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Intr-o atmosferă de vibrantă însuflețire patriotică, 
de puternică unitate in jurul partidului, al secretarului său general, 
de entuziastă hotărire a oamenilor muncii de pe ogoare de a asigura 

înflorirea necontenită a agriculturii noastre socialiste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

■

a luat parte la marea sărbătoare a satelor tării - ZIUA RECULTEI
Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat, du
minică, 23 octombrie, in județul Ar
geș, la manifestările prilejuite de 
Ziua recoltei, sărbătoare tradițională 
o țărănimii noastre, a intregului 
popor.

împreună cu secretarul general ol 
partidului au luat parte la această 
sărbătoare tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Ion loniță. 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Virgil Trofin, losif Uglar, 
Iile Verdeț, losif Banc, Teodor Co- 
man, Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Richard Winter și Constan
tin Dăscălescu, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, alți membri ai guvernului, 
primii-secretari ai comitetelor jude
țene de partid Dimbovița, Gorj, Olt, 
Prahova, Teleorman, Vilcea, cadre 
de conducere și specialiști din agri
cultură.

Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți ai unor unități agricole 
fruntașe din diferite zone ale țării. 

(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului Pitești și județu
lui Argeș, un salut călduros și 
cele mai bune urări. (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Sărbătorim anul acesta „Ziua re
coltei" în județul Argeș, dorind să 
cinstim, prin aceasta, rezultatele 
bune obținute de oamenii muncii 
din agricultura acestui județ — 
cooperatori, muncitori din în
treprinderile de stat și S.M.A.-uri, 
specialiști — care, acționînd îm
preună, în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, au 
realizat, succese în toate sectoarele 
producției agricole. (Aplauze pu
ternice ; urale. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

într-adevăr, județul Argeș a 
realizat in acest an o creștere se
rioasă a producției agricole vege
tale și animale — în special la ce
reale. in pomicultură, viticultură, 
legumicultura. Sint domenii unde

I

s-au obținut creșteri chiar duble 
față de 1970.

Iată de ce, cu prilejul „Zilei 
recoltei" doresc să adresez calde 
felicitări tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului Argeș și 
urarea ca să îndeplinească în bune 
condiții prevederile planului pînă 
în 1980 și chiar să obțină o depă
șire a lor. (Aplauze îndelungate; 
se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

In același timp, pe întreaga țară
— în ciuda condițiilor climaterice 
nu din cele mai bune în acest an
— s-au obținut, pe ansamblu, re
colte satisfăcătoare. Producția de 
cereale, deși ceva mai mică decît 
anul trecut, cînd ăm avut cea mai 
bună recoltă din istoria țării, se 
ridică totuși la 18 milioane tone. In 
primii doi ani ai cincinalului — 
1976-1977 — realizăm, față de‘pro
ducția medie a cincinalului tre
cut, un spor de aproape 4 milioane 
tone anual. Aceasta demonstrează 
cu prisosință posibilitatea de a 
realiza în bune condiții Programul 

Stabilit de Congresul al XI-lea de 
creștere mai substanțială a pro
ducției de cereale pînă în 1980.

S-au realizat, de asemenea, spo
ruri la producția de plante tehnice, 
în legumicultura, pomicultură, viti
cultură, în zootehnie; a crescut 
producția animalieră. Ați ascultat 
aici pe mai mulți conducători de 
unități agricole cooperatiste și de 
stat care au arătat rezultatele deor 
sebit de bune obținute de unitățile 
respective ; dar ele nu sînt singu
rele. Anul trecut, la adunarea 
populară de la Slatina, menționam 
existența în fiecare județ a mai 
multor flori care ne dau dreptul 
să vorbim de primăvara agricultu
rii. în acest an au apărut noi flori 
în toate județele țării. Din păcate, 
avem și multe Unități care nu au 
muncit astfel îneît florile să poată 
răsări mai devreme. Este necesar 
să facem totul pentru ca, pînă în 
1980, toate cele peste 5 000 de flori 
— mă refer la unitățile coopera
tiste și agricole de stat — să în
florească, asigurind o producție tot 

mai îmbelșugată. (Urale, aplauze 
puternice; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu — 
P.C.R.’!").

Sărbătorim „Ziua recoltei" în 
anul cînd s-au împlinit 15 ani de 
la încheierea cooperativizării agri
culturii. Pe baza rezultatelor pe 
care le-am obținut în acești ani, 
putem afirma cu deplin temei că 
drumul deschis de partid, al agri
culturii socialiste, de stat și coope
ratiste, și-a dovedit pe deplin trăi
nicia. Viața a demonstrat că numai 
marea agricultură socialistă, me
canizată și chimizată, bazată pe 
cele mai înaintate cuceriri ale ști
inței agricole, poate asigura spo
rirea continuă a producției agri
cole, ridicarea bunăstării țărăni
mii, îmbunătățirea contrtluă a a- 
provizionării populației, creșterea 
contribuției agriculturii Ia dezvol
tarea generală a patriei noastre 
socialiste. (Urale puternice, aplau
ze prelungite).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni dupâ-amiază, delegația militară 
din R.P. Angola, condusă de coman
dantul Henrique Teles Carreira, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al M.P.L.A. și al Consiliului Revo
luției, ministrul apărării al Repu
blicii Populare Angola, care face o 
vizită oficialii in țara noastră.

La întrevedere a luat parte ge
neral-colonel Ion Coman. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale.

Comandantul Henrique Teles Car
reira a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj prietenesc dii» 
partea tovarășului Aeosst.inho Neto. 
președinte al M.P.L.A.. președintele 
Republicii Populare Angola, si a ex-

Trimisul special
Luni la amiază, președintele 

Republicii Socialiste România, to
varășul Nîcolae Ceaușescu, a primit 
pe Augustin Dallot-Befio, ministru 
de stat, trimis special al șefului 
statului centrafrican. Bokassa I.

La primire a participat Cornel

Au îndeplinit planul pe 10 luni
In cadrul întrecerii socialiste desfășurate in cel de-al doilea an al 

cincinalului, in intimpinarea Conferinței Naționale a partidului, oa
menii muncii din alte județe raportează realizarea înainte de termen 
a planului producției industriale . Pe 10 luni, urmind să livreze supli
mentar economici naționale importante cantitâti de produse.
Județul Âibîl. Prin îndepli

nirea înainte de termen, a olanului 
pe zece luni, se prelimina realiza
rea unei producții globale indus
triale suplimentare in valoare de 
peste 300 milioane lei. obținută in 
întregime pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Vor fi livrate 
in plus economiei naționale, intre 
altele. 907 tone oțel. 678 țone acid 

j sulfuric. 3 300 tone sodă caustică, 
i 2 519 tone mașini si utilaje. 23 405 
< tone sate. (Agerpres).

Județul Bacău. Indepiinin- 
du-si sarcinile de plan, ne 10 luni 
cu o săptămină mai devreme, oa
menii muncii din industria județu
lui Bacău au creat condiții ca. pină 
la fineje lui octombrie, să obțină 
o producție suplimentară in valoa
re de 500 milioane lei. Aceasta se 
va concretiza in 175 milioane kWh 
energie electrică. 7 355 tone cărbu
ne brun. 649 tone organe de asam
blare. 2 705 tone antidăunători. 894 
tone insecticide. 532 000 metri pă- 
trati țesături. 6 246 metri cubi che
restea. mobilă in valoare de 22.5 
milioane lei si alte produse. Mai 
mult de 75 la sută din sporul pro
ducției industriale se va realiza ne 
seama’ productivității muncit 
(Gheorghe Baltă).

Județul Bihor. pină la Eîir- 
situl acestei luni, colectivele de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului Bihor vor obține o produc
ție suplimentară in valoare de 392 
milioane lei. concretizată in 7 640 
tone titei. 4 280 tone bauxită. 7 429 
tone alumină, aproape 40 000 mo 

ț Plăci azbociment, mobilă in valoare 

primat -sentimentele de recunoștință 
profundă ale poporului angolez pen
tru sprijinul politic, moral și mate
rial acordat in permanență de Româ
nia atit luptei de eliberare națională 
din Angola, cit și eforturilor actuale 
de dezvoltare economică și socială, 
de sine stătătoare, ale Republicii 
Populare Angola.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Agostinho Neto un salut 
frățesc și cele mai bune urări, iar 
poporului angolez prieten urări, de 
succese tot mai mari in dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale, 
în făurirea unei Angole libere și in
dependente.

Secretarul general al partidului a 
arătat că popprtil roman urmărește 
cu profundă simpatie și satisfacție 
activitatea Republicii Populare An
gola in direcția consolidării’ indepen
denței și suveranității naționale și

al șefului statului centrafrican
Pacoste, adjunct a! ministrului afa
cerilor externe.

Ministrul centrafrldan a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc și calde urări de 
sănătate și fericire din partea 
Maiestății Sale Imperiale Bokassa I.

de peste 16 milioane lei, confecții 
in valoare de 9,5 milioane lei,, peste 
4 000 tone ulei comestibil, 7 300 hl 
bere, 31 000 mp țesături si altele. 
(Aurel Pop),

Județul Buzău. Avansul 
cîstifiat va permite obținerea unei 
producții industriale suplimentare 
in valoare de peste 370 milioane 
lei. care se va concretiza. între al
tele. în 2 000 tone sîrmă trasă. 4 200 
tone plase sudate pentru construc
ții. 55 000 metri pătrati geam sle- 
iuit. 2 500 metri pătrati geam tras, 
1.3 milioane cărămizi si blocuri 
ceramice. 4 500 metri cubi cheres
tea. 16 600 metri pătrati timnJărie 
metalică, mobilier în valoare de 16 
milioane lei si confecții-textile in 
valoare de 10 milioane lei. (Mihai 
Bâzu).

Județul Covasna. Oamenii 
muncii, români și maghiari, din 
acest iudet vor intra în penultima 
lună a anului cU un soor de pro
ducție industrială de 175 milioane 
lei. Mai mult de 85 la sută din 
sporul do producție obținut este 
rodul măsurilor si inițiativelor de 
sporire a productivității muncii in 
fiecare unitate industrială. Ca ur
mare a succesului înregistrat, ju
dețul Covasna va nune suplimen
tar la dispoziția economiei națio
nale. intre altele. 159 000 tone lig
nit. 8 500 tone brichete din lignit. 
2 600 mc cherestea. 66 000 mo țesă
turi de bumbac și însemnate can
tități de produse alimentare. (T6- 
mori Geza).

Județul Galați. pină 11 fi~
nele lunii octombrie se va obține 

este pe deplin solidar cu cauza 
dreaptă a poporului angolez, căruia 
ii acordă in continuare tot sprijinul 
in lupta pentru înfăptuirea aspira
țiilor sale naționale.

In cadrul întrevederii s-au subli
niat*  cu satisfacție bunele raporturi 
statornicite intre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară pentru 
Eliberarea Angolei, între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Angola, intre armatele ce
lor două țări. S-a reafirmat, totoda
tă, dorința comună de a dezvolta 
și diversifica și in viitor, pe multi
ple planuri, colaborarea dintre parti
dele și popoarele noastre, dintre ar
matele celor două țări, în interesul 
reciproc, al edificării unei lumi a pă
cii, cooperării și înțelegerii intre na
țiuni.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul 
său. șefului stalului ceplrafrican, un 
cald salut, împreună cu cele mai 
bune urări.

In cadrul întrevederii a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

suplimentar >o producție in valoare 
de 650 milioane lei. ceea ce inșSarft- 
nă realizarea peste pian a unor 
însemnate cantități de produse : 
147 000 tone cocs metalurgic. 35 000 
tone fontă. 40 000 tone oțel, circa 
11 000 tone tablă subțire Si bandă 
laminată la rece. 90 tone fire bum
bac. 114 tone brînzeturi. 200 tone 
ulei comestibil s.a. Sporul de pro
ducție înregistrat se datorează a- 
proaoe integral creșterii producti
vității muncii, indicator la care 
planul a fost realizat in proporție 
de 102,1 ia sută. (Dan Plăesu).

Județul Harghita. Oame- 
nii muncii, romani si maghiari, din 
tinăra industrie a județului Harghi
ta au raportat îndeplinirea înainte 
de termen, a planului producției 
globale» pe 10 luni din acest an. 
S-au creat astfel condiții pentru 
realizarea, pină la finele lunii oc
tombrie. a unei producții suplimen
tare in valoare de peste 160 mi
lioane lei. De remarcat că 85 la 
sută din acest soor important de 
producție a fost, obtinut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
(I. D. Kiss).

Județul Hunedoara. Co* 
lectivele de muncă din unitățile e- 
conomice ale județului Hunedoara 
au îndeplinit planul pe 10 luni cu 
8 zile mai devreme. Fină la finele 
lunii octombrie, pe ansamblul ju
dețului se va realiza o producție 
industrială suplimentară — numai 
pe seama creșterii productivității 
muncii — in valoare de peste 550 
milioane lei. care se va concretiza 
în : 202 milioane kWh energie e- 
lectrică, 115 00» tone fontă. 22 000 
tone cocs. 53 000 tone oțel, 40 000 
tone, laminate finite. 11 000 tone 
fier in minereu marfă livrat. 36 000 
mp dale mozaicate si in multe alte 
produse. (Sabin Ionescu).

(Continuare in pag. a IlI-a)
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CU PRILEJUL ZILEI RECOLTEI

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
(Urmare din pag. I)

Sărbătorirea Zilei recoltei s-a des
fășurat sub semnul înaltei prețuiri 
pe care partidul și statul o acordă 
hărniciei oamenilor muncii de pe 
ogoare și in atmosfera de fermă an
gajare a milioanelor de locuitori ai 
satelor pentru infăptuirea neabătută 
a politicii agrare a partidului, a 
obiectivelor prevăzute in documen
tele Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a programului stabilit de Congresul 
țărănimii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat în această zi ce încheie atit de 
rodnic o. perioadă agricolă de efor
turi încordate, pline de sirguință și 

mijlocul oamenilor 
județului 
în 1977, 
Secreta*  
s-a în-

pricepere. în 
muncii de pe ogoarele 
Argeș, care s-au distins, 
prin rezultate deosebite, 
rul general al partidului 
tîlnit cu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, cu țărani 
cooperatori și membri ai consiliilor 
intercooperatiste, cu specialiști, ana- 
lizind. indeaproape, experiența pozi
tivă acumulată, realizările valoroase 
dobîndite și indicind, totodată, măsu
rile' ce se impun pentru a se asigura 
o bază solidă recoltei viitoare, înde
plinirii și chiar depășirii prevederi
lor pe anul următor și pe întregul 
cincinal.

Felicitindu-i pe locuitorii satelor 
argeșene, pe toți cei care lucrează pe 
ogoarele mănoase ale patriei, pentru 
strădaniile de a spori neîncetat rod
nicia pămintului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat încrederea 
in capacitatea lor de a dezvolta și 
mai puternic succesele înregistrate 
pină acum, de a perfecționa și ridica 
pe o treaptă superioară întreaga 
muncă din agricultură, la nivelul ce
rințelor și exigentelor etapei actuale 
de construire a societății socialiste

multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în primirea caldă, entuziastă, făcută 
secretarului general al partidului, 
in timpul vizitei în județul Ar
geș, și-au găsit o vibrantă expresie 
dragostea și recunoștința fierbinte a 
oamenilor muncii de la sate față de 
partid și secretarul său general.

...Sosirea in județul Argeș are loc la 
Căteasca, unde au venit in întimpi- 
nare mii de locuitori ai acestei co
mune, precum și din comunele inve- 
cinate.

La coborîrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși dil con
ducerea de partid și de stat 
sint salutați de tovarășul Con
stantin Matei, prim-'secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. președintele Consiliului popu
lar județean Argeș, de alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. Secreta
rul general al partidului trece in 
revistă garda de onoare constituită 
cu acest prilej din elevii Școlii de 
ofițeri din Pitești, din membri ai 
gărzilor patrirffice și detașamentelor 
de pregătire militară a tineretului.

In semn de caldă ospitalitate tra
dițională. un bătrin localnic oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu să 
guste din pîinea plămădită din griul 
acestui an și din plosca cu vin. 
Grupuri de pionieri, de tinere fete 
îmbrăcate in frumoase costume na
ționale oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de manifestare deplină 
sentimentelor de dragoste față
conducătorul iubit al partidului, mul
țimea aclamă îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

a 
de

Dialog fructuos cu oumenii 
ogourelor socialiste

Este vizitat apoi complexul zo
otehnic de ingrășare a taurinelor al 
Asociației economice de stat și coo
peratiste din Căteasca, unitate repre
zentativă pentru dezvoltarea zooteh
niei în județul Argeș, înființată în 
urma indicațiilor secretarului general 
al partidului privind extinderea 
cooperării în producție între unită
țile agricole de stat și cele coopera
tiste'.

Directorul asociației. Ștefan Mane
le. prezintă tovarășului Nicolae 
Ceausescu date si cifre semnificative 
despre evoluția acestei unităti. intra
tă in exploatare cu toată capacitatea 
— 7 100 capete — la 1 ianuarie 1975. 
Secretarul general al partidului este 
informat, că in primii doi ani unita
tea a obtiriut beneficii de 7 milioane 
lei. iar în acest an se prelimina ca 
beneficiile să fie de 4.1 milioane lei. 
Tovarășul Nicolae Ceausescu se inte- . 
resează îndeaproape de tehnologia 
de producție aplicată aici, de posibi
litățile si rezervele existente pentru 
sporirea producției de carne. Este 
apreciată in mod deosebit preocupa
rea îngrijitorilor si specialiștilor de 
aici de a mări Producția de carne 
prin livrarea animalelor la greutăți 
variind intre 450 si peste 500 kg. în- 
cepind cu anul 1978. asociația va li
vra statului 3 000—3 500 taurine la 
greutăți sporite.

Sint abordate în continuare pro
bleme concrete referitoare la optimi
zarea unor parametri tehnico-econo- 
mici si funcționali privind construc
ția adăposturilor pentru animale. 
Sint apreciate lucrările de moderni
zare făcute la unul din grajdurile 
recent, date in exploatare, unde s-a 
introdus sistemul de 
iectiilor prin racleti. 
raiarea directă in 
perfecționări care au 
reducerea investiției
la sută, cit si o mai bună îngrijire 
a animalelor.

Secretarul general al partidului re
comandă ca aceste perfecționări să 
fie făcute la toate grajdurile exis
tente. cit si la Cele care se vor con
strui.

Interesindu-se de sporul mediu zil
nic de creștere in greutate, care pe 
primele nouă luni din acest an este 
de 880 grame, secretarul general al 
partidului apreciază că acesta poate 
si trebuie să fie mai mare. ..Trebuie 
să vă ginditi. să găsiți soluții tot mai 
economicoase, ca sporul mediu zilnic 
de creștere in greutate să fie de cel 
puțin un kilogram ne animal" — a 
subliniat secretarul general al parti
dului. în acest 6cop. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat direcții 
concrete de acțiune referitoare la 
mai buna folosire a tuturor resurse
lor de furaie si pregătirea acestora 
ne baza celor mai noi tehnologii.

. Gazdele l-au asigurat pe secreta
rul general al partidului că vor de-, 
pune toate eforturile pentru a trans
pune in viată indicațiile si recoman
dările ce le-au fost făcute, pentru a 
obține producții si mai mari de carne 
cu cheltuieli cit mai reduse.

Un alt obiectiv înscris' pe itinera
rul vizitei l-a constituit una din 
livezile C.A.P. Mihăiești. unitate 
care face parte din Consiliul inter- 
cooperatist Stilneni. De pe cele 2 348 
hectare cultivate cu pomi fructiferi, 
în special

evacuare a de- 
Drecum si fu- 

fata boxelor — 
determinat atit 
specifice cu 30

acest an aproape 10 000 tone fructe, 
ceea ce reprezintă cea mai mare re
coltă înregistrată vreodată pe aceste 
meleaguri.

O atenție sporită este acordată pro
cesului de modernizare a întregii 
activități. în conformitate cu indica
țiile si recomandările făcute de to
varășul Nicolae Ceausescu cu prilejul 
vizitei de lucru din luna septembrie 
a anului 1975. Astfel, se depun 
eforturi serioase pentru realizarea 
unei pomicuituri intensive si super- 
intensive. de mare productivitate.

în acest mod. se preconizează ca 
la sfîrșitul cincinalului să fie moder
nizate încă 766 ha, urmind ca pro
ducția totală de fructe să ajungă la 
23 222 tone.

Pe platoul de iarbă dintre livezi 
se află în această însorită dimineață 
de toamnă mii de locuitori ai comu
nei si ai satelor vecine, sosiți în 
întimpinarea secretarului general al 
partidului. Sînt femei si bărbați, co
pii. tineri si vîrstnici. imbrăcati în 
costume populare lucrate cu măies
trie. specifice zonei folclorice a Ar
geșului. Ei poartă pe brațe buchete 
de flori si coșuri încărcate cu fructe 
ca semn al belșugului acestor pă- 
mînturi românești, al ospitalității lo
cuitorilor. Pe o înaltă poartă 
lemn. împodobită cu ramuri 
brad, se află portretul secretarului 
general, sub care se află urarea 
„Bine ați venit, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu".

. La coborîrea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat sînt 
întimpinati de toți cei prezenți cu 
Urale si îndelungi aplauze. Se scan
dează ..Ceausescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu si poporul Oaspeții 
sînt salutați de primarul comunei 
Mihăiești, Constantin Ungureanu, de 
membri ai conducerii consiliului in- 
tercooperatist. de- organe locale de 
partid și de stat. Un grup de fete 
oferă flori tovarășului Nicolae

de 
de

Sint apreciate rezultatele unui important sector: zootehnia

Ceaușescu tovarășei
Ceaușescu. Un bătrin sătean 
Iută Pe secretarul general cu 
de aleasă simțire, urindu-i 
lungă si sănătate, după care îi 
după datina străbună, nuci 
ploscă cu țuică.

Tovarășului Nicolae Ceausescu 
sint prezentate apoi, de către An
gelo Miculescu. ministrul agriculturii 
si industriei alimentare. si Ion 
Ceaușescu. adjunct al ministrului, 
principalele aspecte ale producției 
actuale si de perspectivă a planta
țiilor acestui complex. ■ în ansamblul 
producției pomicole a întregii țări. 
Sint înfățișate. în continuare, o se
rie de mașini agricole de profil, pre
cum si planșe care cuprind date re
feritoare la modul în care au fost 
respectate si puse în practică indi
cațiile și recomandările secreta
rului general, făcute cu ocazia pre
cedentei vizite.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate, de asemenea, datele 
privind constituirea. în curînd. a A- 
BOciatiei intercooperatiste Stîloeni.

