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• Fiecare comunist — un militant pentru 
înfăptuirea marelui program educativ

al partidului!
(PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN 

DE PARTID SUCEAVA)

• Formarea unei înalte conștiințe socia
liste
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obiectiv fundamental al organi

zațiilor de partid
(PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN 

DE PARTID MEHEDINȚI)

SĂRBĂTORIREA zilei recoltei
DUPĂ CELE DOUĂ RUNDE ALE

ADUNĂRILOR GENERALE ALE SALARIAȚILOR

În prezența conducătorilor de partid și de stat, 
Capitala țării i-a cinstit pe lucrătorii ogoarelor

Prima duminică a lunii oc
tombrie s-a înscris în calenda
rul sărbătorilor tradiționale ale 
poporului nostru, consacrate ac
tivității creatoare, celor care 
prin eforturile lor înfăptuiesc 
cu înaltă responsabilitate patri
otică politica marxist-leninistă 
a partidului, cinstirii milioane
lor de lucrători ai ogoarelor, 
„Zilei recoltei".

Ca o înaltă expresie a prețu
irii de care se bucură eforturile 
țărănimii cooperatiste, mecani
zatorilor, lucrătorilor din între
prinderile agricole de stat, ingi
nerilor și specialiștilor din a- 
ceastă ramură de bază a econo
miei naționale, la manifetările 
ce au avut loc în Capitală 
a participat tovarășul Nicolae s 
Ceaușescu, împreună cu condu
cători de partid și de stat.

Această zi a prilejuit un bi
lanț al muncii spornice, a trans
formărilor înnoitoare ce au loc 
în viața satului românesc, ca ur
mare a înfăptuirii amplului pro
gram inițiat de partid de creș
tere a producției agricole și ri
dicare a nivelului de trai al ță
rănimii.

Sărbătorită cu sentimentul 
bucuriei pentru recoltele sporite 
din acest an, „Ziua recoltei" a 
constituit, totodată, un prilej de 
exprimare a hotărîrii ferme a 
tuturor celor ce muncesc pe o- 
goare de a face totul, pentru a , 
lichida lipsurile care mai: dăi- 
nule și a transpune în viață mă
surile cuprinse in scrisoarea ce 
le-a fost adresată de secretarul 
general al partidului.

In Capitala țării, „Ziua recol
tei" a fost cinstită în vechiul 
tîrg al Oborului. Aici, încă din 
primele ore ale dimineții, pe 
vastul platou al pieței s-au adu
nat zeci de mii de oameni ai 
muncii din București, țărani 
cooperatori, mecanizatori și 
specialiști din județul Ilfov.

Intrarea în piață e străjuită 
de un imens portal construit în 
stil arhitectonic tradițional, îm
podobit cu motive folclorice, cu 
steagurile patriei și partidului.

Este ora 8,30. întîmpinați cu 
ovații entuziaste, cu aplauze și 
urale, sosesc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și to
varășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Petre Lupu, Leonte Răutu, Ghe
orghe Stoica, Ștefan Voitec, Mi
ron Constantinescu, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
împreună cu soțiile.

In întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat au venit to
varășii Dumitru Popa, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., Gheorghe 
Petrescu, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Sint pre- 
zenți membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de institu
ții centrale și organizații obș
tești. Se află, de asemenea, de 
față ziariști români, corespon
denți ai presei străine, numeroși 
reporteri străini, trimiși speciali 
ai' unor ziare și posturi de tele
viziune.

Un grup de tineri, îmbrăcați 
în costume naționale, salută cu 
bucurie și entuziasm pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe , cei
lalți conducători de partid și de 
stat, oferindu-le buchete de flori 
și, după strămoșescul obicei, 
pîine și sare, îmbiindu-i să guste 
din ploștile cu vin. De pretutin
deni izbucnesc puternice a- 
plauze, se scandează „Ceaușescu 
și poporul", „P.C.R.-P.C.R.", 
„Ceaușescu-P.C.R.".

Oaspeții sint invitați să vi- 
zitezș tradiționalul Tîrg de 
toamnă.

Hala centrală oferă privirilor 
uriașul panou al recoltei ogoa
relor, grădinilor și livezilor. In 
standuri, care se lnșiruie sub 
cupola de sticlă, expun între
prinderi agricole de stat, coope
rative agricole, întreprinderea 
de valorificare a legumelor și 
a fructelor. Reprezentanții uni
tăților respective . dau. explicații 
în legătură cu producția obți
nută la hectar, cu preocupările 
constante de a asigura aprovi
zionarea ritmică a piețelor. Se 
subliniază faptul că în urma 
repetatelor vizite făcute de 
secretarul general în piețele 
bucureștene, a indicațiilor date 
cu aceste prilejuri, s-aU luat 
măsuri ca zilnic să fie aduse mii

(Continuare în pag. a Ii-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populară din piața Obor
Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorirea „Zilei recoltei" din acest an are o semnificație deosebită prin faptul că sîntem la începutul noului cincinal, care prevede dezvoltarea în ritm susținut a industriei și agriculturii, creșterea avuției și a venitului național și, pe această bază, ridicarea bunăstării materiale și spirituale 

a întregului popor. Cu prilejul a- cestei sărbători devenită tradițională, adresez țăranilor cooperatori, -lucrătorilor și specialiști- ' lor ’din . agricultură, întregii noastre țărănimi, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. 
(Aplauze prelungite).Sîntem, de fapt, la încheierea anului agricol 1971 — și putem deci face bilanțul realizării lui. După trei ani de recolte nesatisfăcătoare, anul acesta s-au obținut, în general, recolte mulțumitoare la toate culturile. După cum vedeți, tovarăși — și mă adresez îndeosebi oamenilor muncii din agricultură — nu apreciez aceste rezultate decît ca mulțumitoare, și nu bune, deoarece mai avem încă un drum de parcurs pentru a putea aprecia ca bune recoltele pe care le vom obține.Oamenii muncii din agricultură, țărănimea sărbătoresc „Ziua recoltei" cu realizări însemnate în toate domeniile de activitate ; la grîu am obținut cea mai bună producție la hectar din istoria țării. De asemenea, recolte bune se prevăd la porumb, sfeclă de zahăr, cartofi și altele. Totuși nu ne putem declara pe deplin mulțumiți cu aceste realizări. Dacă m-aș referi la grîu — ați văzut că sînt cooperative care au obținut o producție de peste 4 000 kg la hectar ; dar dacă am fi realizat o medie pe țară în jurul a 4 000 de kg la hectar, am fi avut în hambarele statului încă aproape 4 000 000 tone de grîu, ceea ce echivalează cu circa 220 milioane de ruble sau de dolari. Vă închipuiți ce ar fi însemnat asta 

pentru economia noastră în plină dezvoltare ! Menționez aceasta pentru că apreciez că este pe deplin posibil ca pînă la sfîrșitul cincinalului sau la începutul viitorului plan cincinal să obținem o producție de grîu pe țară- în medie de peste 3 500 kg la hectar. O asemenea producție este pe deplin realizabilă și trebuie să ne propunem această sarcină. (A- 
plauze puternice).Doresc ca în numele Comitetului Central al partidului să adresez felicitări cooperativelor agricoleconducerilor lor și cooperatorilor — care au fost premiate astăzi aici, să le urez noi succese în activitatea lor. (Aplauze pu
ternice).M-am consfătuit cu cîțiva tovarăși din conducerea partidului și a Consiliului de Stat și am ho- tărît ca să înmînăm „Ordinul Muncii" clasa I tuturor cooperativelor și întreprinderilor de stat care au obținut recolte de peste 4 000 kg la hectar. (Aplauze puter
nice). Incepînd însă din anul viitor, vom acorda „Ordinul Muncii" clasa I acelor întreprinderi de stat și cooperative agricole care vor obține la grîu o recoltă de 4 500 kg la hectar, iar pentru porumb de 5 000 kg la hectar, bineînțeles, pe suprafață neirigată. (Vii 
aplauze). Ne gîndim să stabilim și pentru alte culturi niveluri de producție corespunzătoare, pentru care vom acorda aceste distincții atît cooperativelor, cît și întreprinderilor agricole de stat. Dorim ca, și pe această cale să răsplătim activitatea și rezultatele bune ale oamenilor muncii din agricultură.Ceea ce am realizat pînă acum demonstrează marile posibilități de care dispune agricultura noastră socialistă. După cum se știe, Congresul al X-lea al partidului, elaborînd programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România și punînd în continuare accentul pe dezvoltarea industriei, a acordat în același tiirip o atenție deosebită progresului mai rapid al agriculturii. Realizările din acest an din agricultură constituie o dovadă elocventă a realismului prevederilor cincinalului 

și totodată demonstrează capacitatea și hărnicia țărănimii noastre cooperatiste, a tuturor oamenilor muncii din acest important sector al economiei noastre naționale — mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, ingineri, tehnicieni, a întregii noastre țărănimi. Pentru realizările obținute în acest an, adresez tuturor oamenilor muncii din agricultură, întregii noastre țărănimi cele mai calde felicitări. (Aplauze puternice, 
urale).Deși sărbătorim astăzi „Ziua recoltei", nu pot să nu menționez, și cu. acest prilej, rezultatele bune obținute în primele 9 luni ale actualului cincinal de industria noastră socialistă. După datele pe care le avem pînă acum, în aceste 9 luni la producția industrială s-a realizat o depășire a planului de 2,2 la sută, obținîndu-se astfel un spor de producție de peste XI la sută față de aceeași perioadă a anului trecut — mult superior prevederilor cincinalului pentru acest an.De aceea, remarcînd aceste realizări bune din industrie, doresc să adresez, cu acest prilej, și clasei muncitoare, inginerilor și tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii din industrie, cele mai cordiale și călduroase felicitări. (Aplauze pu
ternice, urale).Desigur, tovarăși, dezvoltarea e- conomiei noastre naționale creează condiții pentru a asigura înfăptuirea prevederilor Congresului al X-lea privind ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Vă sînt cunoscute aceste prevederi. După cum știți, încă în acest an au fost luate măsuri privind sporirea alocațiilor pentru copiii tuturor oamenilor muncii din industrie și alte sectoare de activitate socială. A fost introdusă — pentru prima dată în România — acordarea de alocații pentru copii pentru întreaga țărănime cooperatistă ; au fost sporite cu 50—80 la sută pensiile țărănimii cooperatiste, s-au introdus tratamentele medicale gratuite pentru întreaga țărănime cooperatistă. Deci, pe măsura creării condițiilor ma

teriale, se înfăptuiesc în viață prevederile privind creșterea bunăstării muncitorimii, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, deoarece întregul nostru program, însuși țelul suprem al socialismului este fericirea poporului, a omului. Și vom face totul ca în societatea noastră omul să ducă o viață demnă de orîndui- rea socialistă și comunistă. (Aplau
ze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Remarcînd cu satisfacție rezultatele hurie obținute’ îh acest an în agricultură,..nu trebuie să . uităm lipsurile care mai persistă în acest important sector al economiei noastre naționale. Pe lîngă întreprinderile agricole de stat șl cooperativele care au obținut rezultate bune — iar unele dintre ele foarte bune — avem încă un număr de unități agricole, de stat și cooperatiste, care au obținut recolte cu mult sub posibilitățile lor. Este de înțeles că aceste neajunsuri se datoresc nu atît condițiilor obiective, climatice, cît unor lipsuri în mai buna organizare și folosire a bazei materiale, a fondului funciar, în aplicarea cuceririlor științei în agricultură. Nu ar fi just dacă nu aș adăuga la aceasta și unele deficiențe care persistă în felul cum organele agricole de specialitate, începînd cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, își îndeplinesc obligațiile pe care le au. Este adevărat, sîntem astăzi la o sărbătoare, dar aceasta este o sărbătoare de un fel deosebit — este „Ziua recoltei" — și dacă facem bilanțul a ceea ce am realizat nu ar fi bine să trecem peste neajunsuri, mai cu seamă că ne propunem ca în viitor să obținem recolte mult mai mari. Și trebuie să realizăm asemenea recolte, pentru că numai astfel vom asigura realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea, înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei, de făurire a bunăstării și
(Continuare în pag. a III-a)

Aplicarea neîntîrziată 
a propunerilor condiționează 
ritmul realizării planului

Un lucru a devenit limpede : reu- 
. șita și autoritatea adunărilor generale 
ale salariaților sint determinate nu 
numai de profunzimea analizei și dis
cuțiilor, ci, deopotrivă, de operativi
tatea și răspunderea cu care comite
tele de direcție aplică tot ceea ce s-a 
dovedit valoros din ideile și propune
rile formulate cu acest prilej de par
ticipant» la dezbateri. Numai astfel 
se poate asigura stimularea și mai 
puternică a energiilor creatoare ale 
masei largi de oameni ai muncii, a 
opiniei colective, numai astfel adu
nările generale ale salariaților pot 
să-și îndeplinească intocmai rolul lor, 
așa cum a fost conceput de partid, 
de instituție muncitorească supremă 
de conducere a unităților economice, 

' formă directă, nemijlocită de parti
cipare a oamenilor muncii, in dubla 
calitate pe care o au - de proprie
tari și de producători — la condu
cerea și organizarea întreprinderilor.

