urbane din întreaga țară. Greviștii 
cer încheierea unui nou contract co
lectiv. îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

Guvernul Ghaneâ a pre
luat controlul asupra °peratiu- 
nilor locale ale companiei petroliere 
italiene „Agip". Numele noii compa
nii este acum „Goii" (Ghana Oil 
Company), a anunțat agenția de in
formații ghaneză.

Un cutremur de mică In
tensitate s_a făcut simțit miercuri 
în orășelul Widnes din Cheshire 
(nord-vestul Angliei), determinînd o 
mare parte a populației să-și pără
sească în grabă locuințele. Nu au e- 
xistat victime, dar zidurile unor clă
diri au fost fisurate, iar pagube ma
teriale minore s-au înregistrat și în 
alte localități din apropiere de Wid
nes, ca și in mina carboniferă din 
zonă.

Incendiul izbucnit luni dimi
neața în centrul orașului sicilian Ca
tania a fost stins abia marți după-a
miază, iar totalul pagubelor pe care 
le-a provocat este apreciat la peste 
două miliarde lire. Focul a distrus 
20 de magazine și a impus evacua
rea unui mare număr de persoane. 
Presa italiană nu exclude posibili
tatea ca declanșarea incendiului să 
fie opera unor bande de răufăcători.
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