Un loc aparte în desfășurarea vizi
tei îl reprezintă o microexpoziție de 
mere, din care se disting ionathanul, 
parmenul și deliciosul auriu, care, 
prin gustul, aroma și aspectul lor a- 
trăgător, au făcut faima fructelor 
românești la numeroase tirguri si 
expoziții internaționale.

Examinând cîteva dintre- merele 
prezentate, secretarul general le cin- 
tărește in palmă, apreciind mărimea 
lor considerabilă, și recomandă ca pe 
viitor să se țină seama de îmbună
tățirea continuă a soiurilor, de spo
rirea greutății si. implicit, a consis
tentei merelor.

în cadrul unei discuții purtate cu 
specialiștii ministerului de resort si 
aî complexului, secretarul general al 
partidului a recomandat să se acce
lereze procesul de modernizare și 
întinerire a livezilor, care va duce, 
în cîțiva ani. la dublarea și chiar tri
plarea producției de fructe la hectar. 
Mulțumind pentru aceste recoman
dări. cei prezenți îl asigură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că își vor 
concentra eforturile. în continuare, 
in această direcție.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu.

, ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint salutați cu sim
țăminte de dragoste, respect si recu
noștință.

Elena 
îl sa*  
vorbe 
via IA 

oferă. 
Si o

ii

ridară a semințelor, ceea ce va face 
cu putință ca și uleiul să fie mai 
bun.

Remarcind succesele înregistrate în 
această toamnă, cind din livezile Ar
geșului s-a cules cea mai mare re
coltă de fructe intilnită pină acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă Ministerului Agriculturii, spe
cialiștilor prezenți să acorde o aten
ție specială îmbunătățirii soiurilor de 
vișini, cireși, caiși, să fie îndesite și 
aceste plantații, să desfășoare o ac
țiune mai susținută in vederea ex
tinderii arbuștilor fructiferi, cu prio
ritate migdali, afini, aluni.

Secretarul general al partidului 
este informat de conducerea minis
terului de resort asupra stadiului de 
îndeplinire a programului de moder
nizare a viticulturii în întreaga țară, 
asupra sporurilor de recoltă care se 
obțin in urma aplicării acestor mă
suri. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere ca pină în 1978 să fie încheiată 
acțiunea de modernizare a viticultu
rii și recomandă cercetătorilor din 
acest domeniu să creeze soluri de 
struguri cu funcție mixtă: de masă 
și vin. realizarea unei producții 
cel puțin 10 000 kg la hectar.

în continuare sint prezentate 
zultatele dobîndite in domeniul 
gumiculturii: județul reușește 
prezent să-și acopere necesarul pro
priu de consum. Apreciind acest 
lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu

de

re- 
le- 
in

cere să fie continuate eforturile în 
acest domeniu, astfel îneît 
să livreze legume și altor 
precUm și Capitalei.

Un loc aparte în cadrul 
ției. îl ocupă zootehnia, domeniu in 
care județul are o bună experiență 
și o veche tradiție. Sarcina dată de 
conducerea de partid, ca zootehnia 
să reprezinte în 1980 jumătate din 
valoarea producției agricole, a fost 
îndeplinită în Argeș încă de pe acum.

Sint înfățișate apoi preocupările în 
domeniul ameliorării raselor de oi 
și rezultatele dobîndite pină în pre
zent. în dialogul cu specialiștii, to
varășul Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția ca, cel tirziu pină în 1985, să 
se încheie in întreaga țară acțiunea 
de imbunătățire a raselor de oi. pen
tru obținerea unei producții sporite 
de lină de calitate superioară. Sint 
prezentate, in continuare, sistemele 
moderne, eficiente, de creștere și 
ingrășare a porcilor și păsărilor in 
baterii, a animalelor pentru blană.

Reține atenția grija acordată de 
argeșeni asigurării unei baze fura
jere puternice, ca principală sursă 
pentru creșterea producției animalie
re. Se subliniază, la încheierea vizitei 
în standurile ce înfățișează sectorul 
creșterii animalelor, că Argeșul dis
pune de condițiile necesare ca sar
cinile privind dezvoltarea producției 
zootehnice prevăzute pentru anul

Argeșul 
județe,

expozi-

1380 să fie înfăptuite cu un an mai 
devreme.

Expoziția relevă, de asemenea, re
zultatele obținute în îndeplinirea 
programului de mecanizare a agri
culturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
conducerii Ministerului Agriculturii 
și Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție 
suri in vederea evitării 
și degradării porumbului 
culesului. Remarcînd 
in domeniul diversificării _ 
mașini și utilaje agricole, secretarul 
general al partidului a recomandat ca 
organele de resort să asigure o bună 
pregătire profesională lucrătorilor de 
pe ogoare, pentru ca ei să cunoască 
și să folosească bine tehnica nouă.

O caracteristică a expoziției o con
stituie faptul că ea reușește să o- 
glindească împletirea organică a pro
ducției agricole cu activitatea de pre
lucrare a produselor. Elocventă in 
acest sens este marea varietate de 
bunuri alimentare prezentate.

Silvicultura. ramură cu pondere 
însemnată in economia județului, 
este prezentă cu un stand aparte, 
care oglindește rezultatele acțiunilor 
de împăduriri, de valorificare a fruc
telor de pădure, precum și măsurile 
inițiate în vederea dezvoltării și con
servării fondului cinegetic. Secreta
rul general al partidului a cerut gos
podarilor pădurii să se preocupe in-

să ia mă- 
pierderilor 
in timpul 
progresele 
gamei de

deaproapo de păstrarea trofeelor va
loroase provenind din fauna județu
lui.

In cadrul expoziției au fost pre
zentate. in același timp, transformă
rile profunde care au avut loc in 
satul românesc, in viata țărănimii, 
modul în care sint păstrate și cul
tivate unele îndeletniciri traditionale 
pe aceste meleaguri. Pe platoul ex
poziției, meșteri populari au ridicat 
case din lemn cu motive arhitecto
nice din diferite zone ale județului. 
In pridvoare și in interiorul acestor 
case au fost prezentate cu măiestrie 
produse specifice obținute de coope
rativele agricole din regiunile de 
deal, precum și de țăranii din satele 
necooperativizate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu, răspunzind 
invitațiilor gazdelor, trec, rind pe 
rînd. pragul acestor primitoare case 
decorate cu covoare, ștergare, ma
rame. lucrate cu multă pricepere și 
simt al frumosului. ,

La Încheierea vizitei în această 
bogată și sugestivă expoziție se în
cinge hora recoltei. în care se prind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si ‘de stai.

De la expoziție, coloana oficială 
s-a îndreptat spre piața centrală a 
Piteștiului. unde a avut loc adunarea 
populară organizată cu prilejul Zdc-i 
recoltei.

Marea adunare populară de

Oglindă elocventă a împlinirilor 
și perspectivelor agriculturii noustre
Elicopterul prezidențial aterizează 

apoi la marginea de sud a Pitestiu- 
lui. unde a fost organizată o intere
santă expoziție : „Realizări si per
spective ale agriculturii argeșene".

La intrarea in expoziție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid si de stat trec 
peste un original covor din petale 
de trandafiri cu motive din folclorul 
acestor plaiuri si pe sub arcadele 
unei porii pe care este înscrisă ura
rea „Bine ați venit, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu". 
Un grup de pionieri inminează fru
moase buchete de flori, țărani invită 
pe oaspeți să guste din roadele bo
gate ale acestui an — vin. din fru
moase plosti. mere și struguri. Un 
grup de femei, imbrăcate in pitores- 
tile costume populare muscelene. ies 
in intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu tovarășei Elena

Ceaușescu. oferindu-le marame fine 
din borangic executate cu o deosebită 
măiestrie. Tulnicarii vestesc sosirea 
in expoziție a inaltilor oaspeți.

Expoziția înfățișează bogăția roa
delor pămintului. roade obținute 
prin priceperea si eforturile tuturor 
oamenilor muncii de la sate, prin 
aplicarea în practică a politicii part ir 
du.lui nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe oamenii muncii și specialiștii 
din agricultura argeșeană pentru 
succesul înregistrat: triplarea din 
1970 pină in 1977 a producției de 
griu. A crescut simțitor, in aceeași 
perioadă, recolta de porumb. Secre
tarul general al partidului se inte
resează indeaproape. de asemenea, 
de măsurile întreprinse și rezultatele 
obținute in extinderea și .sporirea 
producției la plantele tehnice. Se 
remarcă atit producția bună de floa- 
rea-soarelui, cit și calitatea supe-meri, s-au recoltat in

O hora a bucuriei pentru recoltele bogate

Tradiționala 
— sărbătoare 
a celor care 
ca roadele 
bogate — s-a 
adunare populară, desfășurată în im
punătorul centru civic al Piteștiului.

De la expoziție, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre locul adu
nării, străbătind arterele orașului îm
podobite sărbătorește, transformate in 
aceste momente în adevărate culoare 
vii. Zeci de mii de piteșteni au făcut 
secretarului general al partidului o 
primire plină de dragoste si stimă.

La intrarea în municipiu, un grup 
de muncitori îmbrăcati in salopete 
alcătuiesc o adevărată poartă prin 
care trece coloana oficială.

In timp ce 50 de trompeți anunță 
pătrunderea coloanei oficiale in 
municipiu, corurile reunite din Pi
tești intonează cintecul ..România, 
tara mea“.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
Ceaușescu 
timii.

Sosirea 
Ceaușescu, 
Ceaușescu. 
conducerea 
marea piață centrală a orașului este 
intimpinată cu însuflețite urale și 
aplauze îndelungate. Minute in șir 
s-a scandat „Ceaușescu—P.C.R.". cei 
prezenți — cetățeni ai Piteștiului, 
locuitori din toate comunele județu
lui. muncitori, ingineri, tehnicieni, 
țărani cooperatori — dind astfel glas 
încrederii nestrămutate în partid și 
secretarul său general, adeziunii de
pline la politica partidului și statului 
de ridicare a României, pe noi culmi 
de civilizație socialistă.

In piață răsună solemn cintecul 
„Partidul—Ceaușescu—România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint salutați 
cu o vie emoție de elevul pionier 
Marius Daniel Stănciulescu. născut cu 
nouă ani în urmă și înscris în statis
ticile populației ca cetățeanul al 20-lea 
milion al patriei noastre, care le 
urează „Bun venit" și adresează mul
țumiri conducătorului partidului și 
statului pentru copilăria fericită pe 
care o trăiesc toți copiii patriei 
noastre.

Desclfizind adunarea populară, to
varășul CONSTANTIN MATEI, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., exprimind sentimen
tele pe care le împărtășesc in aceste 
momente deosebite toți cei ce mun
cesc și trăiesc pe meleagurile arge
șene. a spus :

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș trăiesc astăzi, de Ziua 
recoltei, marea fericire și nemărginita 
bucurie de a se întilni din nou cu cel 
mai iubit și stimat tiu al poporului 
român, secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sintem deosebit de 
bucuroși că avem acest minunat pri
lej să vă exprimăm direct, mult sti
mate tovarășe secretar general, senti
mentele de profundă stimă și recu
noștință pe care le nutrim față de 
dumneavoastră. înalt exemplu de 
pasiune și dăruire revoluționară, de 
omenie și dreptate, de gindife cuteză
toare și muncă neobosită pentru 
cauza socialismului și comunismului, 
pentru binele și fericirea poporului 
român.

Cunoașteți, mult stimate tovarășe 
secretar general. Argeșul din fragedă 
tinerețe, din anii grei ai ilegalității,

sărbătoare a recoltei 
a belșugului ogoarelor, 
prin eforturile lor 'fac 
pămintului să fie mai 
încheiat printr-o mare

tovarășa Elena
răspund ovațiilor mul-

tovarășului Nicolae 
a tovarășei Elena 

a celorlalți tovarăși din 
partidului și statului in

cînd ați luptat și pe aceste meleaguri, 
din anii revoluției și construcției 
socialiste, cind ați desfășurat și in 
județul nostru o bogată activitate.

Dacă astăzi Argeșul are o industrie 
modernă, care realizează o producție 
de peste 8 ori mai mare decît în 1965. 
dacă orașele și satele noastre și-au 
schimbat din temelii înfățișarea, dacă 
oamenii muncii au astăzi condiții de 
muncă și viață tot mai bune — dato
răm toate acestea partidului, grijii pe 
care dumneavoastră o purtăți dezvol
tării armonioase a tuturor zonelor 
tării, atenției' deosebite cu care ne 
îndrumați și ajutați permanent.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că oamenii mun
cii, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, depun eforturi 
stăruitoare pentru îndeplinirea in 
condiții cât mai bune a sarcinilor ce 
revin județului din hotăririle Con
gresului al XI-lea, din Programul 
partidului. In toate unitățile econo
mice se acționează energic pentru a 
intimpina cu rezultate cit mai bune 
Conferința Națională a partidului, 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului pe acest an, pentru pregătirea 
producției in cele mai bune condiții 
pe anul viitor și descoperirea de noi 
posibilități in vederea realizării in 
acest cincinal a unei producții supli
mentare de peste 2 miliarde lei.

In cinstea vizitei pe care o faceți 
astăzi in județul nostru, a Zilei re
coltei. cooperatorii si mecanizatorii 
au încheiat insămințatul culturilor de 
toamnă și recoltatul porumbului, au 
pregătit ogoarele pentru primăvară 
pe 70 la sută din . suprafața planifi
cată. Chiar in acest an, cind condiții
le climatice n-au fost prea favorabi
le. s-a obținut o recoltă bună, depâ- 
sindu-se sarcinile de plan cu aproape 
400 kg griu Ia ha. cu peste 600 kg orz 
la ha. Ia floarea-soarelui și la alte 
culturi. Pe baza creșterii produc
ției, a crescut si contribuția noas
tră la realizarea fondului de stat, 
planul de livrări fiind realizat și de
pășit la griu. la orz, la floarea-soa
relui și la porumb.

Sintem conștienti că n-am reușit să 
fructificăm pe deplin posibilitățile 
mari oferite de agricultura socialistă, 
că mai avem unități care continuă 
să obțină producții necorespunzăto;’- 
re, că peste tot, inclusiv in unitățile 
fruntașe, există mari rezerve pentru 
mai buna gospodărire și folosire a 
pămintului, pentru extinderea și fo
losirea mai rațională a sistemului de 
irigații, pentru respectarea cu mai 
multă strictețe a tehnologiilor de 
producție.

Vă raportăm astăzi că. traducind în 
viață indicațiile pe care ni le-ați dat 
în cursul vizitei din anul 1975. in 
acest an am realizat cea mai mare 
producție de fructe, preliminîndu-se 
obținerea a 123 001) tone, cu 43 000 
tone, mai mult decit in anul 1976.

în ansamblul dezvoltării agricultu
rii. o atenție mai mare acordăm zoo
tehniei. care in prezent deține 50.7 
la sută din totalul producției agrico
le. Vă raportăm că. pe baza indica
țiilor date de dumneavoastră, pină 
în prezent au fost amenajate 64 009 
ha pășuni, dintre care 3 500 alpine, 
urmind ca pină în 1980 șă mai ame
najăm 13 200 ha pășuni alpine. In 
programul de creștere a animalelor 
s-a prevăzut ca in 1978 să obținem, 
față de 1975, de 2.8 ori mai multă 
carne, de 2 ori mai mult lapte de 
vacă, de 2 ori mai multă lină, de 4,7 
ori mai multe ouă.

cu vintul tovarășul 
dascalescu . secre- 

P.C.R.. președintele 
a Cooperativelor

Rezultatele pe care le obținem in 
muncă se regăsesc în creșterea per
manentă a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii. Nu
mai în ultimii 15 ani. în județ au fost 
construite peste 33 000 apartamente, 
iar la sate — peste 44 090 de case 
noi. Dispunem in domeniul invăță- 
mintului și culturii, al ocrotirii să
nătății, al comerțului de o bază ma
terială corespunzătoare, capabilă să 
satisfacă pe deplin cerințele oameni
lor muncii. Numai în perioada 1965— 
1977 s-au creat in județ peste 130 000 
noi locuri de muncă, in prezent mai 
mult de 60 la sută din populația ac
tivă lucrează in industrie, construcții 
și alte ramuri neagricole.

în numele celor peste 70 000 de co
muniști, al celor 640000 locuitori ai 
Argeșului, exprimind încă o dată ne
mărginita noastră adeziune la întrea
ga politică internă și externă a par
tidului și statului, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. urmind exemplul dumneavoastră, 
vom munci cu răspundere comunistă 
și devotament pentru înflorirea eco- 
nomico-socială a județului, vom sluji 
întotdeauna cu neabătută credință 
partidul, patria, poporul, vom face 
totul că Argeșul să contribuie mereu 
mai mult la marea operă condusă cu 
atita strălucire de partidul nostru, de 
ridicare a României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației socialiste și 
comuniste.

A luat • apoi 
CONSTANTIN 
tar al C.C. al
Uniunii Naționale 
Agricole de Producție, care a spus :

încheiem un an agricol, al doilea 
din actualul cincinal, in condițiile în 
care oamenii muncii de ne ogoare, 
alături de intresul nostru popor, strins 
uniți in iuru! partidului, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sint angajați cu 
toate forțele în vasta operă de în
făptuire a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea. Rezultatele 
de ansamblu ale acestui an. ca de 
altfel întreaga evoluție a producției 
agricole a României socialiste, ates
tă. în modul cel mai elocvent, juste
țea politicii agrare a partidului, care 
urmărește realizarea unei agriculturi 
intensive, de mare randament, capa
bilă să folosească cele mai noi cu
ceriri ale științei, să asigure satis
facerea tot mai deplină a cerințelor 
economiei naționale. Cu toate că in 
1977 nu au fost condiții climatice 
dintre cele mai prielnice, producția 
agricolă este satisfăcătoare. La unele 
produse, cum sînt griul, orzul și stru
gurii. recoltele medii la hectar sint 
chiar, mai mari decît cele obținute în 
1976. In zootehnie se prelimina ca in 
acest an să se livreze la fondul de 
stat. în plus fată de anul trecut, 
aproape 190 mii tone carne, circa 3.5 
milioane hectolitri lapte și aproxi
mativ 230 milioane ouă.

Aceste rezultate sînt nemijlocit le
gate de sprijinul tot mai puternic al 
statului pentru dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale. Nu
mai in acest an statul a alocat u» 
volum de investiții de 25.8 miliarde 
lei. care asigură creșterea si diver
sificarea parcului de tractoare și 
mașini agricole, extinderea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare si. în 
mod deosebit, a irigațiilor, crearea 
de noi plantații pomiviticole intensi
ve, construirea de sere și complexe 
zootehnice de tip industrial.

la Pitești
Pe această bază, ca și prin munca 

harnică, infrățită. a tuturor lucrăto
rilor de pe ogoare — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — agricultura noastră socialistă 
își îndeplinește in măsură mereu 
mai mare rolul deosebit de, impor
tant ce-i revine în cadrul economiei 
naționale.

După ce s-a referit la măsurile or
ganizatorice Întreprinse pentru creș
terea producției agricole, vorbitorul 
a spus :

Este meritul secretarului general al 
partidului de a fi elaborat, pe te
meiuri științifice, conceptul cu pri
vire la dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii noastre, de a fi definit 
aceasta ca ramură de bază a econo
miei naționale, de a orienta tot mai 
ferm producția agricolă pe calea in
tensificării. a creșterii productivității 
și eficientei. Preocuparea statornică 
a conducerii partidului și statului 
pentru dezvoltarea impetuoasă a în
tregii economii naționale a făcut p >- 
sibilă ridicarea neîncetată a bunăstă
rii poporului, fapt oglindit și in re
centele măsuri de majorare a retri
buțiilor și a pensiilor și in alte mă
suri cu caracter social. Pentru toate 
acestea, țărănimea cooperatistă, me
canizatorii. specialiștii, producătorii 
agricoli din localitățile necooperativi
zate mulțumesc din inimă conducerii 
partidului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Analizînd cu exigentă și responsa
bilitate activitatea desfășurată in 
acest an în agricultură, considerăm 
necesar să arătăm că rezultatele ob
ținute nu reflectă pe deplin nivelul 
bazei tehnico-materiale. că in acti
vitatea multor unități persistă încă 
numeroase deficiente de ordin teh
nic și. organizatoric. Producțiile me
dii puteau fi mai mari.

Și in acest an. printr-o strinsă co
laborare cu cercetătorii, numeroase 
unități agricole cooperatiste și de 
stat din întreaga zonă a solurilor 
podzolice au demonstrat că potenția
lul productiv al păminturilor sărace 
și. implicit, recoltele pot fi ridicate 
la nivelul celor din Bărăgan. La 
C.A.P. Scornicești, de exemplu, pe 
terenuri neirigate și in condițiile cli
matice ale acestui arr s-au obținut 
în medie, 
grîu, iar 
de peste 1 
hectar.

S intern
agricultura noastră dispune încă de 
mari rezerve de sporire a produc
ției. Pentru punerea in valoare a 
acestora avem datoria ca. in fiecare 
comună și sat. să acționăm cu ma
ximă hotărîre pentru apărarea si 
conservarea pămintului. pentru exe
cutarea la termenele stabilite a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare »i. 
în primul rînd. a irigațiilor. Eforturi 
mai susținute se cer pentru a întro
na în toate unitățile agricole un cli
mat de ordine și disciplină riguroa
să. pentru cultivarea tuturor supra
fețelor. asigurarea densității optime 
de plante la hectar, efectuarea la 
timp și de calitate a lucrărilor de în
treținere. strîngerea și depozitarea 
fără pierderi .a recoltelor. Aceleași 
exigente, aceeași înaltă conștiinciozi
tate în îndeplinirea sarcinilor de 
plan se cer asigurate și în zootehnie, 
domeniu în care unele unități obțin 
încă rezultate sub cele prevăzute. 

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, organele agricole 
vor trebui să militeze cu toată hotă-

, pe 650 hectare. 6 425 kg 
pe 750 hectare o producție 
11 300 kg porumb știuleti la
pe deplin conștienti

(Continuare în pag. a IlI-a)

că
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înfăptuirile din agricultură sînt, 
în același timp, rodul activității 
harnice a țărănimii, a cooperato
rilor, a lucrătorilor din unitățile 
agricole de stat și mecanizatorilor, 
a specialiștilor, a tuturor acelora 
care, prin eforturile lor de zi cu 
zi, fate să rodească tot mai îmbel
șugat ogoarele patriei noastre.