In urmă cu peste șapte luni, partici- 
pind la adunarea generală a salariați
lor de la filatura și țesătoria „Aurora" 
din Capitala, am remarcat o oarecare 
reținere din partea unor salariați in 
ceea ce privește posibilitatea reali
zării sarcinilor de plan pe anul 1971. 
Intr-auevar, ele erau deosebit ue mo
bilizatoare . la producția globală se 
prevăzuse un spor de peste 20 la sută, 
față ,d& realizările anului trecut, pro
ductivitatea' muncii urma să crească 
cu 24 la sulă, in vreme ce volumul 
de produse destinate exportului se 
dubla. Dar, tot atunci, participanții 

<la dezbateri au dat replica cuvenită 
unor asemenea rețineri, analizind cu 
maximă răspundere și exigență nea
junsurile care stinjeneau bunul mers 
ai activtății întreprinderii, formulînd 
numeroase soluții și propuneri con
crete, menite să ducă la valorificarea 
rapidă și intensă a rezervelor in-' 
terne.

Care a fost soarta acestei investiții 
de inițiativă a salariaților ? După 
cUm aveam să aflăm, la scurt timp 
după auunarea. generală, comitetul 
de direcție a analizat atent fiecare 
măsură, a întocmit un program con
cret cu termene și responsabilități 
precise, urmârindu-se aplicarea lui 
în cel mai scurt timp posibil. In fe
lul acesta, propunerile formulate de 
salariați in primă adunare generală 
din acest an au' fost aplicate în to
talitate. Mai. mult, după cum ne spu
nea directorul fabricii, ing. Anton 
Proca, stimulați de operativitatea' 
transpunerii în viață a propunerilor 
făcute atunci, de eficacitatea lor, sa- 
lariații au venit și la recenta adu
nare generală cu noi propuneri și 
măsuri de un real folos pentru în
treaga activitate de producție. Și de 
această dată, comitetul de direcție 
s-a dovedit a fi prompt și receptiv 
față de propunerile și soluțiile izvo- 
rite din rindul colectivului. Rezulta
tul ? Aproape 7 milioane lei repre
zintă valoarea producției globale ob
ținute peste plan după opt luni din 
acest an, spor realizat în întregime 
pe seama creșterii productivității 
muncii, adică fără nici o altă chel
tuială, decit cea a gîndirii și inițiati
vei salariaților de aici.

Desigur, exemplul întreprinderii 
„Aurora" nu e singular. Cert este că, 
acolo unde se acționează cu notărîre 
pentru finalizarea propunerilor sala

riaților se creează o atmosferă de În
credere, de natură să stimuleze și 
mai puternic interesul și spiritul de 
inițiativă al oamenilor muncii pentru 
buna gospodărire a întreprinderii. Ce 
se constată, de pildă, acum după mai 
bine de două luni de la desfășurarea 
ultimei adunări generale a reprezen
tanților salariaților, la uzina „Vul
can" din Capitală ? Care este stadiul 
aplicării propunerilor și soluțiilor fă
cute de salariați în precedenta adu
nare generală ?

Pentru inceput, ne-am notat punc
tul de vedere al președintelui comi
tetului sindicatului din uzină, toy. 
Marian Moisescu :

— Propunerile făcute de salariați 
în precedenta adunare generală bă
nuiesc că, in marea lor majoritate, 
au fost aplicate. Cele care totuși nu 
și-au găsit , incă o soluționare vor fi 
trecute din nou în planul de mă
suri, care va cuprinde și propunerile 
de la ultima adunare generală a re
prezentanților salariaților. Deocam
dată, s-a format un colectiv care le 
centralizează pe acestea din urmă, 
însă comitetul de direcție și cel al 
sindicalului au trecut deja la trans
punerea lor in practică. La noi, pro
punerile salariaților se rezolvă.

Să vedem însă și părerea citorv* 
dintre cei 'care au luat cuvîntul în 
adunările-igenerale;. adică a autorilor 
acestor propuneri. Constantin Dumi- 
trache, tehnician in secția turnătorie; 
„Unele propuneri se rezolvă, dar cele 
mai multe dintre ele nu și-au găsit 
nici o soluționare, deși, de cînd s-au 
făcut pentru prima dată, s-a scurs 
multă vreme, lată, de pildă, o pro
punere mai veche viza procurarea 
unui greifer și a unui magnet pen
tru descărcarea cocsului și, respec
tiv, a fontei. Aceasta se impunea cu 

. atit mai mult cu cit actualul sistem 
dev,manipulare a cocsului duce la 
multe pierderi și la un volum ridi
cat de muncă. Dar, cu toate că, după 
părerea mea, aceste dispozitive se 
pot realiza foarte repede și cu for
țele proprii ale uzinei, propunerea 
noastră incă nu și-a găsit o rezol
vare".

In adunarea generală a reprezen
tanților salariaților care a avut loc 
în luna august a.c. a luat cuvîntul 
și muncitorul Toma Morlova, din 
sectorul mecanic-șef. Referindu-se la 
modul cum au fost aplicate propu
nerile făcute la precedenta adunare 
generală, acesta spunea ; „Problemele 
ridicam de noi nu s-au rezolvat. Sa- 
lariații fac propuneri menite să lichi
deze uneid neajunsuri din uzină, dar 
ele nu sint transpuse in practică. De 
regulă, nu primim nici un răspuns —, 
pozitiv sau negativ — la măsurile 
pe care le propunem". „Propunerile 
salariaților — ne relata maistrul Ște
fan Ștefan, din secția -cazangerie — 
a căror rezolvare a stat in puterea 
conducerii secției s-au aplicat. Nu 
același lucru se poate spune însă și 
despre cele a căror rezolvare este de 
competența comitetului de direcție. 
Așa, de pildă, de toarte mult timp 
s-a propus dotarea atelierului con
strucții metalice cu un dispozitiv pen
tru detorsionarea balansierilor de la

Iile ȘTEFAN

(Continuare în pag. a V-a)
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SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI
(Urmare din pag. I)

de tone de fructe, legume și alte pro
duse agroalimentare. Cantitățile sint 
de două ori mai mari ca in toamna 
trecută.

In hala centrală a fost amenajată 
o expoziție — adevărată cămară a 
iernii — cu produse puse in vinzare 
de fabricile de conserve și semipre- 
parate de legume, de întreprinderile 
Centralei de valorificare a legumelor 
și fructelor. Printre exponatele pre
zentate, atrag atenția noile sorti
mente ale fabricilor Buftea, Valea 
Boșie, Flora și Giurgiu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile depuse pentru îmbu
nătățirea calității conservelor, reco
mandă continua diversificare a aces
tora, țimnciu-se' seama de cerințele 
consumatorilor.

Se vizitează apoi standuri ale în
treprinderilor agricole de stat, unități 
promotoare ale progresului tehnic și 
tehnologiilor înaintate în agricultură. 
Rețin aterfția produsele prezentate de 
I.A.S. Giurgiu, Mînăstirea, Prejmer, 
Studina, Breasta, Rm. Vilcea, Tîrgo- 
viște, Măgurele, Murfatlar, Valea Că
lugărească, Ștefănești și Fetești, care 
demonstrează elocvent capacitatea 
unităților de stat de a realiza pro
ducții mari, cu cheltuieli minime.

ADUNAREA
Pe platoul central din fața hale

lor s-au întrunit zeci de mii de lo
cuitori ai Capitalei și din județul 
Ilfov pentru a participa la adunarea 
populară închinată „Zilei recoltei".

E o atmosferă însuflețitoare, de 
vibrant entuziasm popular, patriotic. 
De pretutindeni răsună lozinci, ovații 
pentru partid, pentru patria socialis
tă. Pe mari pancarte sint înscrise cu
vintele : „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Tră
iască Partidul Comunist Român în 
frunte cu secretarul general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România!", „Tră
iască eroica clasă muncitoare !“, 
„Trăiască și să se întărească alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănime!", 
„Trăiască unitatea mișcării comunis
te și muncitorești internaționale !“. 
Uralele și aplauzele mulțimii, pito
resc colorată de costumele populare 
ale țăranilor cooperatori, se împle
tesc cu acordurile numeroaselor ta
rafuri.

în aclamațiile care nu contenesc 
minute în șir, în tribună iau loc 
conducătorii de partid și de stat.

Deschizind adunarea tovarășul 
Gheorghe Petrescu, prei*edin- 
tele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a ex
primat marea bucurie a tuturor ce
lor prezenți de a-1 avea din nou în 
mijlocul lor pe Iubitul conducător al 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu inimile pline de bucurie, țără
nimea unită în marea familie a coo
peratorilor, mecanizatorii — nou și 
puternic detașament al clasei noas
tre muncitoare in agricultură — spe
cialiștii, toți cel. care fac să ,sporească 
rodul pămîntului? raportează partidu
lui și., poporului,.- dumneavoastră, iu- ■ 
bite tovarășe secretar general,jjpsșg 
in acest prim an din actualul cinci
nal, planul de dezvoltare a agricul
turii de stat și cooperatiste se înfăp
tuiește cu succes, realizîndu-se pro
ducții superioare anilor anteriori la 
toate culturile.

La cultura griului — la care se cu
nosc rezultatele definitive — compa
rativ cu media anuală a perioadei 
1966—1970, în anul acesta s-a înre
gistrat o creștere de 550 kg la hectar. 
Sporuri importante de producție se 
vor înregistra și la porumb, cartofi, 
legume, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui și alte culturi.

Pe baza indicațiilor dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, activi
tățile Industriale și prestările de 
servicii se . extind în toate coopera
tivele agricole, devenind domenii de 
activitate care permit folosirea mai 
rațională a forței de muncă, punerea 
in valoare a imenselor resurse de 
materii prime și materiale locale.

Țărănimea cooperatistă își exprimă 
profunda recunoștință pentru spriji
nul material acordat de stat, de clasa 
muncitoare, pentru grija permanentă 
manifestată de conducerea partidu
lui în direcția îmbunătățirii condi
țiilor sale de viață. Această grijă și-a 
găsii o nouă întruchipare în măsu
rile privind majorarea pensiilor, a-, 
cordarea de ajutoare pentru copii, a 
ajutoarelor pentru naștere, asistență 
medicală și întreținere gratuită pe 
timpul spitalizării, trimiterea la tra
tament în stațiuni balneo-climaterice, 
acordarea de ajutoare în caz de boa
lă, măsuri sociale de mare importan
ță, de natură să stimuleze și mai 
mult eforturile cooperatorilor pentru 
dezvoltarea agriculturii, pentru spo
rirea contribuției lor la progresul 
continuu al patriei.

Prezență conducerii partidului, a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la marea sărbătoare a 
recoltei — a spus în continuare vorbi
torul — constituie expresia elocven
tă a cinstirii și prețuirii de care șe 
bucură munca harnică a țărănimii, 
a tuturor lucrătorilor din agricultura 
noastră socialistă.