Trebuie, în același timp, mențio
nat, că rezultatele pe care le-am 
obținut nu cerut eforturi susținute., 
materiale și financiare. A trebuit 
să alocăm sume importante pen
tru irigații^ îmbunătățiri funciare, 
pentru mecanizarea și chimizarea 
agriculturii. Rezultatele obținute 
se datoresc deci și eforturilor ma
teriale făcute de statul nostru so
cialist, de clasa muncitoare, de în
tregul popor pentru dotarea agri
culturii. pentru realizarea lucrări
lor necesare sporirii fertilității so
lului, ridicării productivității, ga
rantând astfel în orice condiții ob
ținerea de producții sigure. (Urale 
și aplauze puternice. Se scandează: 
„Ceaușeseu — P.C.R. !“).

Pentru rezultatele bune obținute 
de toți oamenii muncii din agri
cultura patriei noastre, doresc ca, 
de aici, de la Pitești, să le adre
sez cele mai calde felicitări și 
urarea 'de a obține noi și noi suc
cese în toate sectoarele producției 
agricole. (Urale. aplauze prelun
gite : se scandează: „Ceaușeseu — 
P.C.R.!“).

Sărbătorind „Ziua recoltei" nu 
putem să nu vorbim de rezulta
tele obținute în dezvoltarea in
dustriei noastre socialiste. Trebuie 
să menționez că, și în acest an, 
industria noastră socialistă obține 
o creștere a producției de peste 11 
la sută față de anul precedent. 
Realizăm pe cei 2 ani ai cincina
lului o depășire de peste 25 mi
liarde lei a volumului producției 
industriale planificate. Aceste re
zultate minunate obținute de. 
clasa noastră muncitoare, de teh
nicieni și ingineri, de toți oame
nii muncii din industrie sînt, de 
asemenea, rezultatul politicii juste 
a partidului nostru care înfăptu
iește neabătut hotărîrile Congresu
lui al XI-lea, Programul elaborat 
de acest congres, aplică în mod 
creator legitățile generale la con
dițiile concrete din România, asi- 
gurînd înaintarea rapidă a poporu
lui nostru pe calea socialismului și 
comunismului. (Urale prelungite, 
aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușeseu — P.C.R. !“)•

Vorbind de progresele industriei 
noastre, doresc să menționez rezul
tatele obținute de oamenii mun
cii din Argeș, care, și în industrie, 
au îndeplinit planul pe primele 
9 luni, cu o depășire. Aveți toate 
condițiile să încheiați și acest an 
cu o depășire simțitoare a planu
lui. De altfel, industria argeșeană 
s-a dezvoltat în mod rapid ; au 
apărut aici industrii noi, Argeșul 
a devenit unul din puternicele cen
tre industriale ale patriei noastre, 
ocupînd locul 5 între județele 
țării. (Aplauze, urale. Se scandea
ză : „Ceaușeseu — P.C.R.!“).

Doresc ca de „Ziua recoltei", de 
aici, de la Pitești, să adresez cla
sei noastre muncitoare, inginerilor, 
tehnicienilor, tuturor oamenilor 
muncii din industrie — îi includ 
bineînțeles și pe oamenii muncii 
din Pitești — cele mai calde feli
citări pentru minunatele rezultate 
obținute și să le urez succese tot 
mai mari în următorii ani în înde
plinirea cincinalului în cele mai 
bune condiții. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușeseu 
— P.C.R. !“).

Toate rezultatele obținute în do
meniul producției materiale, in- 

• dustriale și agricole sînt nemijlo

cit legate de perfecționarea conti
nuă a invățărhîntului, de formarea 
cadrelor pentru toate domeniile de 
activitate, de dezvoltarea cercetă
rii științifice, care aduce o contri
buție tot mai însemnată la pro
gresul rapid al tuturor sectoare
lor economiei noastre naționale. 
Aș dori, de aceea, să adresez feli
citări și urări de noi succese și 
oamenilor muncii din cercetare și 
învățămînt. (Aplauze puternice, 
urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
Pe baza rezultatelor remarcabile 

pe care le-am obținut în dezvol
tarea economiei naționale, am pu
tut adopta și hotărîrea de creș
tere mai substanțială a nivelului 
de trai, material și spiritual, al 
întregului nostru popor. Sînt cu
noscute măsurile cuprinse în pro
gramul adoptat de plenara Co
mitetului Central din vara acestui 
an — măsuri care vor fi supuse 
spre confirmare Conferinței Națio-, 
nale din decembrie. încă din acest 
an, o serie de categorii de oameni 
ai muncii dintr-un număr de ra
muri ale economiei naționale au 
primit prima parte a majorării, 
urmînd ca pînă în anul viitor 
aceasta să fie primită de către toți 
oamenii muncii. Din 1979, vom 
trece la cea de-a doua parte a ma
jorării, astfel că, pînă în 1980, veni
turile reale ale tuturor categorii
lor de oamehi ai muncii, inclusiv 
ale țărănimii, vor crește cu peste 
30 la sută, față de circa 20 la sută 
cît prevăzuse Congresul al XI-lea. 
(Aplauze puternice, urale).

Toate aceste măsuri demonstrea
ză că partidul nostru face totul 
pentru ca, pe măsura creșterii 
forțelor de producție, a avuției 
naționale, să alocăm o parte 
însemnată pentru bunăstarea po
porului — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm în România și care 
pune pe primul plan omuT cu ne
cesitățile sale, bunăstarea și feri
cirea poporului, a națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice; 
urale; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu-P.C.R. 1).

Avem, fără îndoială, tot dreptul 
să privim cu satisfacție la ceea ce 
am realizat. Dar, fiind comuniști, 
nu putem uita nici un moment că 
în activitatea noastră au fost și 
lipsuri, au apărut și greutăți. Dacă 
acționam mai organizat, dacă fie
care colectiv de oameni ai muncii 
— din industrie, agricultură, în
vățămînt, cercetare, comerț și ce
lelalte sectoare ale vieții sociale — 
acționa cu mai multă hotărîre, pu
team înlătura unele greutăți și 
lipsuri, puteam obține rezultate 
mai bune în înfăptuirea Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului privind făuri
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism. (Aplauze; 
urale puternice : se scandează: 
„Ceaușeseu — P.C.R. !").

Iată de ce, dragii tovarăși și prie
teni, sărbătorind „Ziua recoltei" 
cu rezultate bune, trebuie să ne 
gîndim și la ce mai avem de făcut 
pentru a înlătura lipsurile și nea
junsurile, pentru a lucra mai bine, 
astfel ca în anul 1978 și în anii 
următori să asigurăm o dezvoltare 
mai rapidă a tuturor ramurilor 
agriculturii noastre. Avem toate 
condițiile pentru aceasta. Rezulta
tele despre care s-a vorbit aici de
monstrează că, în toate zonele, in 
toate unitățile, se pot obține recol
te sporite. Avem, realmente, posi
bilitatea să obținem o creștere a 
producției de cereale cu mult peste 
ceea ce am realizat în acești doi 
ani.

Avem, de asemenea, condiții 
pentru a realiza o creștere mai ra
pidă a producției în legumicultura, 
la sfecla de zahăr, în general în 
sectorul plantelor tehnice. Ceea 
ce am obținut în pomicultură și 
viticultură, prin măsurile luate în 
ultimii ani, demonstrează că, în 
3—4 ani, acționînd în direcția mo
dernizării și sistematizării pomi- 
culturii și viticulturii, putem ușor 
să dublăm și chiar să triplăm pro
ducția de fructe și struguri. Și tre
buie să facem acest lucru !

Avem posibilitatea să obținem de 
asemenea o creștere mai substan
țială a producției animaliere, reali- 
zînd efectivele prevăzute și nemai- 
admițînd tăierea animalelor sub 
greutatea minimă stabilită prin 
lege.; putem asigura 'astfel și creș
terea producției de lapte, lînă și 
alte produse animaliere. A veni 
deci toate posibilitățile că și în 
sectorul zootehnic să îndeplinim, 
și . chiar să depășim,. pînă în 1980, 
Programul stabilit de Congresul al 
XI-lea al partidului.

în fiecare unitate agricolă de 
stat, în fiecare S.M.A., în fiecare 
cooperativă, trebuie să se acționeze 
cu toată fermitatea .pentru execu
tarea lucrărilor agricole în cele 
mai bune condiții, pentru a ob
ține recolte tot mai bogate. Tre
buie să facem în așa fepîncît anul 
1980 să marcheze un stadiu nou, 
superior în dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste ! (Aplauze, 
urale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.!“)

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție problemelor de efi
ciență economică, reducerii chel
tuielilor materiale și de producție, 
pentru a face ca, pe această bază, 
veniturile nete și beneficiile direc
te ale fiecărei unități agricole, de 
stat și cooperatiste, să crească mai 
substanțial. Numai astfel vor spori 
și veniturile oamenilor muncii de 
la sate, ale cooperatorilor, va creș
te contribuția agriculturii la veni
tul național, la dezvoltarea avu
ției naționale a patriei noastre so
cialiste. (Aplauze și urale îndelun
gate.)

Este de ÎRțeles că probleme le
gate de perfecționarea activității 
ce se ridică în agricultură se pun, 
în aceeași măsură, și în industrie. 
Nu doresc acum să mă ocup de 
aceste probleme pentru că m-am 
referit recent la ele cu prilejul con
stituirii Consiliului Național al 
Oamenilor Munci’i. Am însă con
vingerea că oamenii muncii din 
industrie, ascultând ce se spune 
despre agricultură, vor trage ei 
înșiși concluziile ce se impun pri
vind necesitatea perfecționării con
tinue a activității pe care o desfă
șoară — mă refer atât la industrie, 
cît și la transporturi, și la celelalte 
sectoare ale economiei noastre na
ționale. în felul acesta vom asigu
ra dezvoltarea armonioasă a tu
turor sectoarelor de activitate, 
creșterea mai rapidă a economiei, 
a forței economice a. țării, ridica
rea bunăstării poporului.. întărirea 
independenței și suveranității pa
triei noastre. (Aplauze puternice ; 
se scandează îndelung : „Ceaușeseu 
și poporul !“)

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne permanent de 

perfecționarea întregii noastre ac
tivități, de dezvoltarea democra
ției socialiste, de crearea celui mai 
bun cadru pentru participarea ma
selor populare, a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii la con
ducerea societății noastre, facem 
totul pentru a asigura mersul ferm 
al țării pe calea socialismului, în
făptuirea Programului elaborat de 
Congresul' al XI-lea al partidului, 
răspunzînd astfel năzuințelor și 
intereselor vitale ale întregii noas-

în timpul marii adunări populare de la Pitești

tre națiuni. Nu uitam însă nicioda
tă că, prin realizările noastre, ne 
aducem în același timp contribu
ția la creșterea forței socialismu
lui, la cauza păcii și progresului în 
întreaga lume. (Aplauze și urale 
îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu-P.C.R.!“)

Acționăm .pentru întărirea conti
nuă a colaborării cu toate țările 
socialiste, pentru întărirea unității 
și solidarității lor, considerînd că 
aceasta constituie o necesitate a 
afirmării forței socialismului, a 
promovării unei politici de pace în 
lume. Dezvoltăm larg relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate. Ne pronunțăm ferm 
pentru o politică nouă care să ducă 
la lichidarea subdezvoltării, la 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale, care să asigure pro
gresul mai rapid al țărilor slab 
dezvoltate sau în curs de dezvol
tare, să creeze condiții pentru o 
colaborare egală, pentru stabilita
tea întregii economii mondiale. 
(Urale și aplauze prelungite).

în spiritul principiilor coexisten
ței pașnice, extindem, totodată; re
lațiile cu țările capitaliste dezvol-' 
țațe, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orincTuire socială ; 
participăm activ la diviziunea in
ternațională a muncii, punînd la 
baza tuturor relațiilor noastre in
ternaționale principiile care, cu 
fiecare zi ce trece, se afirmă tot 
mai puternic în viața internațio
nală — egalitatea în drepturi, res
pectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul reciproc, 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța, respectul dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, corespunzător dorințelor sale, 
fără nici un .amestec din afară. 
(Aplauze, uraje puternice, prelun
gite).

în ce privește Europa, avem 
marea satisfacție să reafirmăm că

avem relații de largă colaborare 
cu toate statele continentului nos
tru. Acționăm pentru înfăptuirea 
în viață a documentelor semnate 
la Helsinki privind securitatea și 
cooperarea europeană și aștep
tăm ca reuniunea care are loc în 
prezent la Belgrad să marcheze 
un nou pas înainte în înfăptuirea 
acestor documente, atît în ce pri
vește colaborarea economică, teh- 
nico-științifipă, culturală, cît, mai 
cu seamă, trecerea la măsuri con
crete de dezangajare militară, fără 
de care nu se poate vorbi de secu
ritate și pace în Europa și în în
treaga lume. (Aplauze puternice : 
se scandează : „Ceaușeseu și po
porul"). >

Consecvenți principiilor politicii 
noastre internaționale, ne pronun
țăm pentru reglementarea pașnică 
a situației din Orientul Mijlociu, 
prin retragerea Israelului din. teri
toriile ocupate în urma războiului 
din 1967, prin recunoașterea drep
tului poporului palestinean la au
todeterminare, inclusiv de a-și 
constitui un stat propriu, indepen
dent și liber. (Aplauze și urale pu
ternice).

Sprijinim activ lupta popoarelor 
din Namibia și Rhodesia, a majo
rității populației din Africa de 
Sud, pentru dreptul de a participa 
la conducerea statelor respective, 
pentru independență deplină, pen
tru lichidarea definitivă a rasis
mului, a politicii de apartheid ; ne 
pronunțăm ferm împotriva orică
rei dominații asupra altor popoare, 
pentru eliberarea națională a tu
turor popoarelor încă subjugate de 
imperialism ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Știm că în lume mai sînt multe 
probleme de soluționat. Popoarele 
sînt interesate să trăiască în cola
borare și pace, să se pună capăt 
cursei înarmărilor, pentru care se 
cheltuiesc în acest an aproape 400 
miliarde dolari. Iată de ce țara

noastră acționează cu hotărîre în 
această direcție, de ce ea va parti
cipa la reuniunea Națiunilor Unite 
de anul viitor pentru dezarmare 
cu hotărîrea fermă de a se ajun
ge la măsuri concrete de dezarma
re. și în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru ca o anumită 
parte din mijloacele uriașe ce se 
cheltuiesc în prezent pentru înar
mări să fie alocate în scopul lichi
dării subdezvoltării, pentru pro
gresul economic și sociaî liber al 
tuturor națiunilor lumii. Să facem 
totul ca mijloacele consacrate în
armărilor să slujească păcii, iar 
oamenii de știință care folosesc 
aceste mijloace să-și concentreze 
eforturile,’ gîndirea, capacitatea 
creatoare unei politici noi, de pro
gres, bunăstare și fericire pentru 
toate popoarele lumii 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

întărim continuu colaborarea cu 
toate forțele politice progresiste, 
antiimperialiste — cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele de guver- 
nămînt din țările în curs de dez
voltare, cu alte partide și forțe de
mocratice de pretutindeni, în lupta 
pentru o politică de egalitate, pace 
și colaborare, pentru progresul fie
cărei națiuni. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Doresc ca și aici, Ia această mare 
adunare populară, să afirm hotărî
rea fermă a întregului nostru po
por de a face totul pentru triumful 
unor relații noi între națiuni, pen
tru o politică de pace și colaborare 
în Europa, în Balcani, în întreaga 
lume ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni arge
șeni,

Am sărbătorit astăzi „Ziua re
coltei" în capitala județului vostru

ca urmare a rezultatelor pe pare 
le-ați obținut în acest an. Aveți 
toate condițiile câ și în anul vii
tor, precum și în următorii ani, să 
obțineți recolte tot mai bogate. 
Trebuie însă să aveți în vedere că 
sînt multe județe care doresc ca în 
anul viitor să găzduiască sărbâ-_ 
toarea „Zilei recoltei". De aceea se 
poate spune că vă aflați într-o I în
trecere puternică și că trebuie să 
depuneți eforturi pentru al vă 
menține pe un loc fruntaș, atît în 
producția agricolă, cît și în celelal
te sectoare. Eu îmi exprim convin
gerea că această mare întrecere a 
oamenilor muncii din agricultură, 
ca și din celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, va da un nou 
avînt întregii noastre activități. 
Desigur că și oamenii muncii din 
agricultura județului Argeș vor 
face totul pentru a se menține pe 
un loc fruntaș. (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale).

în încheiere, doresc să vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor L 
muncii din agricultura patriei, în
tregului nostru popor, succese tot 
mai mari și rezultate tot mai bune 
în fiecare sector de activitate. Să 
facem în așa fel îneît anul viitor să 
sărbătorim „Ziua recoltei" cu re
zultate și mai bune decît în acest 
an ! (Aplauze puternice, urale pre
lungite).

Vă urez din toată inima succese 
tot mai mari în activitatea viitoa
re, multă sănătate și multă feri
cire !

(Aplauze puternice, urale înde
lungate. Se scandează minute în șir 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușeseu și 
poporul". într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, toți cei prezenți , 
la marea adunare populară ovațio
nează cu însuflețire pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, pentru secre
tarul general al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu).

M area adunare populară de la Pitești
(Urmare din pag, a Il-a)
rirea pentru întărirea si dezvoltarea 
democrației cooperatiste în toate uni
tățile agricole. Așa cum a cerut se
cretarul general al partidului, va 
trebui intensificată preocuparea pen
tru ridicarea rolului adunărilor ge
nerale și ale celor pe ferme și bri
găzi. pentru îmbunătățirea muncii 
consiliilor intercooperatistc și consi
liilor de conducere a unităților.

La expoziția „Realizări și perspective ale agriculturii argeșene"

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că, în spiritul in
dicațiilor dumneavoastră, noi, toți cei 
care lucrăm in agricultură, nu ne 
vom precupeți eforturile pentru ca 
în cel mai scurt timp posibil să se 
încheie cules’ul, depozitarea recoltei 
și livrările la fondul de stat. Mobili- 
zînd toate forțele și mijloacele de 
care dispune agricultura pentru a fo
losi cît mai bine pămîntul țării, pen
tru a spori productivitatea muncii-și 

a imprima întregii activități agrico
le o înaltă eficiență economică, ne 
vom aduce o contribuție ' tot mai 
mare la înflorirea satului românesc, 
la înaintarea fermă a țării pe calea 
progresului și civilizației socialiste.

Luind cuvîntul. ing. VASILE RER- 
BECEL, președintele C.A.P. Smirna, 
județul Ialomița, a spus : Reprezint, 
la această mare sărbătoare, pe lucră
torii ogoarelor Bărăganului ialomi- 
țean, județ decorat cu inaltul titlu de 

„Erou al Muncii Socialiste". în nume
le cărora vă rog să-mi permiteți să 
exprim din adîncul inimii sentimen
tele de respect și recunoștință fier
binte față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
pentru grija si sprijinul oe care-1 
acordați permanent dezvoltării agri
culturii. creșterii n'ivelului de trai 
material și spiritual al tuturor oa
menilor muncii.

La această sărbătoare a muncii vă 
raportăm, tovarășe secretar general, 
că și cooperatorii din Smirna au reu
șit să realizeze producții bune : pes
te 6 000 kg grîu la hectar. 3 300 kg 
floarea-soarelui, 7 200 kg porumb 
boabe, 40 000 kg sfeclă de zahăr. 
Menționez că toate aceste rezultate 
sint obținute în condiții de neirigare.

Datorită roadelor muncii noastre, 
sprijinului neprecupețit acordat de 
stat, ca expresie grăitoare a politicii 
partidului — al cărui țel suprem este 
fericirea, omului — traiul nostru sb 
îmbunătățește an de an. Folosesc a- 
cest minunat prilej pentru ca, in 
numele locuitorilor din Smirna, să 
exprim încă o dată recunoștința 
noastră profundă față de conducerea 
partidului și statului, față de dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, pentru neobosita 
dumneavoastră activitate consacrată 
fericirii poporului.

în continuare a luat cuvîntul ing. 
EMERIC SZABO, directorul I.A.S, 
Valea lui Mihai, județul Bihor, care 
a .spus : Dintr-un înalt simț al con
științei socialiste și răspunderii co
muniste, lucrătorii ogoarelor bihorene 
— români, maghiari și de alte națio
nalități — m-au împuternicit să ra
portez conducerii partidului și statu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
că toți lucrătorii din agricultura ju
dețului nostru se află puternic’anga
jați in obținerea de producții cît mai*  
mari in acest an, recoltindu-se in 
prezent ultimele suprafețe din a- 
ceastă toamnă. S-au terminat de în- 
sămințat griul și celelalte culturi de 
toamnă, creînd încă de pe acum ba
zele unor producții superioare pentru 
anul 1978.

în I.A.S. Valea lui Mihai ani reușit 
ca in acest an să obținem peste 5 000 
kg grîu la hectar, 8 000 kg porumb 
boabe la hectar, 4 000 litri lapte pe 
vacă furajată, aproape 8 kg de lină, 
in medie, de la un efectiv de circa 
14 000 oi și două vagoane de mere la 

hectar. Aceasta demonstrează clar 
posibilitățile noastre, ca urmare a 
bazei materiale de care dispunem, a 
grijii partidului și statului care ne-au 
pus la dispoziție importante fonduri 
materiale si bănești, precum si o țeh- 
nică modernă.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, câ sarcinile de plan pentru 
1977 le îndeplinim și depășim la toți 
indicatorii.