Sînteți astăzi alături de noi, cînd 
culegem roadele unui an bogat, așa 
cum în anii grei, cînd am avut de 
luptat cu vicisitudinile naturii, ne-am 
bucurat de sprijinul permanent și de 
îndrumările dumneavoastră prețioa
se, care ne-au îmbărbătat, ne-au unit 
și mai mult în lupta cu greutățile, 
ne-au mobilizat să le învingem.

Milioanele de țărani cooperatori, 
toți lucrătorii ogoarelor vă adresea
ză, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri, 
vă exprimă recunoștința lor fierbin
te, izvorîtă din adincul inimii, pen
tru sprijinul pe care-1 acordați zi de 
zi progresului agriculturii, pentru tot 
ceea ce partidul întreprinde spre bi
nele și fericirea țărănimii, a între
gului nostru popor.

Realizările obținute în acest an 
puteau fi și mai bune dacă in mun
ca noastră am fi acordat o mai mare 
atenție înlăturării deficiențelor în- 
folosirea pămîntului, a bazei tehni- 
co-materiale, a tuturor resurselor de 
creștere a producției vegetale și ani
male existente în fiecare unitate.

In campania agricolă din această 
toamnă, care se desfășoară pe baza 
indicațiilor prețioase cuprinse în 
scrisoarea adresată de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, tutu
ror oamenilor muncii din agricultu
ră, vom folosi din plin fiecare zi, 
fiecare ceas in vederea executării Ia 
timp și la un nivel calitativ superior 
a tuturor lucrărilor. în acest mod 
pregătim o recoltă bogață în anul 
1972, an care marchează împlinirea 
unui deceniu de la încheierea coope
rativizării agriculturii, eveniment de 
excepțională însemnătate în viața po
litică și social-economică a poporului 
român.

în expoziție sînt prezentate, de a- 
semenea, produse ale cooperativelor 
agricole, desfăcute în cadrul asocia
țiilor cooperatiste de valorificare. 
Zeci de unități dip județul Ilfov pre
zintă legume și fructe 'proaspete, care 
par culese chiar acum.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu apre
ciază calitatea produselor, rezultate
le tot mai bune obținute de secto
rul cooperatist al agriculturii și sub
liniază existența unor mari posibili
tăți de sporire a recoltelor și în pro
porții corespunzătoare a veniturilor 
unităților cooperatiste și ale membri
lor cooperatori. De asemenea, reco
mandă organelor comerciale și de va
lorificare a produselor să ia toate 
măsurile pentru aprovizionarea rit
mică a piețelor cu mărfuri de cali
tate. Spre exemplu, arată secretarul 
general al partidului, folosind expe
riența cooperatorilor din județul Con
stanța, și in județul Ilfov se pot ex
tinde suprafețele cultivate cu cartofi.

în Incinta halelor se vizitează apoi 
sectorul de vinzare a cărnii. In di
versele compartimente sint expuse 
diferite sortimente de carne de porc, 
de vacă, de miei de toamnă și ber
beci, păsări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de cantitățile puse în vin
zare în ultimul timp și atrage din 
nou atenția organelor de resort să
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nimii cimp nelimitat-de afirmare, a 
determinat schimbări profunde în 
fizionomia satului, în nivelul de trai 
material și spiritual al țărănimii, 
transformind-o intr-o clasă nouă, ca
re și-a identificat năzuințele și aspi
rațiile cu cele ale clasei muncitoare 
— clasa conducătoare a societății 
noastre.

Tovarășul Gheorghe Petrescu a 
înmînat apoi diplomele și premiile 
acordate cooperativelor agricole frun
tașe pe țară la cultura griului în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
anul 1971, felicitind călduros pe re
prezentanții unităților fruntașe.

Locul I a fost ocupat de Coopera
tiva agricolă de producție din comu
na Foieni,. județul Satu-Mare, care 
a realizat o producție medie de 4 272 
kg la hectar.

Locul II de cooperativele agricole 
de producție din Stoicănești-Olt, cu 
o producție medie de .4120 kg grîu 
la ha, Dor Mărunt-Ialomița, cu 4 102 
kg la ha, și Diniaș-Timiș, cu 4 007 kg 
la ha.

Locul III a revenit cooperativelor 
agricole de producție din Moldoveni- 
Neamț, cu o producție de 3 983 kg 
grîu la ha, Luna-Cluj, cu 3 980 kg 
la ha, Băltăgești-Constanța, cu 3 918 
kg la ha și V. I. Lenin, din comu
na Viziru-Brăila, cu 3 831 kg la ha.

Mențiuni au fost acordate coope
rativelor agricole de producție : Va
lea Iui Mihai — județul Bihor și 
Girla Mare din județul Mehedinți.

în continuare a luat cuvintul tov. 
Dumitru Tudosie, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele C.A.P. 
Stoicănești, județul Olt.

Țăranii cooperatori din Stoicănești 
știu că viața lor nouă, tot mai, îm
belșugată o datoresc Partidului. Co
munist Român, sub a cărui condu
cere satele patriei noastre âu deve
nit un șantier de edificare economi- 
co-socială, de transformare continuă a 
conștiințelor.

Porniți pe făgașul socialismului, 
cu peste două decenii în urmă, mem
brii cooperativei agricole din Stoică
nești dețin azi o avere obștească de 
peste 30 milioane lei, iar producția 
globală va depăși în acest an 35 mi
lioane lei. Țin să vă raportez aici, iu
bite tovarășe Ceaușescu, că indicați
ile dumneavoastră privind noua for
mă de retribuire cu plata muncii in 
bani a fost aplicată la noi în toate 
sectoarele.

Folosind experiența și tradiția lo
cală — a spus în continuare vorbito
rul — și la noi în cooperativă am 
dezvoltat sectorul de activități in
dustriale și prestări de servicii, pro- 
ducînd : cărămidă, prefabricate de 
beton, construcții de binale, produse 
de fierărie, tîmplărie etc.

Ne angajăm față de conducerea 
partidului, față de dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, să folosim cu 
pricepere și hărnicie toate posibili
tățile existente la noi, să îndeplinim 
cu hotărire sarcinile trasate de par
tid, pentru a face din cooperativa 
noastră o unitate și mai puternică 
și mai înfloritoare.

In cuvîntul său, tov. |qj|
Erou al Muncii Socialiste, directorul 
I.A.S. „Insula Mare" a Brăilei, a 
spus :

„Insula Mare" a Brăilei a beneficiat 
din plin de sprijinul nemijlocit al 
partidului și statului, care i-au asi
gurat o importantă bază tehnico-ma- 
terială. Investițiile acordate, vastele 
lucrări hidroameliorative desfășurate 
aici au determinat creșterea supra
feței agricole a județului Brăila cu 
peste 70 de mii hectare. . Faptul că 
în cincinalul trecut întreprinderea 
noastră a obținut peste 500 mii tone 
de porumb, în afară de alte cereale 
și produse animaliere, confirmă pe 
deplin justețea politicii partidului și 
statului nostru, de declanșare a vas
tului program de lucrări hidroame
liorative pe întreg cuprinsul patriei 
noastre.

Ne-am propus și am luat măsurile 
ce se impun ca în actualul cincinal 
să obținem de pe acest tînăr pămint 
al țării o producție globală în va
loare de peste 2 miliarde lei și o 
producție marfă de 1,2 miliarde lei. 
Numai la cultura porumbului va tre
bui să realizăm peste 1 milion de 
tone.

Conducerea partidului, dumneavoas
tră tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
spus in continuare vorbitorul, ați fost 
de mai multe ori în mijlocul nostru, 
arătindu-ne ceea ce este bun în acti
vitatea noastră, dar și minusurile ce- 
mai existau, indicindu-ne căile de li
chidare a lor. Prezența dumneavoas
tră ne-a insuflat mai multă energie, 
mai mult curaj, mai multă încredere 
in rezolvarea propriilor noastre sar
cini. Ia cultura griului în acest an, 
de pe cele 6 000 hectare recoltate, am 
obținut o producție medie de 3 540 kg 
la ha. La cultura porumbului, care 
reprezintă ponderea principală a ac
tivității noastre, preliminăm că vom 
obține, de pe cele 37 mii hectare cul
tivate, la neirigat, o producție me
die de peste 5 000 kg boabe stas la 
hectar.

Ne vom preocupa cu toată price
perea și capacitatea noastră pentru 
pregătirea temeinică a producției a- 
nului viitor, în toate sectoarele noas
tre de activitate, pentru a obține re
zultate și mai bune, a da țării an de 
an cantități sporite de cereale și pro
duse animaliere.

Luînd cuvîntul, tov. ȘtQfgnlQ 
lOnCSCU Pre5e(!'nta cooperativei 

asigure permanent o bună și variată 
aprovizionare cu carne a populației. 
In mod deosebit, recomandă să nu 
se mai pună in vinzare carne de porc 
cu slănină.

,La ieșirea din hală, conducătorii 
de partid și de stat sint întimpinați 
din nou cu urale și aplauze entu
ziaste. Mii de cetățeni își exprimă 
bucuria de a avea din nou in mijlocul 
lor pe secretarul general, dau glas 
sentimentelor de dragoste și recunoș
tință pentru conducătorul partidului 
și statului, care, cu neobosită ener
gie, se preocupă permanent de con
dițiile de trai ale oamenilor muncii, 
se află mereu în mijlocul poporului.

Pe platoul din spatele halei se află 
mii de tone de' cartofi, varză și 
ceapă, fructe și alte produse speci
fice toamnei. Oprindu-se în fața 
unuia dintre standuri, secretarul ge
neral al partidului dă indicații ca, 
pentru aprovizionarea de iarnă a 
populației, să se extindă vînzarea 
cartofilor și a cepei ambalate în 
plase.

O mare abundență de produse se 
află și în standurile producătorilor. 
Oaspeții parcurg cîteva sute de me
tri printre mesele pe care sînt expuse 
din belșug mărfuri aduse de coope
rativele agricole și producătorii din 
preajma Capitalei și din județul Il
fov.

agricole Putineiu, din județul Teleor
man, a spus : Experiența anilor ne-a 
convins de înțelepciunea și clarviziu
nea politicii partidului, care ne-a 
condus pe drumul bunăstării și al 
belșugului. Aplicînd în viață indica
țiile dumneavoastră, vă raportăm că 
am obținut anul acesta o producție 
bună de griu și că vom obține pro
ducții bune și la celelalte culturi, pre
cum și în zootehnie. Sîntem con- 
știenți însă că. putem culege roade 
și mai îmbelșugate. Ne-o spune a- 
ceasta pămîntul, care se dovedește, 
ea întotdeauna, darnic, dar cu oame
nii harnici.

Sînt mindră că pot să subliniez 
aici că la obținerea acestor rezultate 
o contribuție însemnată au adus fe
meile cooperatoare, care reprezintă 
majoritatea în cooperativa noastră. 
Prin munca lor, ele contribuie la spo
rirea rodniciei pămîntului, la realiza
rea unor producții agroalimentare 
sporite și, pe această cale, la întări
rea economico-organizatorică a coo
perativei agricole, izvorul bunăstării 
noastre.

Este un prilej fericit să transmit 
conducerii partidului, să vă transmit 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, mulțumirile noastre fier
binți, izvorîte din adincul inimii, pen
tru grija părintească ce ne-o purtați 
nouă și copiilor noștri, care-și gă
sește o nouă expresie în recentele 
măsuri sociale, de îmbunătățire a 
condițiilor de viață ale membrilor 
cooperatori.

Ca mame ale generațiilor de copii, 
care vor duce mai departe opera de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste, care vor construi comunis
mul, știm că ne revin obligații deo
sebite: datoria de a da țării oameni . 
de nădejde, educați în spiritul mun
cii, al cinstei, corectitudinii, așa cum 

■ partidul-.nostru o cere, spre binele și 
fericirea patriei noastre.

a vorbit apoi tov. Gheorghe 
CfjstgU muncitor la uzina „Se
mănătoarea", din București.