Vă rog să-mi îngăduiți, a spus în 
cuvîntul său ALECU ZORZONEA, 
președintele C.A.P. Căldăraru. județul 
Argeș, ca, în numele membrilor co
operativei agricole de producție din 
comuna Căldăraru, să exprim bucu
ria care ne încălzește' inimile in a- 
ceastă frumoasă „Zi a recoltei", 
bucuria de a-1 âvea. așa ca întot
deauna, în mijlocul nostru, pe secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

Referindu-se la rezultatele obținu
te de țăranii cooperatori din coope
rativa Căldăraru, vorbitorul a spus : 
Folosind cu chibzuință pămîntul, am 
aplicat experiența fruntașilor și re
zultatele științei și, in acest fel, am 
reușit ca de pe solurile noastre nu 
prea fertile să obținem recolte bune. 
Ele. se cifrează la 3 800 kg de grîu la 
hectar, peste 4 800 kg de orz și 4 350 
kg porumb la hectar, reprezentând la 
toate aceste culturi depășiri simți
toare ale producțiilor planificate. 
Pentru a ajunge la asemenea rezul
tate a fost nevoie să realizăm un 
complex de măsuri de ridicare» fer
tilității, și anume scarificarea unor 
suprafețe tot mai mari, aplicare? tot 
mai largă de amendamente și îngră
șăminte chimice naturale.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
că vom face totul pentru a traduce 
in viață, in mod exemplar, sarcinile 
trasate de Congresul al XI-lea al 
partidului, hotărîrile Congresului ță
rănimii, pentru înflorirea agricultu
rii, pentru fericirea întregului nostru 
popor.

Pentru noi, lucrătorii din agricul
tura doljeană. Ziua recoltei din acest 
an. are o semnificație deosebită, a 
spus în cuvintul său MARIA ICĂ, 
președinta C.A.P. Calafat, iudetul 
Dolj. Ea ne oferă prilejul de a ra
porta conducerii partidului și perso
nal dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că ogoare
le județului Dolj au dat rod bogat, 

— că acum, cind sintem adunați aici 
pentru această însuflețitoare sărbă
toare, hambarele sînt pline, iar mare 
parte din sarcinile pregătirii recolte
lor din anul viitor sînt îndeplinite.

Unitatea noastră face parte din 
cele 30 de cooperative care în acest 
an au obținut peste 4 000 kg grîu la 
hectar și au depășit media' de 5 000 
kg de porumb, ceea ce ne-a permis 
să depășim prevederile la fondul de 
stat și să asigurăm, totodată, o retri
buție corespunzătoare membrilor co
operatori. Am obținut așadar rezul
tate bune, dar ele nu pot să ne mul
țumească, pentru că, așa cum știți, 
rodnicia pămîntului doljean este și 
mai mare. Iată de ce va trebui ca, 
urmind cu fermitate prețioasele indi
cații date de dumneavoastră, tova
rășe secretar general, să generalizăm 
experiența unităților fruntașe și. în 
acest fel, să ridicăm la nivelul lor și 
chiar mai sus rezultatele întregii a- 
griculturi a județului.

Am deosebita cinste să raportez 
conducerii partidului, personal dum
neavoastră, . iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu. din partea țărănimii ill'o- 
vene, a cooperatorilor și mecanizato
rilor din Consiliul intercooperatist 
Frăsinet, că, muncind cu devotament 
și abnegație, ne-am achitat în între-# 
gime de angajamentul asumat de a 
smulge pămintului roade cit mai bo
gate. a spus ing. TEODOR NEGOIȚA, 
directorul S.M.A. Frăsinet, județul 
Ilfov.

Unitățile agricole cooperatiste din 
cadrul Consiliului intercooperatist 
Frăsinet, folosind rațional puternica 
bază materială de care dispun, orga- 
nizind munca și producția astfel in
cit să obțină o eficiență economică 
ridicată, au reușit, chiar în condiți
ile climatice vitrege din această vară, 
să realizeze, la hectar, producții su
perioare planului : 4 700 kg gnu.,

. 5 400 kg Orz, 4 500 kg -porumb boabe, 
2 500 kg floarea-soarelui și peste 35 
tone sfeclă de zahăr la hectar, iar in 
legumicultura au depășit 35 000 kg to
mate și aproape 30 000 kg' ceapă la 
hectar.

Creșterea animalelor a fost orien
tată, in cadrul consiliului, pe linia 
concentrării producției de carne in
tr-un complex de 30 000 porci și sint 
în curs de organizare o fermă pentru 
1 500 vitele de reproducție și o fermă 
modernizată pentru 700 vaci pentru 
lapte.

Ne angajăm, tovarășe secretar 
general, ca, in anul 1978, in toate u- 
nitățile să realizăm producții medii 
de peste 5 500 kg griu și peste 7 000 
kg porumb boabe la hectar, contri
buind astfel la creșterea forței agri
culturii noastre socialiste, la bună
starea întregului popor.

într-o atmosferă însuflețită, în acla
mațiile zecilor de mii de participant! 
Ia adunarea populară, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu viu in
teres, cu deplină satisfacție și apro
bare de cei prezenți, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu aplauze inde- 
lungate, cu urale.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a spus in încheierea 
adunării :

Cu profundă emoție și adincă re
cunoștință vă rog să-mi permiteți ca, 
in numele tuturor celor prezenți la 
această adunare populară, al comu
niștilor, al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în județul Argeș, să vă 
mulțumim din adîncul inimilor pen
tru cuvintele calde, pentru îndemnu
rile și indicațiile prețioase pe care ni 
le-ați dat. Aceste indicații vor con
stitui pentru noi un program concret 
de acțiune și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a le 
traduce în viață.

Strins uniți în jurul partidului, vă 
adresăm astăzi dumneavbastră, cel 
mai iubit și stimat fiu al României 
socialiste, urarea ce vine din stră
buni : „Să trăiți întru mulți ani, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
spre binele și fericirea patriei și a 
poporului român".

Marea adunare populară ia sfirșit 
într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm. în marea piață răsună din mii 
de piepturi îndelungi urale pentru 
partid și secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă.

Luîndu-și rămas bun de la cei pre
zenți la această impresionantă adu
nare populară, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu trece apoi in revistă garda 
de onoare aliniată in piața centrală. 
Se intonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.
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CONTINUĂ ADUNĂRILE PENTRU
ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

DESEMNAREA CANDIDAȚILOR
Hunedoara. adunările cara 

au avut loc pină acum în orașele și 
satele județului Hunedoara, din par
tea Frontului Unității Socialiste au 
fost propuși candidați pentru alege
rile de la 20 noiembrie numeroși mi
neri, siderurgiști, energeticieni. con
structori, țărani cooperatori, medici, 
ingineri, profesori, pensionari și gos
podine. oameni de diverse profesii care și-au ciștigat aprecierea unani
mă de muncitori harnici și buni gos
podari.

La adunarea cetățenească din cir
cumscripția electorală nr. 7 a orașu
lui Brad, unde au fost depuse can
didaturile muncitorului Nicolae Bol
dea și a tehnicianului Nicolae Lupea, 
de la întreprinderea minieră Barza, 
au participat peste 400 de alegători. 
Amintind despre succesele obținute 
în cadrul orașului pe tărîm economic 
și social-gospodăresc — Ia care cot 
la cot cu oamenii muncii și cu cei
lalți cetățeni și-au adus din plin 
contribuția cei doi candidați — cei 
prezenți s-au angajat să-1 sprijine 
ferm pe oricare va fi ales deputat 
din cei doi candidați. întrucît îi cu
nosc în aceeași măsură ca muncitori 
destoinici, gospodari pricepuți și ini
țiatori ai unor acțiuni de larg inte
res obștesc.

într-un cadru asemănător, de lu
cru, s-a desfășurat și adunarea ale
gătorilor din circumscripția electora
lă nr. 12 din comuna Șoimuș, la care 
au fost desemnați drept candidați 
din partea Frontului Unității Socia
liste cooperatoarele Maria Lupaș și 
Elena Crișan. Evidențiind realizările 
obținute în domeniul social-gospodă- 
fesc, în dezvoltarea și consolidarea 
economico-organizatorică a coopera
tivei agricole din comună, avantajele 
aduse de înălțarea unor obiective in
dustriale pe raza comunei Șoimuș 
(cum sînt întreprinderea de lianți și 
abatorul de păsări), alegătorii care 
au luat cuvîntul — printre care Lo- 
ghin Bodea, Aurel Maier, Petru 
Moga — i-au asigurat pe viitorii de
putați de Sprijinul lor ferm in înde
plinirea programului de dezvoltare 
și înfrumusețare a comunei lor în 
actualul cincinal. (Sabin Ionescu).

Hm. Vilcea, în cadrul cărora au fost 
depuse candidaturi pentru alegerile 
de deputați de la 20 noiembrie, nota 
dominantă a discuțiilor a constituit-o 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare a localității, spiritul de răspun
dere și angajarea plenară a cetățeni
lor la rezolvarea problemelor edili
tare. O asemenea atmosferă de lucru 
a existat și in adunarea din circum
scripția nr. 22, unde au fost desem
nați candidați maiștrii Ion Gogiu și 
Ion Popa de la Combinatul chimic și. 
respectiv, întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rm. Vilcea. „îi cu
nosc pe amîndoi de multă vreme — 
spunea în adunare ing. Ion Chițan. 
Pregătirea lor profesională, compe
tența și pasiunea în muncă se îm
pletesc armonios cu pasiunea aces
tora în numeroasele acțiuni de inte
res obștesc. Ca responsabil al unei 
echipe de control al oamenilor mun
cii, maistrul Ion Gogiu și-a adus o 
prețioasă contribuție la îmbunătăți
rea aprovizionării magazinelor din 
zonă și la întronarea normelor im
puse de desfășurarea unui comerț 
civilizat. La rîndul său, maistrul Ion 
Popa a fost, de fiecare dată, în frun
tea participanților, mobilizîndu-i pe 
aceștia la executarea multor lucrări 
edilitar-gospodărești".

Totodată, în luările de cuvînt au 
fost făcute o seamă de propuneri 
valoroase la a căror materializare își 
vor aduce contribuția atît deputatul 
ce va fi ales, cît si întreaga masă da 
cetățeni din circumscripție. (Ion 
Stanciu).

comunei au prevăzut si asfaltarea 
străzii Plopilor.

Evaluîndu-și posibilitățile, partici- 
pantii la adunarea electorală au scos 
în evidentă noi rezerve de a contri
bui prin muncă patriotică la reali
zarea și a altor obiective : o grădi
niță cu cresă. o piață comunală, dis
pensar. baie populară, trotuare ș.a. 
Cele două candidate in circumscrip
ția nr. 2 Modelu. Aurelia Tuțuianu, 
șefă de echipă la C.A.P.. și Sevasti- 
ta Bostan. îngrijitoare la ferma de 
păsări, „exemple de bune gospodine 
și cooperatoare fruntașe", cum au 
fost caracterizate de cetățenii pre
zent! la adunare, au arătat că nu
mai prin participarea tuturor locui
torilor. umăr la umăr cu viitorii 
deputați. se pot obține rezultate și 
mai bune în acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare a localității în care 
muncesc si trăiesc. (L. Ciubotaru).

La 25 octombrie sărbătorim Ziua Armatei Republicii Socialiste România 
în condițiile in care întregul nostru popor întîmpină Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român și cea de-a XXX-a aniversare a Republicii 
cu importante realizări in infâptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-Iea al partidului. '

Evocind memorabilul eveniment de acum 33 de ani. cind a fost desă- 
vîrșită eliberarea patriei de sub dominația fascistă, această sărbătoare re
prezintă un simbol al cinstirii glorioaselor tradiții făurite de înaintași in 
apărarea vetrei străbune, al omagiului fierbinte pe care*l  aducem mili- 
tantilor revoluționari, eroicei noastre clase muncitoare, armatei și tuturor 
patrioților care, la chemarea si sub conducerea Partidului Comunist Român, 
au luptat si au dat grele sacrificii pentru victoria insurecției din august 
1944. pentru dobîndirea libertății, demnității și independenței naționale. 
Ziua de 25 octombrie semnifică, totodată, recunoștința profundă a poporului 
fată de abnegația și spiritul de jertfă dovedite de ostașii români, care, umăr 
la umăr cu vitejii ostași sovietici, s-au acoperit de glorie în bătăliile duse 
pentru alungarea hitleriștilor de pe ultima brazdă a pămintului patriei, pre
cum și pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pină la zdrobirea Wehrmach- 
tului german. Ea constituie. în același timp, o expresie a prețuirii de 
care se bucură, din partea întregii națiuni, armata noastră de azi. făurită, 
educată și condusă de Partidul Comunist ~ 
teraselor supreme ale poporului.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri 
rali si amirali 1

Cu prilejul Zilei armatei, vă adresez 
succesele obținute în pregătirea de luptă și politică, în toate domeniile vie- 

ostășești și vă urez noi împliniri în întreaga activitate 1
Mîndri de prezentul socialist și viitorul comunist al patriei, dăruiți-vă 
elan revoluționar toate energiile îndeplinirii ireproșabile a misiunilor 

onoare încredințate de partid, jle tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
Socialiste

șați militari acreditați în țara 
noastră.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Despre însemnătatea evenimentului 
aniversat a vorbit 
Vasile Ionel, adjunct 
apărării naționale.

Au rostit cuvîntări 
stantin Stanciu. secretar 
tului do partid, comandant al gărzii 
patriotice din întreprinderea ..Tim
puri noi". Constantin Toodorescu, 
secretar . al comitetului U.T.C.. co
mandant al centrului de pregătire a 
tineretului nehtru apărarea Patriei 
din întreprinderea ..Autobuzul", si 
generalul-maior (r) Toader Nicolâe. 
veteran din războiul antifascist.

După încheierea adunării. Muzica 
reprezentativă a armatei si corul 
Scolii militare de muzică au prezen
tat un concert-spectacol.

general-colonel 
al ministrului

de salut Con- 
al comite-

tii

Român, slujitoare devotată a in
și maiștri militari, ofițeri, gene-
cele mai calde felicitări pentru

Vîlcea ':oa*e ce^e 16 cifcuift- 
scripțli electorale din municipiul

Ialomița. <-omun* Modelu a 
fost cu adevărat un model de spirit 
gospodăresc, de inițiativă cetățe
nească. Amplasată lîngă municipiul 
Călărași, comună mare — cu 6 800 
locuitori — Modelu a căpătat în ul
timii ani caracteristici urbane. Mer- 
gînd de-a lungul șoselelor sale, mul
te recent asfaltate, comuna pare ca 
un șantier. Pe schele, cooperatori, 
muncitori de la I.A.S., de la între
prinderile din Călărași, care locuiesc 
în comună, lucrează de zor la fini
sarea magazinului universal, a sco
lii cu opt săli de clasă și a cămi
nului cultural. S-a terminat electri
ficarea „cartierului" din nord. în 
acest an s-au construit în comună 12 
case cu etaj. în proiect, gospodarii

Depunerea 
unor coroane 

de flori

Ifaptul!
I
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DIVERS I
I

Toamna
mieilor

în fermele de ovine ale uni
tăților agricole din județul Satu 
Mare se înregistrează in această 
toamnă 
mieilor, 
vele cu 
timează 
noiembrie să se atingă o cifră 
nemaiîntilnită in nici o toamnă 
pe aceste meleaguri. Ba. mai 
mult : se pare că numărul 
mieilor tomnatici va fi mai 
mare decit cel al confraților lor 
din primăvară.

un adevărat record al
Zilnic sporesc efecti- 

cite .500 de miei. Se es- 
ca pină la sfirsitul lunii

I

I
I
I
I
I

Lucrătorii ogoarelor din județul 
'ALBA, folosind eficient mijloacele 
mecanice din dotare, forța de mun
că de care dispun, au reușit să în
cheie, în ziua de 24 octombrie, în- 
sămînțarea griului și a celorlalte 
culturi de toamnă pe întreaga su
prafață planificată. De asemenea, au 
fost încheiate lucrările de recoltare 
a cartofilor, sfeclei de zahăr și plan
telor de nutreț. (Agerpres).

★

unitățile agricole din iude- 
ARAD s-a încheiat semăna- 
griului pe întreaga suora- 
planificată de 70 000 hecta-

din timp a întregii caiitităti de se
mințe și efectuării unor lucrări de 
bună 
griul 
bine.

x Buzău. DiaIogul cetătenllor 
candidații propuși de Frontul Uni
tății Socialiste pentru apropiatele 
alegeri de deputați în Consiliul 
popular al municipiului Buzău a 
continuat în aceste zile în aceeași 
atmosferă constructivă, de lucru. La 
adunarea alegătorilor din circum
scripția electorală nr. 36 a Consiliu
lui popular municipal Buzău au fost 
depuse candidaturile tovarășilor Tă- 
nase Marinache și Gheorghe Busuioc, 
cadre de conducere din două mari 
unități economice — întreprinderea 
de sîrmă și, respectiv, întreprinderea 
județeană de gospodărire comunală 
și locativă. „Perimetrul circumscrip
ției noastre — spunea în adunare 
muncitorul Ștefan Dragu — este so
cotit, pe bună dreptate, ca o înflori
toare grădină, deoarece între cetă
țeni și deputății aleși s-a menținut 
continuu un contact apropiat, fiecare 
propunere a noastră constituind un 
punct pe agenda de lucru a celor ce 
le-am încredințat mandatul să ne re
prezinte în organul local al puterii 
de stat". Cetățenii Ion Z. Ion. lovi
ta Pona si Ion Sirbu si alții au în
credințat candidații de soriiinul ne
precupețit ce-1 vor da centru înfăD- 
tuirea programului' de lucru al nou
lui consiliu popular care va fi ales 
la 20 noiembrie. Cei doi candidați 
s-au angajat că — indiferent de re
zultatul votului — în calitate de ce
tățeni ai municipiului vor face tot 
ce le stă în outintă pentru a contri
bui la ridicarea nivelului edilitar- 
gosnodăresc al circumscripției si lo
calității. întrucît primul mandat, al 
prețuirii obștii îl consideră tocmai 
faptul că au fost propuși drept can
didați în alegeri. (Mihai Bâzu).

cu
de . .
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, ridicării per
manente a capacității combative a unităților și marilor unități. întăririi ne
contenite a disciplinei și ordinii militare, realizării exemplare a sarcinilor 
ce revin armatei în economia națională 1

Conștient! de înaltele răspunderi cu care sîntem învestiți, să fim gata 
în orice moment ca, împreună cu întreaga națiune, să apărăm ca pe lumina 
ochilor pămîntul strămoșesc, independenta și suveranitatea patriei socialiste, 
viața liberă și demnă pe care poporul nostru și-o făurește, sub conducerea 
Partidului Comunist Român !

în cinstea Zilei Armatei Republicii Socialiste România, 
Ordon :-
La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage, în semn de »alut, 

21 salve de artilerie 1
— Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său 

general — tovarășul Nicolae Ceaușescu !
— Trăiască șl înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România !
— Trăiască Armata Republicii Socialiste România — scut de nădejde 

al cuceririlor revoluționare ale poporului 1
Ministrul apărării naționale 

General-colonel Ion COMAN

Adunare festivă

calitate. în nordul județului 
a si răsărit si
(Pop Aurel).

★
cinstea „Zilei

se dezvoltă

în 
tul 
tul 
fată ________ — ---- ------re. Acum, atenția mecanizatorilor și 
cooperatorilor, precum și a specia
liștilor este concentrată la recolta
tul porumbului, sfeclei de zahăr și 
furajelor pentru hrana animalelor, 
mijloacele do transport fiind folosi
te la transportul producției spre 
locurile de depozitare. (Constantin 
Simion).

★

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului BIHOR au încheiat semănatul 
culturilor de toamnă ne cele aproa
pe 98 000 hectare planificate, din 
care 65 800 hectare cu grîu. Datorită 
bunei organizări a muncii, asigurării

în 
unitățile agricole de 
ratiste din județul ILFOV s-a înche
iat semănatul griului pe 134 000 hec
tare. Cu toate că. în ultima parte a 
campaniei de însămîntări. lucrările 
de pregătire a terenului au fost in
fluențate de lipsa de umiditate din 
sol. ca urmare a eforturilor si spiri
tului de răspundere cu care au ac
ționat mecanizatorii, semănatul s-a 
efectuat la un nivel calitativ supe
rior. (Al. Brad).

★
Duminică, în județul BOTOȘANI s-a 

încheiat 
prafețe 
toamnă, 
tare cu 
si aproape 3 300 hectare cu 
masă verde. în prezent forțele sînt 
concentrate la recoltarea ultimelor 
suprafețe cultivate cu porumb, ca șl 
la executarea arăturilor de toamnă 
pe cele peste 146 000 hectare. (Sil
vestri Ailenei).

recoltei", în 
stat și coope-

însămîntarea ultimelor su- 
planificate pentru această 
între care peste 75 000 hec- 
grîu. peste 8 000 ha cu orz 

secară

tv
19,00
19,20
19,30
19,50

Luni seara a avut loc în Ca
pitală adunarea festivă consacrată 
Zilei Armatei Republicii Socialiste 
România.

La adunare au luat parte general
colonel Ion Coman. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale. Teodor Coman, membru 
supleant 
cutiv al 
interne. 
C.C. al

al Comitetului Politic Exe-
C.C. al P.C.R., ministrul 
Ion Stănescu,
P.C.R.,

secretar
prim-adjunctul

de 
al 
și

adjuncții ministrului apărării națio
nale, adjuncți ai ministrului de in
terne. reprezentanți ai conducerilor 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, veterani din războiul anti
fascist. generali, ofițeri, maiștri mi
litari și subofițeri, membri ai gărzi
lor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, oameni 
București.

Au participat, de

ai muncii

asemenea,

din

ata-

Cu prilejul Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste- Rompnia. luni dimi
neața. la Monumentul eroilor patriei 
și la Cimitirul militar „Ghencea". din 
Capitală, au fost depuse coroane da 
flori din partea Ministerului Apărării 
Naționale si Ministerului de Interne, 
precum si din partea Comitetului Or
ganizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist.

De asemenea, la Monumentul eroi
lor sovietici din București au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale si a 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

La solemnități au participat gene- 
ralul-locotenent Ion Hortopan, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
generalul-locotenent Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei, generalul- 
locotenent Alexandru Dănescu si 
generalul-maior Vasile Moise, ad
juncți ai ministrului de interne, ge
neralul de armată Ion Tutoveanu, 
președintele Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, generali activi și in rezervă, 
ofițeri, pionieri.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost de față V. I. Drozdenko, amba
sadorul .Uniunii Sovietice, și genera
lul-maior A. M. Kuciumov, atașatul 
militar, aero și naval sovietic la 
București.

După depunerea coroanelor s-a 
păstrat un moment de reculegere în 
memoria eroilor căzuți în luptele 
pentru eliberarea patriei.

★

Coroane șl jerbe de flori au fost 
depuse și la monumentele și cimiti
rele existente în țară ale ostașilor 
români și sovietici căzuți în războiul 
antifascist.

(Agerpres)
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Un spital 
centenar

Toți gălățenii știu că 
talul lor , municipal nr 
a luat ființă în anul 
pentru îngrijirea rănitilor din 
războiul pentru independentă. 
Dar nu toti știu că edificiul 
a fost realizat prin contribuție 
publică si însuși „bardul de la 
Mircești". Vasile Alecsandri, a 
conferențiat la Galați, pentru a 
ajuta la strîngerea fondurilor 
necesare terminării spitalului. 
In timpul războiului, aici au 
fost îngrijiți sute de răniți. A- 
poi, vreme de 100 de ani. aici 
au primit îngrijire zeci șt zeci 
de mii de oameni în suferință.

Cine-i

I
I
I
I

Programul 1

Teleșcoală
Antologia filmului pentru Copil șl 
tineret: Stan șl Bran
Emisiune de știință: Despre me
morie șl Învățare
Telex
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă engleză
Poveste despre casa înstelată. 
Documentar despre o stațiune ști
ințifică de cercetări cosmice din 
Uniunea Sovietică
Orașele țării înaintea alegerilor 
La volan
Secvențe austriece
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

11,10

11,50
16,00
16,05
16,35
17,05

întrebări și răspunsuri
1001 de seri
Telejurnal
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Alexandria
„Arme cu tărie, suflet românesc..." 
Emisiune consacrată Zilei' armatei 
Republicii Socialiste România 

20,38 Seară de teatru: „Ceasul adevă
rului" de Radu Theodoru, Pre
mieră pe tară.

21,55 Stelele cîntecului și dansului
22,20 Telejurnal

20,05

Programul 2

Film serial pentru copii: Jvanhoe 
Viața economică a Capitalei: Cum 
ne vom îmbrăca în 1978 1 
Tineretul Capitalei
Telex
Treptele afirmării
Maturitatea gestului civic. Reportaj 
Inscripții pe celuloid: „In nordul 
Pacificului". Documentar realizat 
de studiourile canadiene

19,50
20,15

20,50
21,15
21,20
21,45
22,00

...în poligonul din inima 
muntelui, bateriile de sub 
comanda colonelului Ono- 
riu Nan au dovedit că uni
tatea pășește cert spre cu
cerirea. pentru a șaptea 
oară consecutiv, a titlului 
de „Unitate de frunte". Ra- 
chetiștii au executat toate 
tragerile cu calificativul 
„foarte bine" : în strato
sfera si în apropierea soiu
lui. rachetele lansate de ei 
au lovit, fără greș țintele.

...La capătul unui an de 
pregătire, bilanțul unității 
de nave din care face parte 
si ofițerul Costică Pîrsu 

.consemnează: toti militarii 
ău obtinut titlul de „Spe
cialist de clasă": toate tra
gerile si aplicațiile tactice 
pe mare au fost executate 
la cei mai înalti parametri 
de calitate.

...în cimpia Dobrogei. îh 
sectorul de lucru încredin
țat armatei. ne șantierul 
Canalului Dunărea — Ma
rea Neagră, ostașii con
structori au executat peste 
trei kilometri de canal, 
poate cei mai grei, pentru 
că sînt ai începutului.

Sînt doar cîteva din fan
tele numeroase si obișnui
te ce dau încărcătură vie
ții armatei noastre în a- 
ceste zile, cînd întregul 
popor îsi amplifică efortu
rile pentru a întîmnina cu 
înfăptuiri remarcabile Con
ferința Națională a parti
dului si a 30-a aniversare a 
proclamării Republicii. Ele 
vorbesc despre devotamen
tul cu care oștirea se pre
gătește să apere. împreună 
cu întreaga națiune, cu
ceririle socialiste, libertatea 
si independenta patriei : 
despre rivna cu care, afir- 
mîndu-și deopotrivă voca-

pașnică. constructivă.ția ___ __ _______
militarii contribuie la înăl
țarea marilor obiective ale 
cincinalului, despre împli
nirea nobilei misiuni încre
dințate. armatei de partid, 
do comandantul ei suprem, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de a fi scoală de educație 
patriotică, revoluționară a 
tinerei generații.

La aniversarea zilei sale, 
care amintește de o dată

mijloace de luptăte aceste .. .. ... ...
dau măsura efortului si gri
jii partidului si poporului 
pentru înzestrarea armatei 
cu tot ceea ce ii este ne
cesar pentru îndeplinirea 
misiunii. Armată modernă 
înseamnă luptători care 
stâpînesc temeinic minuirea 
acestor mijloace perfecțio
nate. Pentru pilotul de pe 
supersonic, pentru operato
rul statiei de radiolocatie.

intereselor celor ce
frontului

slujba 
muncesc.

Odată. în fata 
unei unități adunate pentru
raport, comandantul ei. om 
cu o bogată experiență a 
vieții de ostaș, mi-a spus :

— Priviți oamenii regi
mentului: umăr la umăr — 
ofițeri, subofițeri, gradați, 
soldați. Toți, indiferent de 
profesie si de coltul de 
tară din care au venit, fără

In slujba patriei socialiste anchete 
armatei 
în rîn-
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memorabilă din istoria glo
rioasă a patriei — elibera
rea. la 25 octombrie 1944. a 
ultimei brazde de pămint 
românesc de sub ocupația 
fascistă — armata își afir
mă din plin ’minunatele 
trăsături conferite de partid 
în anii revoluției și con
strucției socialiste.

Moștenitoare a unor tra
diții mărețe, pe care le duce 
mai departe cu demnitate. 
îmbogătindu-Ie necontenit, 
armata noastră, se definește 
prioritar. în 
lutia întregii 
caracterul ei 
ce înseamnă
mament redutabil, diversi
ficat pentru toate situațiile 
luptei în condițiile terito
riului patriei, agregate, in
stalații complexe, aparatură 
complicată. încorporînd cele 
mai noi cuceriri ale știin
ței si tehnicii. în mare 
parte produse de industria 
națională de apărare. Toa-

pas cu evo- 
societăti. nrin 
modern. Ceea 

desigur ar-

pentru mecanicul conduc
tor de tanc sau de trans
portor blindat, drumul spre 
măiestria militară. spre 
perfecționare neintreruptă 
este acela al muncii ar
dente. fără precupetire. in 
zilele și nopțile nenumă
ratelor antrenamente, exer
ciții și aplicații.

îl însuflețește pe ostașul 
nostru, dîndu-i noi puteri 
în efortul său neostenit, 
chipul României socialiste, 
țară înfloritoare, liberă si 
independentă. La postul 
datoriei sale, el are con
știința generatoare de forță 
si optimism că. odată cu 
el. veghează nâmîntul 
străbun, prezentul si viito
rul comunist. însuși po
porul. Este aceasta una din 
cele mai emoționante ma
nifestări ale unității in
destructibile dintre armată 
si națiune, ale fizionomiei 
populare a oștirii noastre, 
pusă deplin si hotărît în

deosebire de naționalitate, 
au îmbrăcat aceeași unifor
mă. au aceleași drepturi si 
îndatoriri, se supun . ace
lorași rigori militare. Ia 
nevoie vor lupta — nepre- 
cupetindu-si sîngele si via
ta. cum le-o cer jurămîn- 
tul si conștiința — pe ace
leași aliniamente. în 
leasi tranșee. De 
tara cere același 
s-o slujească cu 
ment și abnegație.

Armata este într-ade- 
văr. o scoală a educa
ției patriotice si revo
luționare. a tovărășiei, a 
muncii devotate, a spiritu
lui colectivist, a frătieî de 
arme, a unității naționale, 
în fata tricolorului, ro
mâni. maghiari, germani, 
toti fii ai tării, au aceeași 
demnitate. împărtășesc a- 
celeași convingeri și idea
luri. poartă aceeași credință 
nestrămutată patriei socia
liste comune.

ace- 
la toll 
lucru : 

devota-

Pentru că ostașul nostru 
este ostas-cetătean. Parti
cipă activ la viata politică 
și socială. își spune cuvin- 
tul în toate problemele ce 
privesc înflorirea materială 
și spirituală a societății, 
este angajat trup și suflet 
în înfăptuirea politicii 
partidului. Carnetul de co
munist. sau cel de utecist, 
pe care-1 poartă sub tuni
că îi dă tăria si imboldul 
— odată mai mult — să-si 
facă întotdeauna exemplar 
datoria, să nu se lase bi
ruit de greutăți, să se ri
dice pe treptele vitejiei, 
dirzeniei si eroismului în 
muncă si în luptă.

în cadrul unei 
făcute de ziarul 
„Apărarea patriei"
dul militarilor dintr-un con
tingent trecut in rezervă, la 
întrebarea: „Ce a reprezen
tat pentru dumneavoastră 
serviciul militar?", cele mai 
multe răspunsuri au con
semnat simplu : „Am de
venit mai matur, mai res
ponsabil pentru fantele me
le": „Mă simt ca un ade
vărat cetățean": „Sînt mai 
exigent. în primul rind fată 
de mine însumi, vreau să 
fiu. mereu, folositor tării 
mele".

Armata își onorează le- 
gămîntul sacru fată de Po
por. nurtînd în inimă înflă- 
căratul îndemn rostit de to
varășul Nicolae Ceausescu: 
„Fiți gata totdeauna să răs
pundeți. ca un singur 
chemării partidului, să 
ruiti tot ce aveți mai 
pentru patria noâstrâ 
cialistă **.

om. 
dă- 
bun 
so-

Colonel Radu OLARU
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păgubașul ?
Șeful postului de miliție din 

comuna Secuieni, județul Bu
zău. ne scrie că o descoperit la 
Mardare Scarlat din localitate o 
butelie de aragaz care nu-i a- 
parține. Butelia a fost depistată 
acum, în octombrie, dar ea a 
fost sustrasă de sus-numitul încă 
din vară. Mai exact, iată cum 
s-au petrecut lucrurile. In ziua 
de 8 iunie. în timp ce se întor
cea de la Bacău, la o barieră. 
Mardare Scarlat a făcut semn 
unui șofer să-l ia șî pe el o 
bucată de drum.- Șoferul a oprit 
și Mardare s-a urcat în autoca
mion. Aici, sub o prelată, se afla 
butelia cu pricina. Ajungind 
aproape de comună. Mardare a 
aruncat butelia jos. după care 
a sărit și 
fără să-l 
Butelia a 
sei unui 
fost găsită de miliție. Acum, bu
telia își așteaptă stăpînul. iar 
Mardare — concluziile anchetei.

el, din mersul mașinii, 
mai anunțe pe șofer, 
ascuns-o in podul ca- 
frate al său, unde a

Expres... 
ca melcul

stra-Ion lamandi din Galați, 
da Rîndunelelor nr. 4. ne-a a- 
dus la cunoștință povestea a 
două recomandate. Prima dintre 
ele. expediată ..Expres" pe 22 
septembrie de la Oficiul postai 

■nr. 1 Galați (cu nr. 3 670) către 
o persoană din Capitală, a ajuns 
la destinație după zece zile. 
Răspunsul, plecat pe 10 octom
brie de la. adresa din București 
către Galați (recomandata .2 769. 
expediată de la Oficiul 39). a a- 
juns la Galati tot după aproa
pe zece zile. Evident, cetățea
nul este nedumerit : ..Poate că 
dacă plicurile erau simple și nu 
recomandate, făceam și econo
mie de bani și ajungeau și mai 
repede". Să vedem ce... reco
mandare o să-i facă posta.

Rugămintea 
unui tată
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Cuvîntul 
cititorilor, 
CUVÎNTUL

OAMENILOR 
MUNCII

Cind optimizarea este greșit 
înțeleasă... aduce pierderi

Ing. Gheorghe Oșan. activist al 
C-:mitetuIui județean Satu Mare al 
P.C R. :

închiderea pe teritoriul județului 
Satu Maie, în anul 1973. a unui nu
măr de 12 statii de cale ferată pen
tru activitatea de încărcare si des
cărcare a mărfurilor s-a dovedit, la 
vremea respectivă, o măsură rațio
nală. Dar. în perioada cafe a tre
cut de atunci, activitatea econo
mică din zonele în care sînt am
plasate cele 12 stații s-a schimbat 
radical. Au apărut complexe zoo- 
tehniceTți plantații pomicole, noi, 
care produc mari cantități de 
carne și fructe, s-a extins ca
pacitatea unor unități industria
le existente, a crescut produc
ția cooperativelor agricole etc. în 
consecință, a crescut impresionant 
si volumul livîărilor de produse 
agricole si industriale de la aceste 
unităti. cît si al aprovizionării

acestora cu diferite materii prime, 
îngrășăminte chimice, amendamen
te. întrucît și astăzi sint în vi
goare măsurile stabilite acum pa
tru ani. unitățile agricole și indus
triale din zonele respective sint 
nevoite să recurgă la transportul 
produselor cu autovehicule și că
ruțe la mari distanțe. Dacă ana
lizăm problema cheltuielilor mate
riale. a optimizării economice pe 
un olan mai larg, rezultă că econo
miile ce se obțin pe calea ferată 
sînt depășite de pierderile ce se În
registrează ne calea transportului 
rutier. Un argument suficient de 
convingător cred pentru ca De
partamentul căilor ferate din Minis
terul Transporturilor si Telecomu
nicațiilor. împreună cu forurile de 
decizie din județul nostru, să te- 
analizeze si să hotărască măsuri de 
optimizare a transportului adecva
te la condițiile actuale.

Autoutilarea - în sprijinul creșterii 
productivității muncii

ISESI2ĂRI, OPINII, W[IHERIl<.. J

Remus Năstase. muncitor, orașul
Sebeș, iudetul Alba :

în scopul folosirii spațiului pe 
Înălțime și al înlăturării aglomeră
rii de material lemnos din perioa
dele de vîrf, cu intrări peste media 
zilnică de prelucrare la platforma 
de preindustrializare a lemnului ro
tund de răsinoase de la I.F.E.T. —

Sebeș, s-a conceput gi executat o 
instalație de cabluri pentru descăr
carea si stivuirea materialului lem
nos. Noutatea instalației, compara
tiv cu altele folosite, constă într-un 
circuit de cabluri trăgătoare cu 
rol de multiplicare a forței de 
acțiune. Aceasta nu are cablu 
purtător, grupul de acționare este

ușor, este demontabilă și se poa
te folosi la ’mai multe stivuiri 
paralele, preia întreaga încărcătură 
a unei autoremoref si o denlasează 
prin alunecare, formînd o stivă cu 
înălțimea de 12 metri și lungimea 
de 50 metri.

Folosirea acestui nou procedeu 
a contribuit Ia micșorarea de 5 ori

Vagoane la
într-o scrisoare primită la redac

ție ni se semnalează unele defi
ciente din activitatea compartimen
tului de transporturi de la între
prinderea de mașini grele Bucu
rești în principal, se critică faptul 
că 5 locomotive diesel hidrau
lice din dotare nu sînt exploatate 
cu eficienta cuvenită, că patru va-

La întreprinderea 
respectivă redactorul 
nostru Sever Utan a 
constatat că dfh Cele 
5 locomotive aflate în 
dotare, una de 250 CP. 
este dată disponibilă 
încă din anul 1973. „A- 
:easta poate fi folosi
tă de alte unităti care 
transportă piese în 
greutate pînă la 20—30 
tone", ne-a precizat 
tov. Toma Nută. direc
tor comercial adiunct 
al întreprinderii. Din 
calcule rezultă că. din 
momentul cînd a fost 
dată disponibilă si DÎnă 
la începutul acestei

luni, centru această lo
comotivă întreprinde
rea a plătit circa 
27 600 lei drent amor
tismente. în plus lo
comotiva stă nefo
losită. în condițiile în 
care fiecare leu tre
buie cheltuit cu spirit 
de răspundere, iar uti
lajele trebuie să fie u- 
tilizate la maximum 
este de datoria condu
cerii întreprinderii, a 
centralei de resort, să 
ia măsuri urgente cen
tru a se pune capăt 
unei asemenea risipe, 

în privința celor pa
tru vagoane „plimba-

a suprafeței de stivuire. creșterea 
de trei ori a productivității muncii, 
realfzîndu-se o economie la prețul 
de cost de 4 lei pe metrul cub. pre
cum si reducerea efortului fizic al 
muncitorilor. Prin rezultatele sale, 
experiența colectivului de la I.F.E.T. 
— Sebeș poate fi preluată si de 
alte unităti forestiere.

,,plimbare”
goane uzinale, cu defecțiuni dato
rită utilizării îndelungate, au fost 
plimbate în acest an — pentru a 
fi reparate — de la București la 
Simeria. de unde. în cele din urmă, 
cu toate intervențiile făcute de de
legați ai întreprinderii bucureștene. 
trimiși acolo în acest scop, au fost 
returnate tot nereparate.

te" de prin luna iunie 
ni s-a spus că se 
va încerca să fie 
trimise la o altă u- 
nitate specializată din 
tară. Deci alte demer
suri. alte cheltuieli.

Comitetul de partid 
si consiliul oamenilor 
muncii din întreprin
dere vor analiza in 
cursul acestui trimes
tru activitatea com
partimentului respec
tiv. nrilei cu care, nă
dăjduim. se vor lua 
măsurile cuvenite spre 
a se preveni si înlă
tura cheltuielile inu
tile.
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Ne scrie Dumitru Pop. din 
Săliștea de Sus. iudetul Ma
ramureș: „Nu vreau să vă re
țin atenția cu cauzele care au 
făcut ca soția să mă părăsească 
de vreo șapte an!, nici să arunc 
vina pe cineva. De la început 
am plătit si plătesc. în fiecare 
lună, pensia alimentară pentru 
fiica mea. astăzi ajunsă la vîrsta 
de 16 ani. elevă în comuna Va- 
riaș. iudetul Timiș. Altul este 
amarul meu. și anume că de 
șapte ani nu mai știu nimic 
despre fiica mea si că nicio
dată nu m-a învrednicit nici 
măcar cu o scrisoare să aflu si 
eu cum învață, la ce se gîn- 
dește 
plarea 
pe la 
și am 
mine 
tată". Eu eram chiar atunci ac
cidentat. cu o mină și un picior 
în ghips, și m-am ridicat din 
pat. cum am putut, pină la 
geam, s-o văd și eu. Si am pe
trecut-o cu ochii în lacrimi, 
gindind că doar-doar s-o opri să 
mă vadă. Dar a mers mai de
parte. Rugămintea mea e ca 
profesorii de la școala unde în
vață S-o sfătuiască să-mi scrie 
citeva rînduri. fapt pentru care 
le mulțumesc de pe acum".

să facă în viață. întîm- 
a făcut ca fetita să vină 
Săliștea de Sus. la rude, 
astentat-o să vină si la 
să-mi zică „bunâ-ziua.

Scandalagii 
potoliți

Sala cinematografului „Car- 
pați“ din Roșiorii de Vede deve
nise nelncăpătoare. Nu. nu rula 
la ora aceea nici un film. Oa
menii veniseră să asiste la un 
proces. Conținutul dosarului a- 
flat pe rol se poate rezuma la ur
mătoarele : inculpata Mihalache 
Mocanu și Mihai Halendanciuc 
au provocat un scandal de po
mină la un restaurant din lo
calitate Un milițian, interve
nind pentru a-i potoli pe cei doi 
scandalagii, a fost lovit. Acu
zați pentru ..tulburarea liniștii 
publice și ultraj cu violentă", 
cei doi au fost condamnați 
cite 2 șl 3 ani închisoare.

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprlținul corespondenților 
„Scinteir

la
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Excelenței Sale general de armată
MOBUTU ^SESE SEKO KUKU NGBENDU 

WA ZA BANG A
Președintele Republicii Zair

KINSHASA
Am aflat cu multă tristețe vestea încetării din viață a soției 

dumneavoastră.
In acest moment de grea încercare vă adresez, în numele soției mele și 

al meu personal, sincere sentimente de compasiune și condoleanțe.

Primiri la primul ministru al guvernului

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, n primit ne dr. Agah 
Oktay Giiner, ministrul comerțului al 
Turciei, președintele părții turce in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică dintre România 
si Turcia, aflat in tara noastră pen
tru a participa Ia lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a comisiei.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte privind modul de 
transpunere in viată a obiectivelor 
de cooperare în domeniile minier.

Vizita delegației Comitetului sovietic 
al păcii

La invitația Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii. în perioada 
17—23 octombrie a făcut o vizită in 
tara noastră o delegație a Comitetu
lui sovietic al păcii, condusă de No- 
> Kikvadze. șeful Secției relații 
internaționale a C.C. al P.C. din 
R.S.S. Gruzină, membru al Comite
tului sovietic al păcii. Din delegație 
au mai făcut parte prof. Iuri Kuzneț. 
doctor în stilnte istorice la Institutul 
de stiinte sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S.. membru al Comitetului so
vietic al păcii, si Aelita Hodoreva.

Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite si al Zilei 
mondiale de informare asupra dezvoltării

Cu prileiul celei de-a 32-a aniver
sări a Zilei Națiunilor Unite si a Zi
lei mondiale de informare asupra 
dezvoltării, luni a avut loc in Ca
pitală o adunare festivă organizată 
sub egida Asociației Române pentru 
Națiunile Unite — ANUROM — și a 
Asociației tineretului și studenților 
din România pentru Națiunile Unite.

După cuvintul de deschidere rostit 
de prof. univ. dr. docent Alexandru 
Bălăci, președintele ANUROM. au 
rostit alocuțiuni prof. univ. dr. docent 
Mjhnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
A. S. Daiani. directorul Centrului de 
informare al O.N.U. cu sediul la 
București, și prof. univ. dr. Dumitru 
Mazilu. secretarul ANUROM.

Vorbitorii au subliniat necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. ca unul din
tre miiloacele importante de care 
dispune omenirea pentru rezolvarea 
problemelor internaționale, pentru 
promovarea idealurilor de libertate 
si progres ale popoarelor, a intele-

„Tehnoexpo", TIBCO și Salonul 
internațional al chimiei 
s-au incheiat cu succes

Timp de 10 zile (intre 15 si 24 oc
tombrie). Bucurestiul a fost gazda 
ospitalieră a trei manifestări eco
nomice internaționale : „Tehnoexpo", 
TIBCO si Salonul international al 
chimiei. Aceste manifestări statornic 
promovate de partidul și statul nostru 
s-au bucurat de aprecierile zecilor 
de mii de vizitatori, ale specialiști
lor si oamenilor de afaceri din zeci 
de țări ale lumii.