, De „Ziua recoltei", a spus vorbi
torul, am deosebita cinste ca, în nu
mele colectivului de constructori de 
mașini agricole de la uzina „Semă
nătoarea" să transmit un salut fier
binte, salutul nostru frățesc oame
nilor muncii din agricultură și să 
urez noi succese în muncă coopera
torilor, mecanizatorilor, întregii noas
tre țărănimi.

Zecile de mii de tractoare care 
brăzdează in lung și lat ogoarele ță
rii, combinele, mașinile și utilajele 
agricole moderne, cantitățile sporite 
de îngrășăminte chimice constituie 
contribuția clasei noastre muncitoare, 
sprijinul acordat țărănimii 

. nerea de producții sporite 
porumb și celelalte culturi, 
față permanent obiectivele 
dustriei de cel de-al X-lea 
indicațiile personale ■ ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul nostru 
a reușit ca în 1971 să trimită ogoa
relor aproape 1 000 de combine auto
propulsate „Gloria" pentru cereale, 
precum și numeroase alte tipuri de 
mașini moderne.

Recent, și în uzina noastră, în adu
nări ale comuniștilor, a avut loc 
dezbaterea documentelor de partid 
care vizează îmbunătățirea muncii po- 
litico-ideologice și cultural-educative. 
Cu acest prilej au fost evidențiate 
rezultatele bune obținute, dar și lip-

in obți- 
la griu, 

Avînd in 
puse in- 
Congres,

dragi conducători, pe meleagurile județului IlfovBun sosit,

de partid și de stat stnt întîmpinați cu câldură de miile de oameni adunați In piața OborConducătorii

să obțină prodiicții bune. Ele nu 
sint însă pe măsura gradului de în
zestrare tehnică, a fertilității solu
lui.

Consiliul intercooperatist creat pe 
raza stațiunii noastre exercită o in
fluență pozitivă asupra activității 
cooperativelor pe linia răspindirii 
experienței pozitive, a coordonării 
activității lor și a stațiunii de ma
șini agricole, în scopul creșterii efi
cienței activității productive.

Noua 
țiunilor 
turii a 
strînsă 
ducției, 
buire a 
rii producțiilor planificate .la hectar 
este un element de maximă impor
tantă la cointeresarea muncitorilor 
din S.M.A.

Rezultatele obținute de stațiunea 
noastră în acest an pot fi concreti
zate printr-o mai bună folosire a ca
pacităților de producție, a forței de 
muncă, realizarea veniturilor plani
ficate pe primele 9 luni și reducere,! 
cheltuielilor planificate cu .UiLlei Ia noașțra a foș^un^arjirn ^-■1 000 îei yenițuri? ' ••■■■■« ■•>3.;.5le
. Vă asigurăm, iubite tovarășe sebre- ' 
tar general; că noi, cu toții, vom 'ăd- 
ționa cu hotărire pentru îndeplini-

persistă în activitatea 
a conștiinței comuniste 

posibilitățile pe care 
spori producția de ma-

șurile ce mai 
de dezvoltare 
a oamenilor,, 
le avem de a 
șini agricole.

Exprimăm aici, în fața dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, angajamentul nostru că 
nu ne vom precupeți forțele, că vom 
munci cu perseverență pentru reali
zarea integrală și în bune condiții a 
sarcinilor ce ne revin în primul an 
al actualului cincinal.

A vorbit apoi tov. Qr0SZ FrCR- 
CÎSC Pre5e(!intele C.A.P. Foieni, din 

Sint profund 
in 

noastră,
a-

județul Satu-Mare. 
emoționat și bucuros că, 
nul acesta, cooperativa uuasua, 
creată în 1959, la îndemnul parti
dului, prin unirea de bunăvoie a ță
ranilor români, maghiari și germani, 
a ocupat primul loc pe țară, în în
trecerea socialistă, la cultura griului. 
Vă raportez, tovarășe secretar gene
ral, că vom fi printre primii și la 
cultura porumbului.

Drumul, parcurs în cei .12 ani. de 
de mutică harnică/ răsplătită de ro
dul bogat al holdelor. La creare, ave
rea obștească a cooperativei era de 
318 mii lei ; acum este de 13 milioa
ne lei, iar la sfîrșitul cincinalului va 
fi de 18 milioane lei. Avem peste 4 
mii de animale ; pe nisipurile steme 
în trecut se găsesc acum bogate li
vezi. culturi de cartofi și altele. Re
coltele mari, veniturile obținute au 
făcut viața cooperatorilor noștri mai 
bună, mai plină de bucurii. Din cele 
754 de familii de cooperatori, 400 
și-au construit case noi, moderne, cu 
baie, mobilate ca la oraș.

Factorul principal al succeselor 
noastre îl constituie aplicarea neabă
tută a indicațiilor si sarcinilor trasate 
de partid, de dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, a- 
griculturii, ajutorul tehnic material 
primit din partea statului.

Sîntem siguri că in anul 1972 vom 
putea raporta realizări și mai deo- 

. sebite și ne angajăm în fața con
ducerii de partid, a dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort, că, sub 
conducerea organizației de partid, 
cooperatorii din Foieni vor munci 
cu dîrzenie pentru a realiza recolte 
și mai mari, că vom păstra cu cinste 
drapelul de cooperativă fruntașă la 
cultura griului.

în cuvîntul său, tov. jjjjț 
lUrCȘ directorul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Horia, din 
județul Ilfov, a spus : Cu prilejul 
sărbătorii „Zilei recoltei", sîntem bucu
roși să arătăm că muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii stațiunii noastre, 
împreună cu cooperatorii, au reușit 

formă de organizare a sta- 
pentru mecanizarea agricul- 
creat condiții pentru o mai 
legătură cu necesitățile pro- 
iar actuala formă de retri- 
muncii după nivelul realiză-

PRODUSE CARE DESCHID LARGI PERSPECTIVE
INDUSTRIALIZĂRII CONSTRUCȚIILOR

Părăsind ambianța festivă, animată, 
Oborului, oaspeții se îndreaptă sprea

Sinești, localitate situată la circa 30 
kilometri de Capitală. Cooperativa a- 
gricolă de producție „Drumul lui 
Lenin" din această localitate, unitate 
economică ce a obținut succese re
marcabile la culturile de cimp, în 
grădini și livezi, la sectorul zootehnic, 
s-a pregătit să-1 primească sărbăto
rește pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat. De-a lungul arterei, 
de la București la Sinești, în comu
nele Voluntari, Afumați, Lilieci, lo
cuitorii satșlor, tineri și vârstnici, au 
ieșit in masă pentru a saluta cu căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Sinești, în fața sediului coope
rativei agricole, sute de localnici, 
precum și cetățeni din satele înveci
nate, întîmpină conducătorii parti
dului cu piine și sare, cu. flori, cu 
urări de. bun venit, de sănătate si. 
viață lungă, spre binele țării, al în
floririi continue a patriei.

rea Ia timp și în cele mai bune con
diții a sarcinilor trasate de condu
cerea de partid, de dumneavoastră 
personal, prin scrisoarea adresată tu
turor lucrătorilor din agricultură.

In aplauze entuziaste ale zecilor de 
mii de participanți la sărbătorirea 
„Zilei recoltei", a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvântarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu atenție 
și subliniată în. repetate . rînduri cu 
aplauze și ovații.

Cei prezenți și-au manifestat de
plina lor adeziune la politica internă 

. și externă a partidului șl statului, 
hotănrea de a munci neobosit pen
tru dezvoltarea multilaterală a so
cietății noastre socialiste, pentru în
deplinirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al X-lea al parti
dului.

în încheierea adunării populare, 
președintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Gheorghe Petrescu, a spus : Aprecie
rile pe care le-ați făcut, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, și cu acest

“prilej Ia ădtesif-Sctivftății milioahelbr a——
de lucratori: djn'agricultură, prețuirea : ral al .partidului răspunde cu căldu- 
pe care o dați, muncii rodnice a celor ovațiilor mulțimii.
care făuresc belșugul holdelor, ne

Aici, la această cooperativă agrico
lă de producție, Ministerul industriei 
Materialelor de Construcții a inițiat 
un interesant experiment, constînd in 
construirea unei locuințe-tip pentru 
inginerii și cadrele tehnice ale coope
rativei. Ministrul Traian Ispas pre
zintă casa, dispusă pe două nivele și 
încorporind patru apartamente. Ea 
este clădită din prefabricate, mate
riale de construcție noi, cu însușiri 
termo-izolante și termo-acustice su
perioare. Apartamentele, compuse din 
trei camere și dependințe, oferă întreg 
confortul modern, sint realizate la 
un preț de. cost. redus, au un aspect 
atrăgător, într-un cuvînt creează ca
drul plăcut al unei locuințe bine con
cepute și realizate. Secretarul general 
al partidului apreciază inițiativa mi
nisterului și recomandă ca, în unele 
detalii ale sale, proiectul să fie re
văzut. iar soluțiile să conducă la re- 
dimensionarea unora din părțile de 
acces, la ridicarea gradului de con
fort și funcționalitate a dependin
țelor.

în aceeași suită de preocupări, sînt 
Înfățișate două noutăți în materie de 
construcții adecvate specificului și 
necesităților cooperativelor . agricole 
de producție. Mai întîi, un grajd-tip 
din prefabricate, pe care Ministerul 
Industriei Materialelor de Construc
ții il livrează în două variante, sub 
formă de părți componente ieftine și 
simple ; acestea sînt astfel concepute 
și realizate, încît urmează să fie a- 
samblate de către cooperatori prin- 
tr-o simplă îmbinare a unor buloa- 
ne. Grajdul este conceput potrivit 
celor mai noi tehnologii în mate
rie de zootehnie. Calitățile 
care le întrunesc, ca de 
fel și ale pătulului pentru po
rumb, prezentat în continuare, sînt 
unanim apreciate. Unele corective 
care se recomandă țin de domeniul 
proporționării. Spațiul interior de ac
ces în grajd, ca și'intervalul dintre 
pătule, sînt cu prea multă largheță 
dimensionate, ceea ce duce 
sum nejustificat de materiale 
strucție, la risipă de teren, 
rectivele socotite necesare, 
tipuri de construcții sînt apreciate ca 
valoroase. Ele economisesc materiale 
de construcție cum sint lemnul și 
metalul, Oferă un grad de funcționa
litate superior, imprimînd construcți
ilor din cooperative o linie modernă.

în incinta cooperativei agricole din 
Sinești, Centrala industrială de pre
fabricate din beton a organizat o 
cuprinzătoare expoziție de materiale 
noi de construcție cu destinații spe
cific rurale, precum și unele cu uti
lizări generale în construcții. Stan
durile înfățișează zidării din blocuri 
de beton celular, autoclavizat, plăci 
ondulate din azbociment, plar.șee cu 
corpuri ceramice, elemente prefabri
cate pentru șarpantă din beton celu
lar autoclavizat, spalieri din beton 
precomprimat pentru viță de vie, 
tuburi de canalizare din beton, di
verse materiale izolante, jgheaburi 
pentru irigații, produse cera
mice noi pentru lucrări de zidărie, 
cahle de teracote și multe alte pro
duse noi, care Înlocuiesc, la un Înalt

pe 
alt-

la cori
de con- 
Cu co- 

aceste

r ■ ■
umplu inimile de bucurie, constitui» 
un nou imbold în muncă pentru a da 
viață programului partidului de în
florire a agriculturii noastre socia
liste.

Indicațiile dumneavoastră prețioa
se, observațiile critice la adresa 
muncii noastre vor sta permanent 
în atenția lucrătorilor din agricultu
ră, ne vor călăuzi in întreaga activi
tate.

Ne angajăm, stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, ca impreună cu 
întregul nostru popor să transpunem 
neabătut în fapte mărețul program 
al făuririi societății socialiste multi-' 
lateral dezvoltate, trasat de cel de-al 
X-lea Congres al partidului.

După adunarea populară, conducă
torii de partid și de stat sînt invi
tați să viziteze o tradițională mustă
rie. Răsună acordurile tarafurilor. în 
Întreaga piață domnește atmosfera 
sărbătorească. Pe o estradă specială, 
ca și in piață, echipe de artiști ama
tori prezintă programe folclorice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți oaspeți șînt conduși la plecare 
de un mare număr de cetățeni, car*'' 
îi aclamă ■ îndelung/ Secretarul gene- 

de eficiență economică, mate- 
tradiționale de construcții... . .. ; jn aceastj

120 Și chiar 140 de tone la 
Munca de investigație, 

la bază temeinice cu- 
de genetică, pornind de Ia 

este nou în domeniul ame-

grad 
. riale

Realizările înfățișate 
expoziție in aer liber sînt apreciate 
ca valoroase și se recomandă spe
cialiștilor să depună noi și noi efor
turi pentru îmbunătățirea performan
țelor produselor realizate, pentru ob
ținerea de noi materiale de construc
ție ieftine și cu însușiri superioare, 
să se ia toate măsurile pentru pro
ducerea în serie mare a ceea ce s-a 
dovedit valoros și este căutat p« 
piață ca marfă de calitate.

în cadrul natural de un pitorese 
Insolit al „Popasului Sinești", orga
nizatorii „Zilei recoltei" din județul 
Ilfov au pregătit și o altă veritabilă 
surpriză : Expoziția Institutului de 
cercetănț pentru legumicultură și 
floricultură".

Este o adevărată încîntare, dar • 
lncîntare ce obligă la meditație asu
pra fructuoasei activități de amelio
rare a plantelor depuse de cerce
tători, să vezi vinete cît pepenele, 
struguri cu boaba cit pruna, ceapă 
din producții record de 20—25 tona 
la hectar, roșii din grădini ce au dat 
40 tone la hectar, sămrnță. elită 
provenită din hibrizi de floarea-soa- 
relui, grîu, pbrumb, ardei, usturoi, 
alte felurite legume, sfeclă furajeră, 
provenind din cîmpuri pe care s-au 
recoltat 
hectar, 
avînd 
noștințe 
ceea ce 
liorării plantelor, creării de soiuri șl 
varietăți noi, dă rezultate de mara 
valoare în condițiile deosebit de fa
vorabile create științei, agriculturii 
în general, în țara noastră. Tocmai 
pornind de la aceasta, se face reco
mandarea introducerii în marea pro
ducție a rezultatelor cercetării, pen
tru ca într-adevăr, oamenii de știin
ță să-și aducă o contribuție din ce în 
ce mai substanțială la sporirea recol
telor, pentru ca agricultura socialis
tă să beneficieze din plin de roadele 
cercetării.

Rezultate la fel de valoroase înfă
țișează Expoziția Industriei laptelui 
din județul Ilfov. Sînt apreciate, de 
asemenea, expozițiile de artizanat și 
cea de produse industriale a C.A.P.- 
Otopeni.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt invitați să ia parte apoi la un 
frumos spectacol folcloric, prezentat 
în pădurea de stejar de la Sinești de 
către artiști amatori din județ.

în încheierea vizitei, Comitetul 
județean Ilfov al P.C.R. și Consiliul 
popular județean au oferit o masă 
tovărășească în cinstea oaspeților.

Reportaj realizat de s
Ion MĂRGINEAN!! 
Nicolae
POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
Mircea IONESCU 
Emil MARINESCU 
Gheorghe BRĂTESCU
Fotografii : Petre Dumitrescu 

Dumitru Ion 
Mihai Andreesoi
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

ZIUA RECOLTEI ÎN ȚARĂ

LA SATE S-A MUNCIT
CU SPOR

(Urmare din pag. I) fericirii poporului nostru ! (Vil 
aplauze). De aceea cerem tovarășilor din conducerea agriculturii, 
atît de la minister, cît și de la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, tuturor oamenilor muncii din agricultură — la fel cum cerem și clasei noastre muncitoare — să-și unească rîndurile și să-și sporească eforturile pentru a smulge roade tot mai bogate de pe întreg pămîntul patriei noastre. însuși faptul că au fost premiate cooperative din Satu-Mare, din Piatra Neamț, din Olt, deci nu din zonele care în trecut dădeau producțiile cele mai mari, constituie o dovadă a posibilităților mari pe care 
le are agricultura noastră în toate județele. Și, pentru că de cîțiva ani la rînd ne obișnuisem să premiem numai unitățile agricole din Constanța și Ialomița, trebuie să spunem că dacă ele nu se găsesc ■ astăzi pe lista celor premiate, aceasta se datoreșfe nu numai faptului că au avut unele condiții climatice nu prea bune, ci și lipsurilor care au existat în munca lor din acest an. Știu că și comitetele județene, primii secretari ai acestora ascultă această cuvîntare, de aceea mă refer la aceste neajunsuri ; cred că ei vor trage toate concluziile, că anul viitor se vor prezenta cu rezultate mai bune. Aș dori să avem un număr cît mai mare de cooperative agricole și de întreprinderi de stat care să candideze la „Ordinul Muncii" cla
sa I 1 (Aplauze puternice).Este necesar să fie luate toate măsurile pentru a asigura înfăptuirea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea, privind dezvoltarea agriculturii. în primul rînd, trebuie acordată o atenție mai mare folosirii fondului funciar. A- nul acesta, cîteva sute de mii de hectare nu au fost lucrate în mod corespunzător, iar pe o suprafață însemnată nu s-au obținut nici un fel de recolte. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, cît și consiliile populare nu aplică cu destulă fermitate legea apărării fondului funciar ; ele nu au acționat pentru a se respecta prevederile legii privind interzicerea scoaterii din producție a unor suprafețe arabile. Se face încă risipă de pămînt deși, se știe, suprafața agricolă a României nu este prea mare, iar populația crește, nevoile de produse agroalimentare sporesc. Trebuie să facem în așa fel încît fiecare metru pătrat de pămînt să fie folosit în condiții cît mai bune. în afară de a- ceasta, trebuie să arătăm că există încă multe drumuri de tot felul, care scot din circuitul agricol mari terenuri, sînt suprafețe de zeci și zeci de mii de hectare pe care băltește apa ; după unele date, anul acesta, aceste suprafețe au fost de peste 200 de mii de hectare. Toate acestea diminuează mult posibilitățile de a spori producția agricolă. Menționez aceste lucruri pentru că problema principală, mijlocul de bază pentru a obține producții agricole este pămîntul — și de felul cum îl folosim, cum îl fertilizăm. depinde obținerea unor recolte tot mai bune 1în al doilea rînd, este necesar să 
se realizeze în condiții mai bune programul de îmbunătățiri funciare, de desecări și irigații — aceasta constituind, de asemenea, una din condițiile principale în vederea obținerii de producții mari.în al treilea rînd, se impune lua
rea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării de semințe de înaltă productivitate pentru întreaga suprafață și pentru toate plantele. Nu doresc să mai insist asupra acestei probleme. S-au întocmit, în această privință, programe de măsuri — și sper că ele nu vor rămîne numai în sertarele institutelor și stațiunilor experimentale, ci vor prinde viață, că ogoarele patriei noastre vor fi însămîn- țate numai cu semințe de înaltă productivitate. Experiența îndelungată; dar mai cu seamă experiența acestui an, a demonstrat în mod grăitor că sămînța are un rol ho- tărîtor în obținerea de recolte bune și sper că Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor va face din această sarcină o preocupare permanentă, de 
zi cu zi.De asemenea, trebuie acordată mai multă atenție pomiculturii și viticulturii. în primul rînd este nevoie să se dea mai multă atenție soiurilor de pomi și de vii, plantării de pomi și de viță de vie cu calități superioare, de înaltă productivitate ; trebuie arătat, în această ordine de idei, că s-a diminuat mult numărul vișinilor și cireșilor, deși avem zone întregi cu posibilități largi de a obține recolte mari de la acești pomi fructiferi. în general, față de posibilitățile României, producțiile la livezi și vii nu ne pot mulțumi. Sînt necesare măsuri urgente pentru ca toate cele cîteva sute de mii de hectare de livezi și cele cîteva sute de mii de hectare de vii să fie mai bine întreținute și să obținem de pe ele producții ’ corespunzătoare posibilităților țării noastre.în ce privește zootehnia, cu toate progresele obținute, rezultatele pe care le avem nu ne pot mulțumi pe deplin. Se acționează încă în- tr-un ritm lent pentru aplicarea măsurilor stabilite în Programul național, atît»în ce privește creș
terea efectivelor, cît mai cu seamă 

în legătură cu îmbunătățirea și a- meliorarea raselor de animale. Dispunem de peste 4 milioane de hectare de pășuni și finețe, dar randamentul acestora este foarte scăzut; aș putea spune că nu obținem de pe această suprafață nici o treime din masa verde care s-ar putea realiza.De aceea este necesar ca Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, uniunile județene ale cooperativelor, toate organele agricole, consiliile populare, organele și organizațiile de partid să ia toate măsurile necesare privind realizarea programului de dezvoltare a zootehniei, a- meliorarea și îmbunătățirea pășunilor și fînețelor și, în general, pentru o mai bună folosire a bazei furajere. Trebuie să realizăm în cîțiva ani o schimbare radicală a situației din zootehnie, spre a obține astfel cantități corespunzătoare de produse animaliere necesare creșterii nivelului de trai al poporului și a putea, totodată, asigura și unele disponibilități pentru exporturile prevăzute în plan — și pe care trebuie să le realizăm, a- vînd în vedere importurile mari de materii prime și de utilaje pentru industrie pe care va trebui să le facem și în viitor.în general, se impune o mai mare preocupare pentru aplicarea cuceririlor științei în agricultură, pentru executarea la timp a lucrărilor și stringerea în ,bune condiții a recoltei. Voi da numai un exemplu în această privință : după calcule — desigur aproximative — dacă în acest an s-ar fi executat la timp toate lucrările de întreținere, dacă toată recolta de cereale ar fi fost strînsă la vreme, a- tunci numai la grîu producția totală ar fi fost cu 400 000—500 000 de tone mai mare. Vă închipuiți, deci, ce pierderi au existat datorită nestrîngerii la timp și în bune condiții a griului ! Și asemenea exemple s-ar putea da și în ce privește alte culturi.Menționez toate acestea pentru a se înțelege mai bine marile rezerve de care dispune agricultura noastră, posibilitățile pe care le avem ca în anii următori să realizăm și chiar să depășim producțiile stabilite în planul cincinal.Măsurile luate la începutul a- cestui an privind mai buna organizare și retribuire a muncii în cooperativele agricole de producție ău creat un puternic avînt în rîndul tuturor cooperatorilor. Este necesar să se aplice peste tot cu fermitate aceste măsuri, să perfecționăm în continuare organizarea muncii în întreprinderile agricole de stat și cooperatiste, să sporim rolul adunărilor generale în dezbaterea și stabilirea tuturor măsurilor privind dezvoltarea fiecărei cooperative. în general, este necesar ca atît consiliile de conducere ale cooperativelor, cît și consiliile oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat și din întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii să devină efectiv organe de conducere colectivă, care să asigure realizarea in bune condiții a tuturor sarcinilor privind creșterea producției în fiecare cooperativă, în fieeare întreprindere de stat.Este necesar ca întreprinderile de mecanizare — care, de asemenea, au fost reorganizate în acest an, apropiindu-le mai mult de cooperativele agricole și legîndu-le mai strins activitatea de problemele producției agricole — să înțeleagă că veniturile lor depind de recoltele obținute, că sarcina mecanizatorilor este ca, împreună cu țărănimea cooperatistă, să asigure realizarea producțiilor prevăzute în plan ; numai după aceste criterii vom aprecia activitatea întreprinderilor de mecanizare. Și ele vor beneficia de avantaje materiale, inclusiv de acordarea „Ordinului Muncii", atunci cînd cooperativele pe care le deservesc vor obține producțiile la care m-am referit. Avem, deci, în fața noastră un întreg program de măsuri, pe care aplicindu-1 cu fermitate, vom face ca producțiile ce le vom obține să depășească cu mult prevederile stabilite în planul cincinal.După cum cunoașteți, în acest cincinal în agricultură se vor investi aproape 100 miliarde lei, din care circa 80 miliarde din fondurile statului. Pentru a avea o imagine mai clară a ceea ce înseamnă aceasta, voi menționa că în primul cincinal al țării noastre — cincinalul 1950—1955 — am investit în întreaga economie națională 50 miliarde de lei; deci în următorii 5 ani numai în agricultură investim de două ori cît am investit pentru întreaga dezvoltare a țării în cei 5 ani la care m-am referit. .Este, desigur, un efort mare — de aceea se impune să luăm toate măsurile spre a folosi în condiții cît mai bune și cu rezultate cît mai strălucite aceste importante mijloace financiare și materiale pe care le investim pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.In actualul cincinal urmează să realizăm un mare volum de irigații — circa 1 200 000 de hectare. Pe alte sute de mii de hectare se vor desfășura acțiuni de desecări, de îndiguiri, de ameliorări, de combatere a eroziunii solului ; luate la un Ioc, suprafețele pe care se vor executa aceste lucrări depășesc, de asemenea, peste un milion de hec