Alături de întreprinderile româ
nești de comerț exterior, ce au re
prezentat peste 300 de unități pro
ductive din România socialistă. la 
cele trei expoziții au luat parte 600 
de firme din 25 de țări din Europa. 
Asia, Africa si cele două Americi. 
Interesul pentru manifestările eco
nomice internaționale din octombrie 
ic. la București este redat si de 
,‘aptul că 17 țări au avut pavilioane 
oficiale, intre acestea aflindu-se ; 
Austria. Bulgaria. Cehoslovacia. Co
lumbia. Danemarca. R.D.G.. R.F.G..
Israel. Italia, Iugoslavia. Libia. Marea 
Britanie. Polonia. Portugalia. S.U.A.. 
Ungaria si U.R.S.S.

Roadele numeroaselor contacte si 
negocieri comerciale sint fructuoase 
pentru tara noastră, pentru producă
torii si întreprinderile românești de 
comerț exterior. Iatâ-le prezentate 
succint de ing, Remus Brad, direc
torul general a] întreprinderii de 
tiruuri si expoziții :

Desfășurate sub semnul schimburi
lor reciproce de valori materiale si 
de idei, cele trei confruntări comer
ciale. care au avut loc simultan in 
această toamnă, au reunit, oe o su
prafață de 54 000 metri pătrati. ma
șini. utilate, instalații pentru silvi
cultură si economia forestieră, agri
cultură. industria alimentară, pentru 
lucrări de construcții, transporturi 
(Tehnoexpo). pentru industria ușoa
ră. textile, confecții, incăltăminte si 
pielărie (TIBCO). pentru industria 
chimică si petrochimică (Salonul in
ternational al chimiei). Caracteris
tica esențială a manifestărilor de la 
București a fost intensa activitate de 
negocieri si de perfectare a nume
roase tranzacții comerciale reciproc 
avantajoase. Realizările industriei ro
mânești au facilitat un amolu si in
teresant dialog intre gazde si nu
meroși oaspeți de peste hotare au

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

petrolier si energetic, convenite în 
timpul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România. în Turcia. în iu
nie 1976. perspectivele dezvoltării în 
continuare a cooperării bilaterale în 

J domenii de interes reciproc.
La întrevedere au participat Con

stantin Stanciu. adiunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale. Cornel Pîn- 
zaru. adiunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, si alte 
Persoane oficiale.

A fost de față Nahit ,Ozgur, am
basadorul Turciei la București.

șefă do sedtie la Comitetul sovietic 
al păcii.

In timpul șederii în tara noastră, 
delegația a avut convorbiri la Comi
tetul National pentru Apărarea Pă
cii. Academia de stiinte sociale si 
politice ..Stefan Gheorghiu". Consi
liul General A.R.L.U.S.. la Consiliul 
județean Dolj al Frontului Unității 
Socialiste, a vizitat obiective econo
mice. social-culturale si turistice din 
municipiul București si iudetul Dolj.

în încheierea vizitei, delegația a 
fost primită la Secția relații externe 
a C.C. al P.C.R.

cerii si colaborării între toate statele, 
pentru întărirea securității si asigu
rarea unei Păci trainice in lume. A 
fost relevată, de asemenea, contri
buția actiyă a României la dezbaterea 
marilor probleme politice si econo
mice ale umanității, la înfăptuirea 
dezideratelor înscrise no agenda 
O.N.U.. la creșterea prestigiului aces
tei organizații.

Adunări festive prilejuite de ani
versarea Zilei Națiunilor Unite și a 
Zilei mondiale de informare asupra 
dezvoltării au mai avut loc Ia Clui- 
Napoca. Iasi. Craiova. Timișoara. 
Tg. Mures si Brașov.

★
Filarmonica „George Enescu", in 

colaborare cu Asociația română pen
tru Națiunile Unite și Universita
tea cultural-știintifică București au 
organizat, duminică dimineața, in 
sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România, un concert dedicat 
Zilei Națiunilor Unite.

(Agerpres)

format cadrul unor contacte utile de 
identificare si de punere in valoare 
a unor noi posibilități de extinde
re si diversificare a comerțului si 
cooperării economice bi si multila
terale. De altfel, multe dintre nego
cieri s-au finalizat prin încheierea 
unor importante contracte de export 
si import. Cu rezultate fructuoase s-a 
incheiat si prima ediție a Salonului 
international al chimiei, fapt ce 
deschide. încă de pe acum, largi 
perspective bunei desfășurări a ce
lei de-a doua ediții, ce urmează să 
aibă loc anul viitor. Varietatea te
matică. nivelul tehnic si calitativ al 
exponatelor. întreaga desfășurare a 
actualelor competiții econom ico-co- 
merciale. rezultatele fructuoase cu 
care s-au soldat indrentătesc apre
cierea că ele si-au atins scornii pro
pus. acela de a contribui activ si 
concret la dezvoltarea colaborării e- 
conomice internaționale, reciproc a- 
vantaioase. a relațiilor de stimă, de 
bună înțelegere între parteneri.

Un lucru este cert, si deosebit de 
pregnant: bine primite, numeroase
le negocieri comerciale se încheie 
in avantajul reciproc, in spiritul 
bunei conlucrări pe târimul economic 
si tehnico-stiințific. Auspiciile favo
rabile ale edițiilor din 1977 ale ..Teh
noexpo". TIBCO și Salonului inter
național al chimiei, găzduite de ca
pitala României socialiste, asigură 
deplina lor reușită si în viitor ! A- 
ceasta este opinia specialiștilor, a oa
menilor de afaceri români si de peste 
hotare.

întregite de simpozioane si confe
rințe tehnice, de prezentări de filme, 
de mese rotunde si de alte manifes
tări caracteristice unor schimburi de 
idei si de experiență la nivel supe
rior. ..Tehnoexpo". TIBCO si Salo
nul international al chimiei, care 
si-au inchis ieri porțile, au o mare 
deschidere spre viitor. Ele au con
tribuit — si. în mod sigur, vor con
tribui. în continuare — la dezvolta
rea colaborării active si concrete e* * 
conomice internaționale, a relațiilor 
de stimă si nretuiro «i atenție reci
procă. în avantajul tuturor pârtiei- 
pantilor. spre o lume mai bună și 
mai dreaptă.

• • Teatrul Național București 
(sala mare): Oameni și șoareci 
—19,30, (aala mică): Romulus cel 
Mare — 19,30.
0 Opera Română: Andrea Che
nier — 19.
• Teatrul de operetă: Victoria 
șiral ei husar — 19,30.
0 Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Pescărușul — 19. 
0 Teatrul Mic: Rața sălbatică —
19,30.
e Teatrul de comedie: Plicul — 
19,30/
e Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru): Nu am încredere in 
bărbați — 19,30, (sala 9 Studio):
Conversație despre domnul von 
Goethe — 19.
0 Teatrul, satiric-muzica! „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
0 Ansamblu] artistic „Rapsodia 
română": Bucuroși de oaspeți !
— 19.30.
• Circul București: Super circ
- 19,30. w

tanții se pot prezenta la sediul Direc
ției’ generale a Arhivelor Statului din 
București, bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 29. și la filialele ju
dețene.Petre NEDELCU

Primul*mlnistru  al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu. a primit, succe
siv. în cursul zilei de luni, in vizită 
de rămas bun. in legătură cu încheie
rea misiunii in tara noastră, oe am
basadorul Statelor Unite ale Ameri-

0 DELEGAȚIE A PARTIDULUI COMUNIST 
DIN BELGIA A SOSIT IN CAPITALĂ

Luni seara a sosit in Capitală 
delegația Partidului Comunist din 
Belgia, condusă de Jean Terfve, vi
cepreședinte al partidului, care, Ia 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Din delegația Partidului Comunist 
din Belgia fac parte : Augustin Du- 
chateau, membru al Biroului Politie

Cronica
Luni după-amiază, George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Andrew Brima Conteh, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Sierra Leone in 
Republica Socialistă România. în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★

în perioada 17—23 octombrie a.c.. 
o delegație a Colegiului Central de 
partid a! P.C.R., condusă de tovară
șul Vasile Dancoș, membru al cole
giului. secretar al Comitetului jude
țean de partid Maramureș, a, efectuat 
o vizită pentru schimb de experien
ță in R. P. Ungară, la invitația Co
misiei Centrale de Control a P.M.S.U.

Delegația a avut întîlniri si discu- 
_tii la Comisia Centrală de Control a 
P.M.S.U.. la Comitetul județean de 
partid Baranya. Comitetul orășenesc 
de partid Mohâcs, a vizitat obiective 
economice si social-culturale din Bu- 
daoesta si alte localități.

La încheierea vizitei, delegația 
Colegiului Central de Partid a fost 
primită de tovarășul Janos Brutyo, 
președintele Comisiei Centrale de 
Control a P.M.S.U. La convorbirea 
desfășurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească a participat ambasado
rul României la Budapesta. Victor 
Bolojan.

★

A părăsit Capitala Ryoko Ishikawa, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei, care și-a încheiat 
misiunea în Republica Socialistă 
România.

★

Luni a sosit în Capitală V. A. Ku
roedov. președintele Consiliului cen
tru problemele religiilor din U.R.S.S.. 
care face o vizită oficială in tara 
noastră, la invitația Departamentului 
Cultelor.

★

Cu prileiul Zilei naționale a Ira
nului — ziua de naștere a sahinșahu- 
lui Iranului — Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat, luni, in Capitală o mani
festare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si Afri
ca. reprezentanți ai Ministerului A 
faceriior Externe, un numeros public.

Au fost ptezenti Aii Reza Bahrami. 
ambasadorul Iranului la București, 
alti membri ai ambasadei.

★

Apropiata aniversare a Zilei națio
nale a Republicii Austria a prilejuit,

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT cinema
Campionatele 

mondiale 
de lupte libere 
• Vasile Pușcașii — 
medalie de bronz

La campionatele mondiale de lupte 
libere care s-au incheiat duminică 
seara in Elveția, la Lausanne, tină- 
rul nostru snortiv VASILE PUȘCAȘU 
a reușit o bună performanță, clasin- 
du-se. intr-o companie foarte va
loroasă. ne locul al treilea si obti- 
nind medalia de bronz in cadrul ca
tegoriei 100 kg.

Alti patru luptători români s-au 
clasat ne poziții fruntașe : Ion Iva
nov (90 kg) si Gheorghe Rașovan (48 
kg), ne locul 5 ; Ludovic Șandor (68 
kg) si Emilian Cristian (74 kg), pe 
locul 6.

începînd de azi, 
„DINAMOVIADA XV“ 

în sala Dinamo din Capitală incen 
azi jocurile din cadrul „Dinamovia- 
dei" de volei. Este, intr-un fel. un 
eveniment sportiv iubiliar — nu 
numai pentru că această competiție 
de marcă se află la ediția a XV-a, 
dar si pentru că prima ediție a fost 
găzduită tot de București, în 1959.

Pină acum, reprezentanții clubului 
Dinamo București au inregistrat re
zultate frumoase la „Dinamoviadă" : 
echipa masculină (11 participări) — 
de. cinci ori locul intii. o dată locul 
al doilea, de trei ori locul al treilea; 
echipa feminină (12 participări) — 
o dată locul intii. o dată locul al 
doilea, de cinci ori locul al treilea.

La actuala ediție participă forma
țiile de băieți si fete ale următoare
lor cluburi : Spartak Levski (Bul
garia). Ruda Hvezda (Cehoslovacia). 
Amrokan (R.P.D. Coreeană). Dynamo 
(R.D. Germană). Gwardia (Polonia). 
Ujpesti Dozsa (Ungaria). Dinamo 
(U-R.S.S.) si. bineînțeles. Dinamo 
București.

întrecerile, care se anunță deose
bit de spectaculoase, vor continua 
pină sîmbătă. 29 octombrie, cind se 
vor juca meciurile finale. 

cii, Harry G. Barnes jr„ și pe amba
sadorul Republicii Populare Bangla
desh, Rashid Ahmad.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a întreținut cordial cu cei doi am
basadori.

al C.C. al P.C.B.. și Jacques Nagels, 
membru al C.C. al P.C.B.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Uie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru- su- 
pieant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

zilei
luni, organizarea la București, de că
tre Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a unei seri 
culturale.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, numeroși 
bucureșteni.

Au fost prezenți Franz Wunder- 
baldinger, ambasadorul Republicii 
Austria la București, alți membri ai 
ambasadei.

Scriitorul Franz Johannes Burhardt 
a prezentat monumente de artă și ar
hitectură din Austria, conferința fiind 
însoțită de proiecții de diapozitive. 
Manifestarea s-a incheiat cu un pro
gram de filme documentare austriece.

★

Filmul „Regăsire" al Casei de filme 
nr. 1 a fost prezentat în premieră, 
luni seara. Ia cinematograful „Sca
la" din București. Pelicula este reali
zată după un scenariu semnat de Anca 
Arioh. Gheorghe Robu și Dorel Do
rian, in regia lui Ștefan Traian Ro
man. La reușita artistică a filmului 
și-au dat concursul Violeta Andrei, 
Emil Hossu. Margareta Pogonat, Flo
rin Piersic, Colea Răutu, Mircea Șep- 
tilici, Valeria Seciu, Constantin Gu
riță șl fetița Caria Niculescu.

★

O festivitate desfășurată luni sea
ra. la Opera Română din Capitală, 
a marcat inaugurarea anului de în- 
vătămint. 1977—1978 al Universității 
cultural-științifice bucurestene.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 octombrie. în tară : vre
me in general frumoasă, cu cerul va
riabil. Unele înnorâri se vor semnala 
in vestul și nordul țării in a doua 
parte' a intervalului, cînd vor cădea 
ploi slabe izolate. Vint slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 2 și plus 8 gra
de. izolat mai scăzute in depresiuni, 
iar cele maxime intre 12 și 22 grade, 
local mai ridicate. Ceață dimineața 
și seara. Pe alocuri se va produce 
brumă in regiunile din estul tării. în 
București : vreme in general frumoa
să și relativ caldă. Cerul va fi varia
bil. Vintul va sufla in general slab. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă.

Fotbaliștii tricolori 
au sosit in Spania

In ultima clipă a fost delegat un alt arbitru
Ieri după-amiază. cu un avion 

special ai TAROM, au sosit aici, în 
capitala Spaniei, fotbaliștii noștri 
tricolori, împreună cu persoanele 
oficiale, tehnicienii și ziariștii ca- 
te-i însoțesc. Ei fac această depla
sare pentru a juca returul partidei 
de fotbal cu selecționata țării gaz
dă din cadrul preliminariilor Cam
pionatului mondial. După cum se 
știe, in primul meci, disputat la 
București, echipa 
României a ciști- 
gat cu scorul de 
1—0 — rezultat
care, coroborat 
cu acel 2—0 reu- 
șit la Zagreb, si
tuează . in prezent selecționata 
noastră pe primul loc (neînvinsă) 
in grupă.

înainte de plecare, pe aeroportul 
Otopeni, antrenorul coordonator al 
loturilor noastre reprezentative, 
Ștefan Covaci, declarase următoa
rele ; „Sintem optimiști, echipa po
sedă in prezent o capacitate de e- 
fort sporită și un ritm de joc mai 
rapid. Desigur, in meciul de 
miercuri seara gazdele vor avea ini
țiativa, dar noi nu intenționăm să 
practicăm un joc strict de apărare, 
ci vom contraataca ori de cite ori 
vom avea prilejul. Sintem convinși 
că numai așa vom putea obține re
zultatul bun pe care îl dorim".

în același spirit au fost formu
late și răspunsurile date de Ștefan 
Covaci imediat după sosirea la 
Madrid — in cadrul conferinței de 
presă organizate la hotelul „Luz 
Palacio" din centrul orașului. Aci, 
în fața a numeroși ziariști, vice
președintele federației noastre a 
anunțat și lotul de 18 jucători ro

CORESPONDENȚA 
DIN MADRID

DIN VIAȚA ȘI LUPTA MIȘCĂRILOR 

DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

„Lupta pentru libertate a poporului namibian 
a intrat intr-un stadiu decisiv si sintem 

încrezători în victoria finală"
Convorbire cu Sam Nujoma, președintele Organizației 

Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).
După cum s-a mal relatat, președintele Organizației Poporului din 

Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nu-joma. personalitate politică bine 
cunoscută, luptător dirz pentru libertatea șt independența Namibiei, s-a 
aflat la New York, unde, de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, care dezbate în prezent situația din acest teritoriu, ocupat in 
continuare in mod samavolnic de către regimul de ta Pretoria, a susți
nut cauza mișcării de eliberare namibiene. într-o convorbire cu tri
misul special al „Scinteii", la scurtă Vremb după rostirea cuvintării 
in plenul adunării, președintele S.W.A.P.O. s-a referit, mai intii, la 
ultimele evoluții din Namibia.

— Lupta pentru libertate a intrat
intr-un stadiu decisiv —a ținut să pre
cizeze de la început interlocutorul, 
cu o voce calmă, măsurată, dincolo 
de care răzbate certitudinea în vic
toria finală a con
ducătorului încer
cat al mișcării de 
eliberare. Aceas
ta, a continuat to
varășul Sam Nu
joma, este rezul
tatul intensifică
rii luptei mișcă
rii noastre, al mobilizării tot mai 
puternice de că
tre S.W.A.P.O. a 
poporului nami
bian împotriva 
dominației colo
niale a regimului 
de la Pretoria.
„Rezistenta politică si militară se ac
centuează tot mai mult. în condițiile 
unui soriiin sporit din partea opiniei 
publice internaționale. A crescut 
capacitatea de acțiune a unită
ților patriotice, care de la pri
mele grupuri de luptă au ajuns 
acum să opereze la nivel de ade
vărate batalioane. Pe plan poli
tic, regimul de la Pretoria a 
fost obligat să admită, cel puțin 
în teorie, că nu poate să existe o 
soluție acceptabilă in Namibia fără 
participarea S.W.A.P.O. Dar guver
nanții de Ia Pretoria încearcă prin 
tot felul de manevre și tactici 
delatorii să împiedice S.W.A.P.O. 
să-și asume puterea, continuă ma
siv actele represive împotriva 
membrilor organizației noastre. In 
acest context, s-a desfășurat cu 
participarea unor șefi de trib, 
aserviți intereselor colonialiștilor, 
așa-zisa conferință Constituțională, 
vizind constituirea de „consilii legis
lative" regionale sau „parlamente 
tribale", prin care se urmărește ban
tustanizarea Namibiei. Datorită re
zistenței opuse de S.W.A.P.O., aceste 
proiecte au cunoscut insă un eșec 
complet.

în atari condiții s-a cristalizat pla
nul celor cinci țări occidentale, pre- 
văzind. în esență, o reglementare 
negociată prin organizarea de ale
geri in cadrul cărora poporul nami
bian să se pronunțe asupra viitoru
lui său. Cum poate fi insă vorba de 
alegeri libere atita vreme cit pe teri

mâni care au făcut deplasarea : 
Cristian, Moraru (portari), Cheran, 
Sătmăreanu, Sameș, Vigu, Dobrău, 
Ștefănescu, Tilihoi, Dumitru. Ro- 
milă, BiJloni, Dinu, Bălăci, Crișan, 
IJudu Georgescu, Iordănescu și 
Troi (jucători de cimp). în ceea ce 
privește „unsprezecele" care va 
intra pe teren, Ștefan Covaci a 
spus că-1 va anunța marți după- 
amiază — după antrenamentul de 

acomodare pe 
care fotbaliștii ro
mâni, îl vor efec
tua pe stadio
nul „Vi cente 
Calderon", unde 
miercuri seara 

(ora 22 — ora României) se va
disputa partida dintre formațiile
României și Spaniei.

Ajunși la Madrid, am aflat si o 
veste de ultimă oră : arbitrul aus
triac Linnemayer. care fusese de
semnat să conducă această parti
dă. a devenit indisponibil. E vorba, 
după cum s-a anuntat. de un deces 
in familie. în această situație, in 
locul său a fost delegat arbitrul 
Robert Wurtz (Franța).

Gazdele noastre au anuntat că 
mijlocașul Leal este apt de joc. 
drept Dentru care a si fost, anun
tat. in formația Drobabilă pentru 
miercuri : Arconada — Benites, 
Migueli. Pirri. Camacho — Leat 
Asensi. Churruca — Juanito. Ruben 
Cano. Dani.

...Atit. deocamdată, din orașul 
unde miercuri seara fotbaliștii 
noștri tricolori vor incerca să reali
zeze un ioc bun si un rezultat ne 
măsură. Sperăm cu toții că vor 
reuși !

V. MIRONESCU 

toriul Namibiei se află nu mai puțin 
de 50 000 de soldați sud-africani ? 
S.W A.PB. — a oontinuat Sam Nujoma 
— nu poate discuta despre participa
rea la alegeri oină cînd trupele sud-

• Rezistența politică și militară a poporului namibian 
împotriva regimului de opresiune colonială de la Pre
toria se accentuează tot mai mult © Nu poate exista 
soluție politică fără S.W.A.P.O. • „Sintem pro
fund recunoscători României, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul multilateral — material, 
politic și diplomatic — acordat mișcării de eliberare 

din Namibia"

africane de ocupație nu vor fi re
trase. pină -cînd nu vor fi eliberați 4 
patriotii namibteni aflati in închisori 
și pină cind WWoria nu va renunța 
la încercările de subminare a inte
grității teritoriale a Namibiei, inclu
siv prin proiectele vizind detașarea 
din cuprinsul acestui teritoriu a de
șertului Kalahari pentru a fi folosit 
ca teren de experimentare a unor 
dispozitive militare atomice. Deși 
sintem și noi in favoarea unei 
soluții pașnice, dacă trupele re
gimului de la Pretoria nu vor 
fi retrase nu există ca alterna
tivă decît lupta armată. Iată de 
ce în activitatea noastră ne bazăm pe 
îmbinarea acțiunilor diplomatice cu 
cele militare, fiind încrezători in a- 
propiata noastră victorie".