tare. Toate acestea cer o muncă intensă din partea organizațiilor de specialitate, a tuturor cooperativelor și întreprinderilor agricole, a consiliilor populare județene, o- rășenești și comunale. Trebuie să realizăm aceste acțiuni, deoarece numai astfel vom putea asigura baza creșterii în mod susținut a producției agricole.Va spori dotarea agriculturii cu mașini agricole, asigurîndu-se pînă la sfîrșitul cincinalului mecanizarea în fapt a tuturor lucrărilor. Este necesar însă ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apeîor — care dispune, de asemenea, de un număr mare de întreprinderi de mecanizare și pentru producerea de mașini agricole — să ia toate măsurile în vederea perfecționării mașinilor agricole și realizării în întregime a programului de dotare a agriculturii cu toate mijloacele tehnice de care are nevoie.De asemenea, în cincinalul actual agricultura urmează să primească cantități sporite de îngrășăminte minerale și alte substanțe chimice. Este necesar de aceea ca Ministerul Industriei Chimice să ia toate măsurile pentru a asigura livrarea la timp, și de calitate superioară, a îngrășămintelor, a erbicidelor și a celorlalte produse chimice, care sînt de o necesitate stringentă pentru dezvoltarea agriculturii noastre.Așa cum se știe, avem însemnate prevederi de investiții atît pentru dezvoltarea industriei de construcții de mașini, cît și pentru industria chimică ; trebuie însă ca și în a- ceastă privință să fie luate măsuri hotărîte pentru a se realiza la timp aceste investiții ! Chimiștii, institutele de cercetări, combinatele chimice au datoria să acorde mai multă atenție realizării produselor de care are nevoie agricultura.După cum vedeți, la realizarea 
de producții agricole sporite concură nu numai cei ce lucrează în agricultură, ci și multe alte ramuri ale industriei noastre socialiste. Dezvoltarea industriei se răsfrînge în mod nemijlocit și asupra agriculturii — deci și asupra creșterii bunăstării tuturor oamenilor muncii. Este necesar să se realizeze o mai bună conlucrare între agricultură, industria constructoare mașini, industria chimică, industria materialelor de construcții —- ca să nu enumăr decît pe cele principale — spre a putea realiza în întregime programul de dezvoltare a agriculturii pe care l-am prevăzut pentru acest cincinal.Realizarea în viață a prevederilor cincinalului trebuie să ducă la sporirea substanțială a producției agricole, să asigure o mai bună și tot mai abundentă aprovizionare a populației cu produse agroalimentare. Ne bucurăm, tovarăși, de faptul că aprovizionarea este bună, că în acest an piețele noastre au fost mai bine aprovizionate, că însuși comerțul s-a ocupat mai mult de prezentarea corespunzătoare a produselor. Vrem însă ca această situație să se îmbunătățească și mai mult; dorim să asigurăm în acest cincinal o asemenea aprovizionare abundentă, încît să satisfacem din plin toate cerințele întregului nostru popor ! Este posibil și depindă de noi să realizăm aceasta, tovarăși ! (Aplauze puternice, urale).Ținînd seama de prevederile privind dezvoltarea societății noastre în perioada actualului cincinal, de puternica bază materială de care va dispune agricultura, de numărul mare de specialiști pe care îl avem — și care va crește în acest cincinal — de cuceririle științei a- gricole ce le vom apljca în producție, putem aprecia că există toate condițiile pentru a realiza cu deplin succes programul- elaborat de Congresul al X-lea cu privire la ridicarea agriculturii, pentru a face din aceasta o ramură de mare importanță, care să meargă în pas cu industria noastră socialistă. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,Anul viitor vom sărbători 10 ani de la încheierea cooperativizării. Putem spune că fiecare an demonstrează superioritatea agriculturii socialiste. Știm că trecerea la cooperativizare n-a fost ușoară, că a trebuit să creăm cooperative fără a asigura de Ia început o temeinică bază materială și tehnică. Cu toate acestea, cooperativele din patria noastră, sectorul socialist al agriculturii cooperatiste și-a demonstrat de la început superioritatea ! Țărănimea română s-a convins că numai unindu-se în cooperative agricole poate asigura sporirea producției și a veniturilor, ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale. Pe baza propriei noastre experiențe putem a- precia că făurirea socialismului nu se poate concepe decît cu o industrie puternică, cu o agricultură cooperatistă, socialistă; numai îmbinînd aceste două sectoare socialiste se poate crea socialismul și comunismul ! (Aplauze 
puternice, urale).Ca rezultat al dezvoltării agriculturii socialiste, al progresului susținut al întregii economii naționale, s-au produs uriașe transformări în viața satelor noastre. Oricine vizitează astăzi satele românești poate vedea clocotul viu al vieții, sute și sute de mii de locuințe noi; oricine vizitează casele 

cooperatorilor și țăranilor români poate să constate cum, an de an, pătrund bunăstarea și civilizația în viața fiecărei familii. Toate a- cestea sînt rezultate reale ale transformării socialiste a satului, ale preocupării partidului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de viață al întregului popor, deci și al țărănimii. Pe măsură ce obținem noi progrese în dezvoltarea economiei, are loc procesul ridicării socialiste a satului, apropierea acestuia de oraș, proces care duce la închegarea și mai puternică a colaborării, unității și alianței trainice dintre oamenii muncii de la sate și clasa muncitoare, care devine astfel o clasă muncitoare tot mai unitară și constituie baza de nezdruncinat a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul").Toate acestea demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, arată că Partidul Comunist Român știe să aplice legitățile generale, ale construcției noii orînduiri la condițiile concrete ale țării noastre, asi- gurînd astfel mersul ascendent al construcției socialiste, al dezvoltării României pe calea comunismului. (Aplauze puternice, u- 
rale).Pe baza hotărîrilor plenarei Comitetului Central din luna mai a acestui an, s-a trecut la elaborarea prognozelor privind dezvoltarea României pînă în anii 1990—2000. în acest cadru» agricultura va o- cupa un loc însemnat. De asemenea, se vor stabili măsurile necesare privind ridicarea gradului de organizare și de civilizație al satelor. Avem în vedere că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor pentru trecerea la înfăptuirea comunismului în România vor duce la dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, la apropierea nivelului de viață al oamenilor muncii de la sate de cel de la oraș, astfel ca în următorii 10—15 ani, întreaga viață a satelor noastre, ca de altfel si a orașelor, să cunoască profunde transformări revoluționare.în acest context trebuie avute în vedere măsurile stabilite de Comitetul Executiv privind îmbunătățirea activității politico-educati- defL . „__1 ve, ridicarea conștiinței socialiste
a întregului popor. Aceasta impune ca și la sate să se acorde mai multă atenție activității de educare și de formare a conștiinței socialiste a țărănimii, care — împreună cu clasa muncitoare și intelectualitatea — trebuie să asigure realizarea programului de dezvoltare a patriei noastre, ridicarea ei pe culmile înalte ale comunismului. (Aplauze puternice).în realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea privind dezvoltarea agriculturii, un rol important revine consiliilor populare. Consiliile populare județene, orășenești și comunale trebuie să asigure folosirea rațională a tuturor mijloacelor de care dispune agricultura, să exercite un control și o îndrumare permanentă asupra întregii activități agricole. De asemenea, un rol de seamă revine organizațiilor de partid comunale, orășenești, comitetelor județene de partid, care trebuie să-și îndeplinească rolul de forță politică conducătoare, asigurînd conducerea și îndrumarea agriculturii, a acestui important sector de activitate al economiei noastre de care depinde pînă la urmă realizarea programului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice, 
urale).

Dragi tovarăși.Sărbătorind „Ziua recoltei" In acest an trebuie să ne gîndim la măsurile ce trebuie luate pentru a pune o bază trainică recoltei din anul viitor. Trebuie intensificată acțiunea pentru stringerea întregii recolte, pentru executarea în cele mai bune condiții a însămînțări- lor de toamnă și a arăturilor. Avem condiții prielnice pentru a- ceasta și trebuie să le folosim din plin.în încheiere, doresc să exprim convingerea conducerii de partid și de stat că țărănimea, oamenii muncii din agricultură, specialiștii nu vor precupeți nici un efort pentru a realiza în cele mai bune condiții sarcinile de mare răspundere ce le revin, că prin munca lor vor da viață prevederilor Congresului al X-lea, ridicînd agricultura noastră la nivelul dezvoltării industriei, aducînd astfel o contribuție tot mai însemnată — alături de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii — la dezvoltarea patriei noastre socialiste, la bunăstarea întregului popor. (A- 
plauze puternice, prelungite ; ura
le și ovații).Vă urez dumneavoastră, întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură, noi și tot mai mari succese în activitatea pe care 
o desfășurați pentru dezvoltarea a- griculturii, pentru înflorirea patriei noastre socialiste ! Multă sănătate și fericire ! (Aplauze puter
nice, îndelung repetate. Răsună pu
ternice urale și ovații ; se scandea
ză „Ccaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul" ; cei prezenți ovațio
nează minute in șir pentru partid, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

MANIFESTĂRI SĂRBĂTOREȘTI
. ÎN NUMEROASE LOCALITĂȚI DIN ȚARĂ

Intrucît campania agricolă de toamnă se află In plină desfășurare, In 
prima parte a zilei de duminică, numeroși oameni ai muncii de la sate au 
lucrat intens la stringerea recoltei, au pregătit terenul și au continuat semă
natul griului pentru a pune o temelie puternică viitoarei recolte. De asemenea, 
in cadrul adunărilor populare care au avut loc cu acest prilej Ia sate, precum 
și in centrele de județ, au fost evidențiați cooperatorii fruntași și unitățile 
agricole care au obținut producții mari. Participanții la aceste manifestări și-au 
exprimat hotărîrea de a munci neobosit pentru stringerea în timpul cel mai 
scurt a întregii recolte, pentru încheierea grabnică a insămințărilor de toamnă.
Sărbătorind prin muncă, „Ziua re

coltei", oamenii muncii din agricultu
ra dobrogeană și-au intensificat efor
turile la stringerea și inmagazinarea 
culturilor tirzii, pregătirea patului 
germinativ și însâmințarea griului și 
a celorlalte culturi de toamnă, execu
tarea arăturilor, livrarea produselor 
la fondul central al statului. Hotăriți 
să nu piardă nici anul viitor locul de 
fruntași pe țară la producția de grîu, 
lucrătorii ogoarelor constănțene, fo
losind din plin timpul prielnic, au 
însămînțat pină Ia această dată 
20 000 ha cu grîu. Aceeași suprafață 
a fost însămințată și în județul 
Tulcea.

Intr-un ritm susținut se desfășoa
ră și recoltarea culturilor tirzii, în 
ambele județe strîngîndu-se pină a- 
cum peste 130 000 ha cu porumb și 
floarea-soarelui. Țăranii cooperatori 
din județul Constanța au recoltat du
minică ultimele suprafețe de floa- 
rea-soatelui din cele peste 42 000 
ha cultivate.

După-amiază, mecanizatorii, lucră
torii din I.A.S. și țăranii coopera
tori din Dobrogea s-au reîntîlnit la 
cluburi și cămine culturale, au luat 
parte la serbările populare organiza
te cu prilejul „Zilei recoltei". Reu
niunile au prilejuit o trecere în re
vistă a succeselor obținute în acti
vitatea economică a unităților agri
cole, în dezvoltarea comunelor și sa
telor, subliniindu-se sarcinile trasa
te de partid și de stat pentru înflo
rirea agriculturii socialiste. Coopera
tivelor agricole din Topologu, Ca- 
simcea și Fîntîna Mare, din județul 
Tulcea, și celor din Baltăgești, Poia
na și Mircea Vodă, județul Con
stanța, li s-au înmînat cu acest pri
lej drapele și diplome de unități 
fruntașe pe județ la cultura griului 
pe anul 1971.

în toate comunele dobrogene s-au 
organizat expoziții cu produse agro- 
alimentare oglindind roadele boga
te obținute anul acesta de oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri.

In județul Hunedoara, principala 
manifestare din cadrul „Zilei recol
tei" a avut loc la Deva, pe „Dealul 
Paiului". Unitățile agricole coopera
tiste s-au prezentat la actuala săr
bătoare cu un bilanț, bogat. Ele au 
depășit substanțial producția planifi
cată de cereale și au onorat exem
plar obligațiile contractuale față de 
stat. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut' C.A.P. din Lăpușnic, Sime- 
ria și Bobilna, fruntașe în cultura 
griului.

Expozițiile cu vînzare, standurile 
de prezentare și desfacere organizate 
în diferite centre din județ au pus 
la dispoziția populației un sortiment 
bogat de produse agroalimentare. 
Cooperativele agricole de producție 
din Ostrov, Clopotiva, Totești și Boz 
au desfăcut mari cantități de cartofi. 
S-au bucurat de aprecieri unanime 
soiurile de mere din livada intensi
vă a C.A.P. Romoșel, care a trans
format dealurile neproductive ale sa
tului într-o bogată sursă de venituri. 
Legumicultorii de la C.A.P. Sînt- 
andrei, Simeria, Deva, Geoagiu și 
din alte localități au oferit zeci de 
mii de kg vinete, roșii, ardei și alte 
produse.

La Deva, ca și la Hunedoara și 
Petroșani, precum și în numeroase 
localități rurale sărbătoarea hărniciei 
lucrătorilor din agricultură a conti
nuat pină seara tîrziu cu frumoase 
programe cultural-artistice susținute 
de formații de amatori din orașe și 
sate.

Pe meleagurile județului Harghita 
a fost aceeași atmosferă de sărbă
toare. Pină mai anii trecuți cu un 
potențial agricol slab valorificat, ju
dețul dispune azi de o agricultură de 
stat și cooperatistă mecanizată, în 
plină dezvoltare. Numai în actualul 
cincinal pentru lărgirea bazei tehni
ce a agriculturii, statul investește 
peste 300 milioane lei.

Sa vizitează standurile din Halele Obor

Sporirea parcului de mașini agri
cole, fertilizarea intensivă a suprafe
țelor agricole, dezvoltarea sectoare
lor zootehnice, a bazei furajere ne
cesare au contribuit la creșterea an 
de an a producției agricole vegetale 
și animale. Cooperativele agricole de 
producție din Avrămești, Cristurul 
Secuiesc, Ciceu au obținut în acest 
an producții de griu cuprinse intre 
2 670 și 3 220 kg la hectar, producții 
neîntîlnite în aceste zone ale țării.

Expozițiile agroalimentare de la 
Miercurea Ciuc și din alte orașe ale 
județului, organizate cu prilejul „Zi
lei recoltei", au sintetizat succesele 
obținute de către lucrătorii ogoarelor 
din județ.

Sărbătoarea recoltei a constituit, 
totodată, o reafirmare a hotărîrii ță
rănimii cooperatiste, a tuturor oame
nilor muncii, români, maghiari și 
germani din acest, județ de a tra
duce în viață îndrumările cuprinse 
în scrisoarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu organelor și orga
nizațiilor de partid,-» tuturor lucrăto
rilor din agricultură privind desfă
șurarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor agricole de toamnă.

Și în județul Mureș, „Ziua recol
tei" a prilejuit noi succese în gră
birea lucrărilor din actuala campa
nie agricolă. Totodată, această săr
bătoare tradițională a constituit o 
trecere în revistă a rezultatelor ob
ținute anul acesta pe ogoare.

Pentru evidențierea succeselor a- 
griculturii județului au fost organi
zate numeroase expoziții cu vînzare 
de produse agroalimentare și de uz 
gospodăresc, realizate de cooperati
vele agricole de producție și alte uni
tăți.

Expoziția de Ia Tg. Mureș a pre
zentat realizările celor 169 de coope
rative agricole de producție din ju
deț și a celor 48 de secții și ateliere 
industriale organizate în cadrul unor 
C.A.P.

Pe primele trei locuri în cultura 
griului.s-au situat, în acest an coope
rativele agricole de producție din Re
ghin, Acățari și Sîntana de Mureș. O 
dezvoltare deosebită au cunoscut >n 
acest an activitățile industriale tra
diționale din cadrul cooperativelor a- 
gricole de producție. In acest an ve
niturile realizate din aceste activități 
se vor ridica la 100 milioane lei, cu 
30 milioane lei mai mult decît pre
vederile inițiale.

In toate satele județului au avut 
loc de „Ziua recoltei" manifestări 
cultural-artistice, la care mii de ță
rani cooperatori români, maghiari și 
germani au sărbătorit înfrățiți un an 
agricol bogat în realizări.

Sărbătorirea „Zilei recoltei* « 
constituit pentru lucrătorii ogoa
relor din județele Ploiești, Dîm
bovița și Buzău un prilej de in
tensificare a eforturilor pentru a 
grăbi recoltatul și însămînțările de 
toamnă. Zeci de mii de oameni ai 
muncii din satele acestor județe au 
recoltat in această duminică mai bine 
de 10 000 ha porumb, floarea-soare
lui, cartofi și alte culturi de toamnă 
și au pregătit o mare suprafață de 
teren ce urmează să fie însămînțat 
cu grîu.

în cadrul manifestărilor care au 
avut loc la Ploiești, Tîrgoviște și Bu
zău au fost înminate diplome de uni
tăți fruntașe în cultura griului coo
perativelor agricole din comunele 
Vadul-Săpat, Gura Vadului, Sălciile, 
Boboc, Ploiești și Sudiți.

După-amiază, în toate comunele au 
fost organizate serbări populare, ma
nifestări sportive.

în toate satele, comunele șl 
orașele județului Brașov, „Ziua 
recoltei" a constituit un prilej de 
trecere în revistă a rezultatelor ob
ținute în această toamnă bogată, în
cununare a eforturilor țăranilor coo
peratori, români, maghiari, germani, 
ce trăiesc și muncesc înfrățiți pe a- 
ceste meleaguri.

La sate, pe cîmpiile unde se des
fășoară din plin campania agricolă 
de toamnă, mii de țărani au ținut să 
cinstească prin muncă tradiționala zi 
a recoltelor îmbelșugate. Rezultate 
deosebite. la strînsul recoltei și în- 
sămînțări au fost obținute în aceas
tă zi îndeosebi de cooperatorii din 
zonele Făgăraș și Rupea.

In municipiul Brașov, în piața 
centrală a orașului, mii de oameni 
au venit încă de dimineață să parti
cipe la tradiționala sărbătoare a bel
șugului. Expozițiile cu vînzare, ma
gazinele de desfacere a legumelor și 
fructelor, unitățile cooperației și ale 
sectorului gostat au oferit o abun
dență de produse, de calitate supe
rioară.

Fanfare, tarafuri, orchestre popu
lare, echipe de dansatori au transfor
mat marele platou al pieței de sub 
poalele Timpei intr-un mare amfi
teatru al cintecului și jocului. A ur
mat apoi o paradă a portului popu
lar, în care, într-o suită policromă 
de culori, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani, îmbrăcați în cos
tume specifice zonelor folclorice din 
Țara Bîrsei, au străbătut străzile 
Brașovului.

Și ieșenii au sărbătorit du
minică, cu prilejul „Zilei recoltei" 
una dintre cele mai bogate toamne 
cunoscute pe aceste meleaguri. Pro- 
fitind de o vreme călduroasă, mii de 
cooperatori au lucrat cu spor, reu
șind să însămînțeze peste 2 000 hec
tare cu griu, să treiere peste 700 
tone de floarea-soarelui și să execu
te alte lucrări importante. Numai 
C.A.P. din Tirgu-Frumos au în
sămînțat peste 125 hectare cu grîu 
și au treierat 42 tone de . floarea- 
soarelui.

Intr-un cadru festiv, tovarășul Va- 
sile Potop, prim-secretar al comi
tetului județean al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, a 
înmînat diplomele de fruntași la cul
tura griului cooperatorilor de la 
C.A.P. Bălțați, unde anul acesta s-a 
strins o producție record pe județ — 
3 452 kg griu la hectar, de la C.A.P. 
Brătulești și de la alte C.A.P. din 
județ. Rezultatele deosebite obținu
te de C.A.P. din județ, au per
mis să se livreze statului suplimen
tar peste 6 000 tone griu, depășin- 
du-se angajamentele inițiale. Ser
bările, horele care s-au Încins în 
majoritatea orașelor și comunelor din 
județ au'evidențiat bucuria muncii 
împlinite;

„Ziua recoltei* a prilejuit numeroa
se manifestări și în județul Dolj. Pie
țele Craiovei erau aprovizionate din 
belșug. Pe o estradă special amena
jată, formații artistice au prezentat 
programe din primele ore ale dimi
neții și pină seara. La Calafat, 
Băilești, Filiași și Segarcea, la Ra
dovan. Intorsura și Goești, precum și 
iț alte localități unde recoltările s-au 
tertninat ; mii și mii de locuitori au 
participat la tradiționala sărbătoare a 
„Zilei recoltei". Țăranii cooperatori 
din Bîrza, cei din Valea Standului 
și Drănic au . participat la festivități 
în cadrul cărora unităților în care 
muncesc li s-au înmînat diplome de 
fruntașe pe județ la producția de 
griu, obținută in acest an.

în cursul zilei, pe terenurile coo
perativelor de producție și în fer
mele agricole de stat din această 
parte a țării s-a lucrat într-un 
ritm superior celui înregistrat, în zi
lele săptăminii încheiate. Țăranii 
cooperatori și ceilalți lucrători ai o- 
goarelor au fost sprijiniți de circa 
38 000 de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari din întreprinde
rile și instituțiile județului, de 1200 
studenți ai universității din • Craiova 
și circa 1 800 elevi opre i-au ajutat 
la culesul porumbului, florii-soarelui, 
al strugurilor, legumelor și fructelor.

Potrivit unor situații operative 
transmise la Comitetul județean Dolj 
al P.C.R., în cursul zilei de duminică 
în acest județ s-au recoltat porumbul 
de pe 2 500 hectare, floarea-soarelui 
de pe 520 hâ și legumele și fructele 
de pe 180 ha, au fost efectuate ară
turi pe 2100 ha și însămînțări de 
grîu pe 2 850 hectare, au fost elibe
rate de resturile vegetale 4 200 hec
tare- și s-au pregătit pentru însămîn
țări alte 3 100 hectare.

(Agerpres)
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iecare comunist - un militant
pentru înfăptuirea

Formarea unei înalte conștiințe 
socialiste - obiectiv fundamental

program educativ al partidului! al organizațiilor de partid
Miercuri, 29 septembrie, în marea 

sală a sindicatelor din centrul înnoit 
al Sucevei, s-au desfășurat lucră
rile plenarei lărgite cu activul a 
comitetului județean de partid, con
sacrată dezbaterii amplului pro
gram de îmbunătățire a activității 
politico-ideologice și cultural-edu
cative, adoptat de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R., precum și dis
cutării amănunțite a sarcinilor ce 
revin comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din județ, imediat și 
în perspectivă, pentru transpune
rea în viață, punct cu punct, a a- 
cestui important document progra
matic al partidului nostru. La lu
crările plenarei a luat parte tova
rășul Maxim Berghianu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Oglindind însuflețirea și totala a- 
deziune cu care comuniștii, masele 
populare din județul Suceava au 
primit complexul de măsuri inițiat 
de conducerea partidului, cuprinză- 
toarea informare prezentată de to
varășul Emil Bobu, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, a 
pus un accent deosebit pe măsurile 
operative luate de organizațiile de 
partid imediat după publicarea 
hotărîril Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea activului de partid din do
meniul ideologiei.