Oprindu-se asupra hotăririi actua
lei sesiuni a O.N.U. de a dezbate in 
plenul Adunării Generale problema 
Namibiei, interlocutorul a apreciat 
acest lucru ca o dovadă a interesului 
tot mai larg manifestat de comuni
tatea internațională pentru găsirea 
unei soluții grabnice a acestei pro
bleme. însusi faptul că președintele 
S.W.A.P.O. — organism care a fost re
cunoscut de O.N.U. ca singurul re
prezentant legitim al ponorului na
mibian — a avut posibilitatea să ia 
cuvintul în fata Adunării Generale 
— ceea ce ar fi fost de neconceput 
cu numai doi ani in urmă — ca si 
conținutul majorității intervențiilor 
atestă sprijinul international tot mai

• Regăsire: SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Ținutul uitat de timp: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15/ 
FESTIVAL — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,30, FAVORIT — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII - 17,30.
• A cincea pecete: CENTRAL — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,30.
• Căpitan la 15 ani: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici — 9,30; 11; 12,30; 14, Atit
timp cit bate ceasul — 16; 18; 20: 
DOINA.
• Iarna bobocilor: MODERN —
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
V1ȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Salty: EFORIE — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Salvele Aurorei: TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Johnny Chitara: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Marele singuratic: COTRO-
CENI — io; 12; 14; 16; 18: 20, 
VOLGA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Cidul: BUCEGI — 8,45; 12;
13,30; 19.
0 Atentatul de Ia Sarajevo: 
POPULAR — 15.45; 18: 20.
e Făgâduiala: BUZEȘTI — 9; 
11,30; 14; 16.30; 19. TOMIS — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Buzduganul cu trei peceți:
ARTA — 9; 12,15; 15,30: 19. FE
RENTARI - 16; 19, GIULEȘT1 — 
9; 12,15; 15,30; 19.

DE LA ARHIVELE STATULUI
Direcția generală a Arhivelor Sta

tului achiziționează documente refe
ritoare la istoria oatriei. însemnări, 
note, memorii, orocese-verbale. or
dine de zi. scrisori, dări de seamă, 
fotografii si alte genuri de acte. Ofer- 

Jarg de care se bucură cauza Nami
biei.

„România — a ținut în mod deo
sebit să releve președintele S.W.A.P.O. 
— s-a numărat printre țările care 
ne-au acordat din primul moment 
sprijinul cel mai larg. Sintem pro
fund recunoscători României. pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. pentru 
acest sprijin dezinteresat si multila
teral — material, politic si diploma
tic. Acordăm cea mai înaltă apreciere 
poziției consecvente a României in 
problema Namibiei, poziție care de
curge din atitudinea sa generală fată 
de cauza tuturor popoarelor ce luptă 
pentru dezvoltare de sfhe stătătoare, 
indiferent de continent — fie că este 
vorba de Africa, de Asia sau de A- 
merica Latină. Vizitele pe care pre

ședintele NicoJae 
Ceaușescu le-a 
efectuat pe aces
te continente 
constituie cea 
mai elocventă ex
presie a unei ati
tudini de pro
fundă solidaritate 
militantă. .

Această solida
ritate s-a mani
festat față Ue noi 
și prin» semnarea, 
la București, in 
1973, a binecu
noscutului comu
nicat comun. 

Faptul că prin autoritatea sa, in 
calitate de secretar general al 
Partidului Comunist Român și de 
șef al statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a pus sem
nătura pe un document comun 
cu S.W.A.P.O. — act ce a con
stituit prima recunoaștere pe plan 
internațional a mișcării noastre —, a 
dat , un puternic impuls luptei po
porului namibian. Sintem. de ase
menea. recunoscători pentru rolul 
•jucat de România in transformarea 
Consiliului pentru Namibia intr-un 
organism care să sprijine real și 
activ cauza poporului nostru.

Ne-a bucurat in mod deosebit me
sajul ce ne-a fost adresat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul zilei Namibiei, la 26 august a.c., 
exprimarea dorinței de a promova 
relații apropiate de prietenie si co
laborare cu viitoarea Namibie inde
pendentă. La rindui nostru, dorim 
să dezvoltăm, în continuare, relații 
cit mai strinsc cu România. Pentru 
noi. experiența P.C.R.. a României 
socialiste în transformările revolu
ționare și democratice este o sursă 
prețioasă de experiență pe calea’dez- 
voltării libere, de sine stătătoare a 
poporului namibian" — a încheiat 
președintele S.W.A.P.O.

Romulus CĂPLESCU
New York.

0 Pelerina roșie: DRWMUL SA- 
RII — 16;^ 18; 20. i
0 Comoara" din lacul de argint; 
FLOREAS’CA — 9; 11; 13; 15,30; 
18; 20.
0 Hercule in centrul pămintului: 
LIRA — 15,30; 18; 20.
0 Corsarul negru: PACEA — 16; 
19. COSMOS — 9,30; 15,30; 19.
e Vieți scurte: MUNCA — 9,3»; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Pasărea albastră — 16, Ame- 
nințaiea — 18; 20: PROGRESUL. 
0 Tom și Jerry — 9,30; 14, Lo
godnic pentru Anna — 11,30; 16; 
18; 20: FLACARA.
0 Salvați orașul: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.

teatre

• PRIMUL ZBOR CU 
AVIONUL „IL 86". Luni 
a fost efectuat primul zbor cu 
avionul „IL 86“ (aerobuzul so
vietic) din producția de serie. 
Aeronava poate transporta 350 
pasageri cu viteza de 900—950 
kilometri pe oră. la altitudinea 
de 10 000—11 000 m. avind o au
tonomie de zbor de 4 000—5 000 
kilometri. Aerobuzul „IL 86“ 
face parte din a treia generație 
de avioane de pasageri cu reac
ție. El este înzestrat cu patru mo
toare și cu echipament care îi 
permite efectuarea zborurilor în 
orice condiții meteorologice. Pe 
lingă numărul mare de pasageri 
pe care îi poate transporta, ae
robuzul se distinge de alte ae

ronave prin aceea că pasagerii 
își depun bagajele în comparti
mentul special odată cu urcarea 
la bord și le ridică imediat după 
aterizare, tot de la bordul avio
nului, ceea ce permite o redu
cere considerabilă a timpului de 
ședere în aeroporturi.

• THOR HEYERDAHL 
INTR-O NOUĂ EXPE
DIȚIE ? După 30 de ani de la 
celebra expediție Kon Tiki. na
vigatorul norvegian Thor Heyer
dahl pregătește în Irak un 
voiaj cu o barcă din trestie de 
la izvoarele Tigrului și Eufra
tului pină in Oceanul Indian, 
împreună cu un echipaj inter
național, format din 14 persoa

ne. Heyerdahl vrea să dove
dească prin această nouă călă
torie că sumerienii cunoșteau 
arta navigației pe mare. Unele 
date istorice arată că. in urmă 
cu 5 000 de ani, sumerienii ar 
fi navigat cu corăbiile lor de 
trestie pină in India și Asia de 
sud.

• SECETĂ IN INSULA 
SAO TIAGO. Cea mai mare 
dintre insulele care compun ar
hipelagul Capului Verde, situat 
la 500 km de țărmul occidental 
al Africii, cunoaște în prezent 
una dintre cele mai grave pe
rioade de secetă din ultimii 20 
de ani. Insula, care furnizează 
de obicei 70 la sută din porum

bul produs în țară, nu va avea 
anul acesta o recoltă la această 
cereală, ce constituie hrana de 
bază a populației. Situația este 
cu atit mai gravă cu cit și ce
lelalte opt insule ale arhipela
gului nu au beneficiat in acest 
an de precipitații. De asemenea, 
puținele vite care au supravie
țuit celor zece ani consecutivi 
de secetă riscă să piară acum, 
în urma agravării situației. In 
fața acestei situații, guvernul 
din Praia pregătește un nou 
plan de urgență pentru a face 
față dificultăților provocate de 
seceta prelungită.

• CEL MAI LUNG 
SERIAL Serialele de televi
ziune britanice nu depășesc, in 
genere, 13 episoade. Noul serial, 
intitulat „Familia Palliser", va 
avea un număr dublu de epi
soade — 26 — și va fi. probabil, 
cel mai lung serial prezentat de 
studiourile TV din Anglia. Sce
nariile pentru „Familia Palliser", 
care constituie o adaptare liberă 
după șase romane cu caracter 
politic ale Iui Anthony Trollope, 
aparțin romancierului Simon Ra
ven Rolul eroinei principale va 
fi jucat de interpreta persona

jului Fleur, din serialul „Forsyte 
Saga", prezentat și la noi pe 
micul ecran. Noul serial s-a 
bucurat de succes de public, in 
schimb critica i-a reproșat o 
transpunere prea liberă a ac- 
.țiunii romanelor care au stat la 
baza lui.

• ȘANTIER SUBMA
RIN. De curind, în apele Me- 
diteranei, intre micul golf Cava- 
laire și insulele Levant, a avut 
loc o experiență în premieră : 
deschiderea unui șantier sub
marin la 450 de metri adincime 
pentru testarea capacității omu
lui de a lucra la presiuni de 
peste 60 de atmosfere. La aceas
tă adincime, apa își pierde

fluiditatea, iar mișcările devin 
foarte anevoioase. Trei scafan
dri au fost lansați de la bordul 
unui vas francez de foraj pen
tru a efectua prima serie de 
experiențe. Primele rezultate 
sint îmbucurătoare.

• VINZAREA PACHE
BOTULUI „FRANCE". 
Pachebotul „France", unul din 
cele mai mari și mai elegante 
din lume, „pensionat" din de
cembrie 1974, a fost vîndut 
unui om de afaceri din Arabia 
Saudită, a anunțat, luni, un pur
tător de cuvint al Companiei 
generale maritime a portului Le 
Havre. în jurul pachebotului 
„France" s-a dat una din cele

mai aprinse dispute din istoria 
transporturilor maritime comer
ciale. în iulie 1974, Compania 
generală transatlantică a anun
țat că se află in imposibilitate 
de a mai continua exploatarea*  
sa. Pentru a încerca să împie
dice dezarmarea pachebotului, 
echipajul a ocupat nava, in 
speranța că administrația publi
că va asigura fondurile necesare 
exploatării ‘acesteia. Pachebotul 
„France", cel mai lung din lume 
— 315.5(1 m — poate lua lcf bord 
2 000 de pasageri. El dispune de 
pestg 1 000 de dormitoare, bucă
tării și restaurante cu o capaci
tate de 3 000 de locuri, o sală 
de spectacole pentru 700 de 
persoane, 8 baruri, 5 ringuri de 
dans, două biblioteci, două pis
cine, un parc destinat copiilor.
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In interesul dezvoltării cooperării 
intre țările europene și țările 

din sudul Mediteranei
Intervenția reprezentantului României 

la reuniunea de la Belgrad
BELGRAD. — Trimisul special Agerpres transmite : în ședința 

plenară de luni a reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor 
participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, 
tema centrală a dezbaterilor au constituit-o aspectele referitoare la 
securitatea și cooperarea în zona Mării Mediterane, rezultatele ob- 

v ținute în punerea în aplicare a acestui capitol din Actul final.
în cuvîntul său, șeful delegației 

române, ambasadorul Valentin Lipat- 
ti, a arătat că actualele dezbateri 
dovedesc încă o dată că problemele 
securității în Europa trebuie exami
nate și in contextul lor mai larg, 
acela al securității mondiale, în spe
cial cu referiri la raportul cu secu
ritatea in zona Mediteranei. Convin
să de existenta dimensiunii medite
raneene a securității și cooperării 
în Europa, România a susținut la 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa si la actuala reu
niune de la Belgrad atît includerea 
în Actul final a unui capitol special 
privind Mediterana. cit și participa
rea ca invitați a țărilor mediterane
ene nesemnatare ale Actului final. 
Declarațiile făcute de reprezentanții 
acestor țări în ședințele plenare de 
săptămîna trecută au demonstrat, 
printre altele, necesitatea unor evo
luții pozitive, a cooperării în Medi
terana si, pe această cale, a instau
rării păcii si securității în această 
regiune, in special prin reglementa

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

în diferite țări au avut loc noi 
manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialisto România.

MOSCOVA. — Atașatul militar, 
aero si naval al tării noastre în 
Uniunea Sovietică. general-maior 
Gheorghe Dinculescu. a organizat la 
sediul ambasadei o gală de filme.

Au participat amiral de flotă N. L. 
Smirnov, prim-loctiitor al coman
dantului flotei maritime militare 
sovietico, viceamiralul A. I. Sorokin, 
locțiitor al șefului Direcției politice 
superioare a armatei si flotei sovie
tice. activiști ai C.C. al P.C.U.S., ge
nerali, amirali, ofițeri superiori, ata
șați militari, aero și navali acreditați 
la Moscova, funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S.

în saloanele ambasadei a fost or
ganizată cu același prilei o fotoexpo- 
zitie reprezentind momente din tre
cutul glorios de luptă al armatei 
române.

PEKIN. — Ministerul Apărării 
Naționale al R.P. Chineze si Co
mandamentul trupelor din Pekin au 
organizat luni o adunare festivă Ia 
o mare unitate militară, la care 
Uang Tun-fan. comisarul politic al 
marii unităti. si colonel loan Dubes- 
teanu. atașatul militar, aero si naval 
al tării noastre la Pekin, au înfățișat 
semnificațiile evenimentului si au 
subliniat relațiile de prietenie dintre 
armatele României si Chinei. 

NAȚIUNILE UNITE

Republica Filipine propune ca viitoarea sesiune 
a Adunării Generale să se desfășoare la Manila

Partidului Comunist din Spania, 
.Santiago Carrillo, Am realizat un acord economic satisfăcător, menit 
să scoată țara din criză intr-o pe
rioadă de un an și jumătate". In 
același spirit, secretarul general al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, Felipe Gonzales, a arătat că, 
deși acordul de la Moncloa nu re
prezintă programul partidului său, 
„hotărîrile adoptate sînt acceptabile 
și satisfăcătoare". Referindu-se la 
deosebita semnificație politică a a- 
cordului, săptăminalul „Mundo O- 
brero", organ al P.C. din Spania, re
levă, printre altele: „Niciodată in 
istoria modernă a țării noastre nu 
s-a realizat un acord atit de amplu 
al forțelor politice, care reprezintă 
un consens social la scară națională".

Potrivit programului adoptat in 
unanimitate, urmează să se asigure 
reducerea inflației, care a cunoscut 
in ultimul timp un coeficient galopant de 30 la sută: in aceste condiții, 
prețurile și salariile nu trebuie să 
depășească, pină în 1978, o majo
rare de 22 la sută, iar deficitul 
bugetului de stat nu trebuie să 
treacă da 73 milioane pesetas. în

rea pe cale pașnică, politică ă con
flictului din Orientul Mijlociu.

Subliniind raporturile multiple 
existente între România și țările 
mediteraneene nesemnatare ale Ac
tului final, care asigură o cunoaște
re reciprocă mai bună, o dezvoltare 
a cooperării economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, vorbitorul a re
levat că aceste raporturi sînt rezulta
tul întilnirilor și convorbirilor preșe
dintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, cu 
conducătorii acestor state, discuții 
care s-au materializat în numeroase 
documente bilaterale cu caracter po
litic, economic și cultural. Reprezen
tantul tării noastre a menționat, tot
odată. că in organul de lucru creat 
pentru a se ocupa de problemele 
Mediteranei vor trebui să fie exami
nate cu atentie ideile și propunerile 
menite să contribuie la dezvoltarea 
cooperării în bazinul Mării Medite
rane. care să dea un nou impuls 
cooperării între țările europene și 
țările din sudul Mediteranei.

Au fost prezentate filme documen
tare românești, iar ansamblul artistic 
al marii unităti a oferit un spectacol 
de cintece și dansuri chinezești și 
românești.

ALGER. — La Alger, atașatul mili
tar al țării noastre, colonel Petre Vi- 
șan, a oferit o gală tfrlilme militare 
documentare.

Au luat parte ofițeri superiori din 
conducerea Armatei populare națio
nale algeriene si atașați militari acre
ditați în Algeria.

KINSHASA. — Atașatul militar, 
aero și naval, colonel Gheorghe 
Brăncuși. a oferit in sălile Colegiului 
Boboto din Kinshasa o gală de filme 
prezentînd activitatea si viata mili
tarilor din patria noastră.

Au fost prezentate, de asemenea, 
o expoziție de fotografii oglindind 
aspecte din pregătirea de luptă a for
țelor noastre armate, precum și expo
ziția „Independența de stat a Româ
niei reflectată în arta plastică".

TEHERAN. — Atașatul rnilitar. aero 
și naval român la Teheran, colonel 
Olaru Vasile, a oferit o gală de filme 
la sediul Ambasadei: tării noastre la 
Teheran.

Au participat generali și ofițeri 
superiori din Marele Stat Major al 
Armatei imperiale iraniene, alte per
soane oficiale.

fara sediului nu s-a desfășurat în- 
tr-o țară în curs de dezvoltare.

Documentul menționează că Ma
nila dispune de toate facilitățile pri
vind buna desfășurare a lucrărilor.

Bolivia, Cehoslovacia, Gabonul, 
Kuweitul și Nigeria au fost alese 
luni de Adunarea Generală a O.N.U. 
în calitate de membri nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate.

Mandatul este valabil pe o perioa
dă de doi ani, începînd de la 1 ia
nuarie 1978.

domeniul fiscal, acordul prevede a- 
plicarea unei reforme, care va depla
sa greutatea impozitelor spre cate
goriile sociale cele mai favorizate, 
în cursul anului viitor, pensiile vor 
fi majorate cu 30 la sută : o sumă 
de 60 miliarde pesetas va fi alocată 
sectorului de asigurări sociale. Pa
ralel cu aceste măsuri cu caracter 
strict economic, se are în vedere în
făptuirea unor reforme mai largi, 
care să asigure afirmarea unui șir 
de drepturi ale muncitorilor din 
fabrici, reducerea cheltuielilor pu
blice și democratizarea instituțiilor 
financiare ale statului, modernizarea 

Acordul dintre guvernul spaniol 
și partidele politice - o puternică premisă 
a continuării procesului de democratizare

----- ------------------------------  Corespondență din Madrid ------------------------------------
legislației agrare etc. în comunicatul 

' comun dat. publicității la încheierea 
reuniunii de vineri se arată că parti
dele isi manifestă „dorința de a în
frunta si soluționa problemele intr-un 
climat de cooperare responsabilă, care 
să contribuie la consolidarea demo
crației".

In cursul negocierilor, guvernul si 
partidele politice au căzut., totodată, 
de acord si în legătură cu o serie 
de reforme cu caracter politic. în 
această perioadă. Cortesurile au a- 
doptat legea amnistiei generale a 
tuturor deținuților politiei, care a 
fost salutată ca „o măsură de re
conciliere națională", după mai bi
ne de 40 de ani de dictatură fran- 
chistă. Deși la sfirșitul ultimei reu
niuni la nivel înalt nu a fost publi
cat nici un comunicat, oficial în le
gătură cu reformele cu caracter po
litic. ministrul dș. interne a anuntat 
că narticinantii au ajuns la un con
sens asupra leeii care reglementează 
menținerea ordinii publice. După 
cum se știe, problema ordinii pu
blice si in special a combaterii te
rorismului se află la ordinea zilei, 
îndeosebi ca urmare a creșterii va

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI C. C. Al P. C. DIN JAPONIA 
A PRIMIT PE REPREZENTANTUL P C. R.

TOKIO 24 (Agerpres). — Tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul Partidului Co
munist Român La cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C. din Japonia, a fost 
primit; luni după-amiază de tovară
șul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia.

Cu acest prilej. din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului K. Miyamoto 
un mesaj de prietenie, felicitări cu 
ocazia realegerii in funcția de înaltă 
răspundere în conducerea partidului, 
precum și cele mai sincere Urări de 
succes în activitatea desfășurată pen
tru îndeplinirea importantelor hotă
râri stabilite de cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului.

Mulțumind călduros, tovarășul K. 
Miyamoto a rugat să se transmită 
tovarășului Nișolae Ceaușescu senti

Sesiunea Comitetului Permanent 

al celei de-a IV-a Adunări Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
PEKIN 24 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția China Nouă, la 
Pekin a avut loc cea de-a patra se
siune a Comitetului Permanent al 
celei de-a IV-a Adunări Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze.

în conformitate cu opinia C.C. al 
P. C. Chinez, Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Central • al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a propus ca al V-lea Co
mitet pe întreaga Chină al Consi
liului Consultativ Politic Popular să 
se întrunească în primăvară, în

agențiile de presă transmit:
Leonid Brejnev, secretar 

general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Sunrem al 
U.R.S.S.. l-a primit, la 24 octombrie, 
pe ministrul apărării al Franței. Yvon 
Bourges, care se află intr-o vizită o- 
ficială in U.R.S.S. A avut loc un 
schimb de păreri privind stadiul re
lațiilor dintre cele două țări si unele 
probleme internaționale actuale.

întrevedere la Havana. 
Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Cuba. Fidel Castro, l-a 
primit ne Edouard Saouma. directo
rul general al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație si Agri
cultură (F.A.O.). aflat intr-o vizită 
oficială la Havana -• anunță agen
ția Prensa Latina. Au fost abordate 
probleme privind agricultura si ali
mentația. precum si teme de interes 
reciproc, legate îndeosebi de coope
rarea dintre F.A.O. și Cutai.

„Dialectica dezvoltării 
societății socialiste" este 
tema consfătuirii științifice ce s-a 
desfășurat sub auspiciile Scolii su
perioare de partid de ne lingă C.C. 
al P.M.S.U. La. consfătuire au parti
cipat reprezentanți ai școlilor supe
rioare de partid din Bulgaria. Ceho
slovacia. Polonia. România. U.R.S.S. 
și Ungaria.

în cadrul campaniei e- 
lectorale din Grecia, primul 
ministru Constantin Karamanlis a a- 
vut o intîlnire cu membrii partidu
lui său — Noua Democrație, la Sa
lonic. Gheorghios Mavros, lider al 
Uniunii Centrului Democratic, a luat 
cuvîntul in orașul Voios, iar Andreas 
Papandreu. lider al Mișcării Socia

lului de asasinate politice, care au 
culminat cu atentatul — revendicat 
ulterior de organizația extremistă 
militară E.T.A. — în urma căruia 
au fost asasinați președintele Consi
liului general din Biscaya și trei în
soțitori ai săi. Această nouă ofensi
vă teroristă este o urmare directă a 
activizării grupărilor . fasciste și a 
unor cercuri de extremă dreaptă, 
interesate să împiedece consolidarea 
democrației.

Este semnificativă în acest sene 
reacția grupărilor de dreapta la a- 
cordul de la Moncloa. La puțin timp 
dună anunțarea încheierii cu succes 

a negocierilor dintre guvern si prin
cipalele partide politice, circa 100 000 
de manifestanti fasciști. falangiști 
și franchiști. s-au adunat in piața 
Roma din Madrid, scaridind lozinci 
împotriva guvernului Suarez și a li
derilor partidelor opoziției democra
tice. In discursurile rostite la mani
festație. conducătorii organizațiilor 
de extremă dreaptă s-au ridicat îm
potriva amnistierii deținuților poli
tici și autonomiei unor regiuni, ce- 
rînd. totodată, ca puterea să fie pre
dată armatei.

Evenimentele arată astfel că pro
cesul de democratizare nu este ușor, 
că el are de depășit o serie de ob
stacole generate de sechelele lăsate 
de o dictatură de peste patru dece
nii. fiind permanent amenințat de 
forțele reacționare. în acest context, 
atentia acordată in cadrul recentului 
dialog problemelor economice ale 
tării apare cu atit mai justificată, 
cu cit. așa cum arată experiența in
ternațională. deteriorarea situației 
economice. ..destabilizarea economi
ei" este folosită ca una din armele 
preferate de către adversarii proce
selor de democratizare. 

mentele sale de adîncă prietenie și 
simpatie față de activitatea laborioasă 
desfășurată în fruntea partidului nos
tru pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România, precum și urări de sănătate 
și fericire.

în cursul convorbirii ce a avut 
loc, desfășurată într-o atmosferă de 
caldă prietenie, a fost exprimată do
rința reciprocă de dezvoltare și am
plificare continuă a relațiilor frățești 
dintre P.C.R. și P.C.J., contribuind 
astfel la o mai mare apropiere in
tre comuniștii din cele două țări, 
între popoarele român și japonez, în 
folosul cauzei păcii și socialismului.

La întilnire au participat T. Fuwa, 
locțiitor âl președintelui Prezidiului, 
șeful Secretariatului C.C. al P.C.J., și 
H. Murakami, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.J.

timpul sesiunii celei de-a V-a A- 
dunări Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze.

Președintele Hua Kuo-fen a arătat 
că cel de-al V-lea Comitet pe în
treaga Chină al Consiliului Consul
tativ Politic Popular „va dezvolta 
în continuare frontul unit revolu
ționar condus de clasa muncitoare 
și bazat pe alianța dintre muncitori 
și țărani, care include partidele de
mocrate patriotice, personalități pa
triotice, compatrioți din Taivan, 
Hong Kong și Macao, precum și 
chinezi de peste mări".

liste Panelene (P.A.S.O.K.), la un mi
ting in orașul Ioannina.

întîlnire Assad - Arafat.
Președintele Siriei, Hafez Al Assad, 
a avut luni o întrevedere cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P), si cu alti 
membri ai Comitetului Executiv al 
O.E.P. Au fost examinate aspecte 
Privind problema palestineană si 
poziția siriană și cea a O.E.P. fată 
de situația din Orientul Mijlociu.

în cadrul acțiunilor organizate 
în R.D.G.. pentru marcarea cen
tenarului independentei de stat 
a României, la Casa de cultură 
din orașul Rostock a avut- loc 
vernisajul unei expoziții de artă 
grafică românească.

Reprezentanții organelor loca
le de partid si de stat, ai Uniu
nii artiștilor plastici din R.D.G.. 
ziariști, precum si un numeros 
public au avut cuvinte de înal
tă apreciere pentru lucrările ce
lor 26 artiști, români prezenta
te la expoziție, lucrări ce au ca 
tematică dominantă luota po
porului român pentru cucerirea 
independentei de stat, pentru 
instaurarea si edificarea socie
tății socialiste.

Problemele dezvoltării 
economice a Libiei au fost 
analizate în cadrul unei conferințe 
de presă, de către Moammer El 
Geddafi, secretar generai al Con
gresului General Popular. Subli
niind necesitatea adoptării de măsuri 
pentru adincirea pe mai departe a

7
încheierea acordului de la Mon

cloa demonstrează o dată în plus jus
tețea politicii forțelor de stînga din 
Spania, a pozițiilor Partidului Co
munist, care a susținut și susține 
cu consecventă că înfruntarea pro
blemelor aflate astăzi în fata țării, 
în cadrul procesului complex de de
mocratizare a vieții politice, nu este 
posibilă fără cooperarea tuturor 
partidelor si forțelor politice repre
zentate în parlament.

Este vorha de o răspundere națio
nală a Partidului Comunist si a ce
lorlalte partide participante la dia
log ca o expresie a înțelegerii inte

reselor ■ funda
mentale ale ma
selor largi ale 
poporului spa
niol. In această 
evoluție, P.C. din 
Spania face do
vada realismu
lui politicii sale, 
ancorată puter
nic in viața eco
nomică și socială 
a Spaniei și în
dreptată consec
vent spre dez
voltarea cursului 
de democratizare. 

Această politi
că se bucură de o 

tot mai largă influentă și populari
tate. Elocvente in această privință 
sint rezultatele unui sondaj publicat 
zilele trecute de revista „Cambio 16", 
care indică o creștere a numărului 
simpatizantilor cu trei la sută față 
de' ultimele alegeri, ca si ampia 
participare populară la recentul 
„Festival al partidului", la care au 
participat..circa 2 milioane de per
soane. Iată de ce menținerea si în
tărirea colaborării dintre guvern și 
partidele democratice reprezintă, 
fără îndoială, un aport la realizarea 
unei largi deschideri politice. Dife
rite ziare spaniole, observatori po
litici din Spania apreciază chiar că. 
in acest fel, s-ar realiza un pas pe 
calea spre crearea unui guvern de 
reconciliere națională, reunind toate 
forțele politice democratice, singu
rul. după Opinia comuniștilor și a 
altor forțe de stingă, de natură să 
poată asigura înaintarea fermă a 
Spaniei pe calea democrației.

Radu BOGDAN

P. C. Italian propune 
formarea unui „guvern 

de urgență"
ROMA 24 (Agerpres). — Gerardo 

Chiaramonte, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, intr-un 
editorial publicat duminică de 
„L’Unită". a reinnoit propunerea co
muniștilor privind formarea unui 
„guvern de urgență" în vederea de
pășirii dificultăților prin care trece 
țara. „Gravitatea și profunzimea cri
zei — scrie Chiaramonte — reclamă 
un efort unit, extraordinar și ex
cepțional". Partidul Comunist, a re
levat el, nu preconizează o perpe
tuare1 a unei soluții bazate pe un gu
vern de urgență. Odată depășită faza 
cea' mai acută a crizei, a precizat el, 
„fiecare forță politică își va regăsi 
libertatea de acțiune".

Plenara C.C. 
al P. C. din Norvegia 

Convocarea 
celui de-al XVI-lea Congres 

al partidului
OSLO 24 (Agerpres). —- Comitetul 

Central al Partidului Comunist din 
Norvegia a hotărît, în cadrul plena
rei sale lărgite desfășurate duminică 
la Oslo, să convoace cel de-al 
XVI-lea Congres al partidului pentru 
14—16 aprilie 1978. Plenara a făcut o 
analiză a rezultatelor alegerilor par
lamentare din Norvegia de la 12 sep
tembrie si a examinat probleme or
ganizatorice si ideologice ale dezvol
tării partidului. S-a hotar it să fie 
intensificată munca partidului în do
meniul pregătirii teoretice.

în centrul dezbaterilor s-a aflat 
proiectul unui nou program al parti
dului. care urmează să fie supus 
spre examinare congresului, dună ce 
va fi discutat în organizațiile de 
bază.

prefacerilor social-economice, el a 
propus ca la apropiatul congres al 
organului legislativ suprem al tării 
— Congresul General Popular — să 
fie examinate problemele utilizării 
mai eficiente a forței de muncă' în 
sfera productivă, participării mai 
largi a femeilor la viața economică 
a tării, majorării retribuției minime 
a persoanelor ocupate în sectoarele 
productive.

Rezultatele alegerilor co
munale Parțiale din Saxonia In
ferioară. desfășurate duminică: Uniu
nea Creștm-Democrată. principalul 
partid de opoziție din R. F. Germa
nia, a obținut, față de alegerile tre
cute. un ciștig de voturi de 1,4 la 
sută — informează agenția D.P.A. 
Astfel. U.C.D. ii revin 49,2 la sută 
din sufragii. în vreme ce Partidul 
Social-Democrat — de guvernămînt 
— obține 42,2 la sută din voturi, 
pierzind 1,6 la sută. Alegerile s-au 
desfășurat ca urmare a unor reforme 
privind împărțirea administrativ-te- 
ritorială, intrate in vigoare la 1 au
gust.

Detașamente muncito
rești sPecial constituite, acționează
în capitala mozambicană pentru inlă- 
turarea daunelor si reconstruirea 
edificiilor afectate grav de furtuna 
declanșată sîmbătă în regiunea de 
est a tării si la Maputo si urmată de 
o puternică grindină. Intemperiile au 
cauzat moartea a cinci persoane si 
rănirea a peste o sută de cetățeni din 
capitală. Autoritățile au luat măsuri 
ferme pentru înlăturarea consecințe
lor dezastrului în cel mai scurt timp 
și revenirea la o viată social-econo- 
mică normală în zonele afectate — 
transmite agenția mozambicană de 
presă A.I.M.

Guvernul britanic I-a in*  
vitat oficial pe Robert Mu
gabe, Crider al „Frontului Patrio
tic Zimbabwe", să participe Ia în
trevederile pe care comisarul rezi
dent în Rhodesia, desemnat de către 
Londra, lordul Carver, și reprezen- 

al O.N.U., generalul 
în Africa

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Reprezentantul Republicii Filipine 
la Națiunile Unite a prezentat luni 
in Adunarea Generală a O.N.U. pro
punerea guvernului său ca viitoarea 
sesiune a acestui organism al Națiu
nilor Unite, care urmează să aibă loc 
în afara sediului din New York, să 
se desfășoare la Manila.

în memorandumul care însoțește 
propunerea se arată, între altele, că 
de la crearea O.N.U. nici o sesiune a 
Adunării Generale programată în a-

La Palatul Moncloa urmează să 
aibă loc azi ceremonia semnării ofi
ciale a acordului încheiat vineri în
tre reprezentanții guvernului și lide
rii formațiunilor politice din „arcul 
constituțional". Acordul, prin care — 
așa cum remarca ziarul „El Pais" — 
„guvernul și partidele politice au 
ajuns la o înțelegere deplină în le
gătură cu programul economic menit 
să permită Spaniei ieșirea din actua
la criză", a fost salutat de reprezen
tanții cercurilor politice, ea și de 
majoritatea presei spaniole, ca un 
important pas in direcția stabilizării 
situației politice din țară. La înche
ierea celei de-a 
patra reuniuni, 
care a dus la rea
lizarea acordului, 
premierul Adolfo 
Suarez s-a decla
rat „foarte satis
făcut", exprinfîn- 
du-și speranța că, 
datorită acestor 
acorduri, „Spa
nia va ieși din 
criza pe care o 
parcurge". „Este 
o zi istorică pen
tru Spania — a 
declarat, la rin- 
dul său. secreta
rul general al

tantul special
Pream Chand, le vor avea 
la începutul lunii viitoare.

Lucrările primei sesiuni 
comune a parlamentelor 
egiptean și sudanez au în- 
ceput luni la Cairo. Ședința inaugu
rală, la care au participat președinții 
Anwar El Sadat și.Gaafar EI Nimeiri, 
a fost precedată de o ședință cu ca
racter organizatoric, in cadrul căreia 
membrii celor două parlamente au 
ales ca președinte al sesiunii comune 
pe Sayed Marei, președintele Adu
nării Poporului a R. A. Egipt.

Arestări în Pakistan.33 
persoane au fost arestate duminică 
în Pakistan sub acuzația de a fi or
ganizat o manifestație într-o locali
tate în apropiere de Karachi in 
favoarea eliberării fostului premier 
Zulfjkar Aii Bhutto.

Grevă națională a fero
viarilor italieni. După greva 
națională de 24 de ore a celor 220 000 
de feroviari italieni. Încheiată dumi
nică noaptea. luni în zori alte cate
gorii de luc’fători de la căile ferate, 
si anume vînzătorii de bilete si 
funcționarii de la ghișee, au oprit 
lucrul. După cum au precizat oficia
lități ale căilor ferate italiene, aceas
ta înseamnă, practic, o întrerupere a 
traficului pină spre sfîrsitul săptă- 
minii in curs. Sindicatele feroviare 
au declarat aceste greve in sprijinul 
revendicărilor lor privind măsuri de 
reorganizare în sistemul national al 
căilor ferate.

Șomajul în Finlanda. tn 
septembrie, șomajul in Finlanda s-a 
ridicat la 133 300 de persoane, adică 
6.1 la sută din forța de muncă a tă
rii. După cum a precizat Ministerul 
Muncii de la Helsinki, aceasta re
prezintă dublul cifrei înregistrate în 
septembrie 1976.

sărbătoarea națională a*zambiei

Excelentei Sale KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cea de-a XIII-a aniversare a proclamării independenței de stat a Re

publicii Zambia îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele guver
nului și poporului român, precum și al meu personal, cele mai câldc fe
licitări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului zambian prieten 
noi succese pe calea progresului și bunăstării.

Doresc să reafirm, și cu acest prilej, sentimentele de solidaritate ale 
poporului român cu lupta poporului zambian pentru dezvoltarea sa liberă, 
independentă, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului pe 
pămintul african.

îmi exprim, totodată, convingerea, că relațiile de prietenie dintre Re
publica Socialistă România și Republica Zambia se vor dezvolta și diver
sifica continuu, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării 
in lume, al triumfului luptei de eliberare națională a popoarelor, al instau
rării unei noi ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul recentelor lucrări ale 
Consiliului Național al Partidului 
Național Unit al Independenței, 
partid de guvernămînt în Zambia, 
o atenție deosebită s-a acordat pro
blemelor economice, in special di
versificării industriei, impulsionării 
sectorului de construcții. In Zam
bia, țară cunoscută pentru morn
product ia de cupru, moștenire a do
minației coloniale, se pune un ac
cent deosebit pe crearea unor noi 
ramuri ale industriei, în vederea 
valorificării superioare a bogățiilor 
naționale, a satisfacerii necesități
lor de consum ale populației.

Eforturile depuse în ultimii ani 
oe această cale au dus Ia crearea unui șir de întreprinderi industria
le, între care o uzină petrochimică, 
o fabrică de materiale de construc
ții, o uzină pentru construcția de 
mijloace de transport, fabrici texti
le. în același timp, baza energetică 
a fost extinsă prin darea în exploa
tare a marii hidrocentrale pe rîul 
Kafue. Potrivit statisticilor publi
cate de Banca Zambiei, ritmul de 
creștere a economiei a fost în 1976 
cu 2 la sută superior față de creș
terea înregistrată în anul prece
dent. De o atenție deosebită se 
bucură agricultura, ramură în care 
lucrează 70 la sută din populația 
țării. Se preconizează extinderea 
suprafețelor irigate și diversifica
rea culturilor.

Realizarea obiectivelor, economi
ce prevăzute presupune, desigur, 
cadre naționale cu pregătire cores
punzătoare. De aici importanța pe

Funeraliile Verei Husakova
PRAG A 24 (Agerpres). — La 24 

octombrie, la Bratislava au avut loc 
funeraliile Verei Husakova, soția 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R. S. Cehoslovace.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, la cata
falcul defunctei a fost depusă o co
roană do flori.

Noi arestări în Africa de Sud
Puternice proteste împotriva acțiunilor represive ale autorităfilor 

de la Pretoria
CAPETOWN. — Poliția sud-africa- 

nă a operat, duminică, aproximativ 
30 de arestări în rindurile partici- 
panților la ceremonia funebră a 
unui tînăr de culoare din King Wil
liams Town, împușcat recent de tor
tele polițienești. Arestările au fost 
ordonate după ce mulțimea a refu
zat să se supună ordinului de dis
persare. Polițiștii au făcut uz de gre
nade cu gaze lacrimogene pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți.

★

într-o declarație făcută la Havana, 
unde se află în vizită oficială la 
invitația P.C. din Cuba, președin
tele Congresului National African 
(A.N.C.), Oliver Tambo, a subliniat 
succesele obținute de natriotii 
africani în lupta lor împotriva re
gimului rasist. El a arătat că 
recentele manifestații din R.S.A. ale 
populației de culoare au evidențiat 
noi forțe, care au întărit rezistența 
internă antisegregaționisiă.

★

Guvernul R.F.G. și-a rechemat 
ambasadorul din Africa de Sud pen
tru consultări, a anunțat luni un 
purtător de cuvînt guvernamental. 
El a precizat că decizia cabinetului

PORTUGALIA

Conferință a reprezentanților unităților agricole 
din zona de aplicare a reformei agrare

LISABONA 24 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția A.N.O.P., în 
localitatea Evora se desfășoară o 
conferință a reprezentanților Unită
ților Colective de Producție (U.C P.), 
ai cooperativelor agricole și ai sindi
catelor muncitorilor agricoli din zona 
de aplicare a reformei agrare. In 
deschiderea dezbaterilor a fost pre
zentat un raport al secretariatului 
comun al acestor organizații. în do
cument se menționează — scrie a- 
gentia citată — că una din caracte
risticile mișcării de reformă agrară 
întreprinsă începînd din 1975 în su
dul Portugatiei a fost „sprijinul 
redus, economic, tehnic si politic", 
primit de către muncitorii agricoli 
din partea statului. Responsabilii

Comunicat comun
privind convorbirile 

dintre delegațiile P.S.U.G. 
și P.C. Luxemburghez

BERLIN 24 (Agerpres). — La Ber
lin a fost dat publicității un comu
nicat comun cu privire la convorbi
rile dintre delegația Partidului So
cialist Unit din Germania, condusă 
de Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., si delegația 
Partidului Comunist Luxemburghez, 
condusă de Rene Urbany, președin
tele partidului, transmite agenția 
A.D.N. Reprezentanții P.S.U.G. și 
P.C. Luxemburghez au făcut un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea celor două partide și au 
examinat probleme ale mișcării co
muniste si muncitorești internațio
nale.

care guvernul zambian o acordă 
dezvoltării invățămintului. în Zam
bia, învățămintul primar este obli
gatoriu și gratuit. Totodată, cele 14 
facultăți ale Universității din Lu
saka pregătesc anual sute de tineri 
cu studii superioare.

Pe plan extern, Zambia militează 
pentru lichidarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului și politicii de 
discriminare rasială, aducindu-și, 
în același timp, contribuția, alături 
de celelalte state din „prima linie", 
vecine cu Rhodesia, la sprijinirea 
mișcării de eliberare a poporului 
Zimbabwe.

în țara noastră, eforturile Zam
biei de dezvoltare a economiei, po
litica sa externă se bucură de caldă 
simpatie și solidaritate. întru- 
România și tînărul stat de Ia nord 
de fluviul Zambezi s-au stabilit și 
se dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare, bazate pe stimă și res
pect reciproc. Ca momente de cea 
mai mare însemnătate în evoluția 
relațiilor reciproce s-au înscris 
convorbirile de la Lusaka și Bucu
rești dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Kenneth 
Kaunda. Declarația solemnă co
mună, celelalte documente și înțe
legeri realizate au așezat relațiile 
româno-zambiene pe baze trainice, 
deschizînd ample perspective de 
dezvoltare a colaborării dintre cele 
două țări. în interesul reciproc, al 
cauzei păcii Si cooperării interna
ționale.

A. BUMBAC

La ceremonia funebră, Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Guvernului R.S. Cehoslovace, și Josef 
Lenart, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Slovacia, au 
relevat participarea Verei Husakova 
Ia lupta antifascistă de eliberare na
țională, meritele sale in lupte pentru 
progres și pentru victoria socialismu
lui în Cehoslovacia.

federal ■ a fost luată în legătură cu 
recentele măsuri represive ale gu
vernului de la Pretoria, printre care 
suspendarea a două ziare și a mai 
multor organizații ale populației ma
joritare. Măsuri similare au adoptat, 
după cum s-a anunțat, și guvernele 
S.U.A. și Olandei.

> *
Mișcarea antiapartheid din Marea 

Britanie a cerut guvernului britanic 
să rupă relațiile diplomatice cu Re
publica Sud-Africană, ca răspuns la 
decizia autorităților rasiste de la 
Pretoria de a interzice o serie de 
publicații si organizații care se pro
nunțau împotriva politicii de apart
heid.

★

Redactorii-șefi ai ziarelor britanice 
au condamnat în unanimitate măsu
rile represive luate de autoritățile 
rasiste sud-africane împotriva, lui 
Percy Qoboza, redactor-șef la „The 
World", si a lui Donald Woods, re- 
dactor-șef la „The Daily Dispatch". 
Această poziție a fost exprimată în- 
tr-un comunicat publicat Ia confe
rința anuală a redactorilor-șefi ai 
publicațiilor din Marea Britanie. cu 
sediul la Coventry.

U.C.P., precizează agenția citată, 
condamnă „tentativele de presiune, 
politice si economice, arbitrariul și 
discriminările la care au fost supuse 
aceste unităti de către autorități mai 
ales în ce privește atribuirea credi
telor".

Raportul arată, totodată, că în ul
timii doi ani membrii acestor orga
nisme colective de producție au 
participat la însemnate lucrări de 
îmbunătățiri funciare si la extinde
rea suprafețelor cultivate. în ce pri
vește utilizarea forței de muncă, se 
arată că în U.C.P. si cooperativele 
agricole au lucrat. în campania agri
colă 1976—1977. 45 200 lucrători per- 
manenti si 19 000 temporari.

Referendum în Panama
CIUDAD DE PANAMA 24 (Ager

pres). — După cum indică primele 
rezultate oficiale ale referendumu
lui desfășurat duminică în Republica 
Panama asupra noilor tratate privind 
Canalul Panama și zona adiacentă, 
majoritatea populației panameze s-a 
pronunțat în favoarea documenteior 
încheiate cu S.U.A. în luna august 
și semnate recent la Washington.

Scrutinul, la care s-au prezentat 
între 90 și 95 la sută dintre cei 
800 000 de alegători panamezi, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de calm, 
sub supravegherea a opt funcționari 
ai O.N.U. și a rectorilor de la 14 
universități latino-americane.

Șeful guvernului, generalul Omar 
Torrijos, a salutat participarea po
porului panamez la referendum. în- 
tr-un interviu, el a declarat că po
porul panamez s-a pronunțat pentru 
o soluție negociată in problema Ca
nalului.
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