O dată cu organizarea studierii 
temeinice și a dezbaterii acestor 
documente, organizațiile de partid 
s-au orientat spre ridicarea rolului 
educativ al adunărilor de partid, 
spre o analiză aprofundată a situa
ției din fiecare organizație și loc da 
muncă, reorganizîndu-se sau înfiin- 
țîndu-se diferite colective de agita
tori, brigăzi artistice de agitație, 
gazete satirice, luîndu-se măsuri 
pentru folosirea judicioasă a tutu
ror cadrelor calificate în munca 
ideologică.

Analizele făcute au scos Ia iveală 
că în județ persistau serioase ne
ajunsuri și rămîneri în urmă în 
propaganda de partid, în Activitatea 
de educație socialistă, de combatere 
și mai ales de prevenire a abate
rilor de la normele etice și de la 
legalitate. Criticînd fără ocol, no
minal, diferite manifestări de slă
bire a principialității și exigenței, 
informarea a stăruit asupra necesi
tății cultivării spiritului de neîmpă- 
care față de orice lipsuri. Cu o 
mare putere de mobilizare, docu
mentele elaborate de conducerea 
partidului au ajutat organizațiile 
sucevene de partid, și in primul 
rînd comitetul județean, să-și dea 
seama de primejdia pe. care o tre- 
prezintă subaprecierea Irisemnătății 
muncii politico-ideologice și să con
state puterea extraordinară ce stă 
la îndemîna comuniștilor atunci 
clnd știu să folosească gama bogată 
a mijloacelor de educație, marea 
forță transformatoare a ideilor so
cialismului.

Aceasta este una din principalele 
concluzii ale adunărilor generale și 
plenarelor de partid din județ, la 
care au luat cuvîntul peste 12 600 
tovarăși, făcînd aproape 4 000 pro
puneri pentru îmbunătățirea muncii 
de educație, îndeosebi a muncii de 
educație legate de sarcinile în pro
ducție ale fiecărui colectiv.

în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Moroșanu, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Suceava, referindu-se la proiectul 
planului de măsuri care a fost supus 
dezbaterilor, a subliniat necesitatea 
concretizării sarcinilor, astfel ca să 
se înlesnească controlul înfăptuirii 
măsurilor preconizate de partid.

— Cadrele din economie, a arătat 
tovarășul Vasile Sava, directorul ge
neral al Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului-Suceava, 
primesc un ajutor de excepțională 
însemnătate mai ales prin tezele cu 
privire la rolul factorilor politico- 
morali în societatea noastră. Condu
cătorul care nu ține seama de facto
rul conștiință este osîndit la un stil 
de muncă tehnicist, nu observă că a- 
tlt geneza unor piedici care apar în 
procesul de producție, cît și căile de 
depășire a acestor piedici, se gă
sesc în conștiință. Documentele de 
partid dau soluții și arme pentru 
transformarea unor factdri subiectivi 
din frînă în motor, pentru formarea 
în spirit muncitoresc a diferitelor ca
tegorii și generații de oameni ai 
muncii care intră azi pe porțile fa
bricii, pentru stimularea unei atitu
dini de apărare activă a bunului ob
ștesc, de întărire a disciplinei nece
sare bunei desfășurări a procesului 
de producție, pentru crearea unui cli
mat de neîmpăcare față de neglijență 
și de proasta calitate a produselor. 
Vorbitorul s-a referit în spirit critic 
ți autocritic la consiliul de adminis
trație și comitetele de direcție ale 
unităților combinatului, care se cu
fundă adesea în discutarea unor 
probleme de amănunt cu caracter 
tehnic, dar dezbat prea puțin pro
blemele politico-educative, proble
mele ce frămîntă masa anga- 
jaților. Conștiința își va juca 
pe deplin rolul mobilizator și 
vom dobîndi rezultate mari și pro
funde pe tărîm educativ, numai în 
măsura în care vom înțelege că în 
munca politică sint excluse pauzele 
și golurile, că trebuie să fim ne
obosiți, perseverenți, plini de tena
citate, inspirîndu-ne din stilul de 
lucru al conducerii partidului.

Tovarășii Vasile Dura, secretarul 
comitetului comunal de partid Simi- 
nicea, Mihai Căldăruș, președintele 
C.A.P. Ipotești, și Valerian Valach, 
primarul comunei Breaza, .informînd 
plenara asupra rezultatelor bune do- 
bindite în agricultura comunelor res
pective, au dezvăluit persistența u- 
nor abateri și infracțiuni : deși izo
late și tocmai • ca să rămină izolate, 
aceste acte antisociale trebuie com
bătute in așa fel ca opinia' publică 
să fie mobilizată.

Tovarășii Ștefan Blănaru, membru 
de partid din ilegalitate, directorul 
Centrului de librării Suceava, și 
Artemiza Ignătescu, activistă a Ca
sei de cultură Cîmpulung, au relevat 
profundele' semnificații umane ale 
documentelor dezbătute — faptul că 
partidul nu se rezumă la construcția 
social-economică, ci așează în centrul 
vieții sociale și economice omul nou 
al socialismului — și au semna
lat plenarei județene cazuri ca
re arată că și acum. după 
largi discuții despre însemnă

tatea activității politico-ideologice și 
cultural-educative, mai există totuși 
cadre, inclusiv conducători de între
prindere, care vădesc tendințe de sub
apreciere a acestei activități, nu 11 
creează condiții favorabile, nu acti
vează în miezul vieții obștești a co
lectivului, așa cum mai există acti
viști culturali pasivi, de pildă di
rectori de cămine culturale care aș
teaptă totul din partea brigăzilor 
științifice venite de la oraș.

Spiritul de intransigență față de 
lipsuri altădată socotite „inevitabile" 
sau pur și simplu trecute cu vede
rea — spirit de exigență imprimat de 
documentele de partid aflate în dez
batere — a caracterizat și interven
țiile la cuvînt ale tovarășilor Gheor- 
ghe Cuciureanu, primarul orașului 
Rădăuți, Nicolae Arușilor, secretarul 
comitetului de partid de la Grupul 
de șantiere Suceava, Zus Luca Oc
tavian, secretarul comitetului de 
partid de la complexul C.F.R. Su
ceava, și Gheorghe Oniga, președin
tele comitetului sindical de la Ex
ploatarea minieră — Leșul Ursului.

Mulți dintre vorbitori au consacrat 
intervențiile lor în dezbatere anali
zei amănunțite a muncii de educație 
a tineretului. Generațiile care au fău
rit noua orînduire — a spus tovară
șul Vasile Ioncscu, rectorul Institu
tului pedagogic Suceava — nu pot 
considera că sarcinile lor s-au în
cheiat : formarea conștiinței socia
liste a tineretului reprezintă o pro
blemă a însuși viitorului societății 
noastre. Tinerii se formează adesea

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Suceava

după modelele pe care le întîlnesc. 
Mulți adulți atribuie uneori televi
ziunii diferite deficiențe, dar nu se 
întreabă în ce măsură sint ei înșiși, 
în familie și în muncă, un exemplu 
bun și atrăgător pentru tineri. După 
ce s-a referit la felul cum studenții 
institutului pedagogic întăresc legă
turile cu munca productivă desfășu
rată de muncitorii și țăranii din ju
deț, vorbitorul a mulțumit conduce
rii partidului pentru îndrumarea cla
ră și luminoasă pe care a dat-o in- 
vățămîntului. Despre problemele 
educației tineretului s-au ocupat și 
tovarășii Eugen Pleșca, inspector 
general șef al inspectoratului școlar 
județean, și Vasile Dumistrăcel, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Suceava al U.T.C., care a apre
ciat ca juste criticile exprimate în 
p’enară la adresa muncii nesatisfă
cătoare desfășurate de organizațiile 
de tineret din județ.

In spirit autocritic față de insufi
cienta combativitate a unor colecti
ve spitalicești și chiar a direcției sa
nitare, Jean Ianopol, directorul di
recției sanitare județene, s-a referit 
la cîteva cazuri de necinste și negli
jență și a relevat necesitatea apă
rării prestigiului de care depinde 
exercitarea cu bune rezultate a pro
fesiunii medicale, iar Lucian Fătu, 
președintele filialei locale a asocia
ției juriștilor, a relevat sprijinul 
substanțial pe care documentele 
cu privire la activitatea ideolo
gică îl aduc pentru respecta
rea nu numai a legalității dar a 
justiției însăși, a conceptelor de 
dreptate, umanism și echitate care 
stau la temelia societății noastre. 
Consolidarea spiritului de cinste și 
onoare, caracteristic omului socialist, 
combaterea necruțătoare a interven
țiilor în favoarea unor elemente in
corecte, promovarea celei mai stric
te principialități se integrează într-o 
mare operă națională prin care par
tidul intervine pentru a înălța la ni
velul cuvenit relațiile între oamenii 
unei societăți din care a dispărut 
exploatarea.

în cuvîntul său, tovarășul Ștefan 
Panaitiu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, după ce a relevat 
în spirit autocritic slăbiciunile mun
cii de propagandă in județul Sucea
va, s-a ocupat de comandamentele 
imediate ale acestei activități. Tre
buie să deplasăm centrul de greuta
te al activității de propagandă în a- 
telier, în brigadă, în echipă, la gura 
exploatării. Ajungem prea rar acolo, 
ajungem adesea cu generalități care 
nu răspund suficient la preocupările 
din locul respectiv de muncă. Pen
tru a curma această situație, noi, ac
tiviștii din domeniul propagandei, 
trebuie să ne schimbăm substanțial 
optica, să scăpăm de tot felul de 
metehne. De asemenea, trebuie să în
corporăm cu pricepere în această 
muncă cadrele-cheie ale producției. 
Cînd un director sau un inginer își 
vede în primejdie planul decadal, el 
ia operativ o serie de măsuri teh
nice. De ce n-ar apela și la pîrghiila 
ideologice, la ajutorul propagandiș
tilor, al agitatorilor ?

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvîntul tovarășul MAXIM 
BERGHIANU, care a subliniat că 
vastul program de educație comunis
tă aprobat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R are o însemnătate ex
cepțională nu numai pentru dome
niul ideologiei, ci și pentru întreaga 
viață a partidului și poporului, apli
carea sa fiind menită să contribuie 
la accelerarea mersului înainte al 
întregii noastre societăți.

în documentele cu privire la mun
ca ideologică se reflectă marea jus
tețe și profunzime a politicii Partidu
lui Comunist Român, contribuția uria
șă adusă in elaborarea acestei politici 
de secretarul general al partidului : 
cunoscînd nevoile și aspirațiile ma
selor populare, necesitățile lăuntrice 
și legice de dezvoltare a organismu
lui economiei naționale, fizionomia 
spirituală a societății noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu o mare 
putere de pătrundere, cu fermitate 
revoluționară și inaltă răspundere 
față de popor, știe să descopere în 
fiecare etapă problemele cardi
nale și soluțiile cele mai potrivite 
pentru ridicarea României pe o 
treaptp tot mai înaltă de civilizație 
și cultură. Ampla cuvîntare rostită 
la consfătuirea cu activul de partid 
din domeniul ideologiei reprezintă o 

adevărată lucrare științifică, cu pro
funde implicații teoretice și practice, 
căreia la fiecare recitire îi desco
peri noi valențe și dimensiuni ; ea 
cuprinde răspunsuri clare la cerin
țele unei etape noi atinse în dezvol
tarea istorică și socială a poporului 
nostru.

Reliefînd cîteva din condițiile care 
au dus la această etapă, vorbitorul 
a amintit mutațiile binefăcătoare 
create ca rezultat al industrializării 
socialiste, a dezvoltării agriculturii 
socialiste, succesele dobîndite în ridi
carea nivelului de trai și de cultură. 
Congresul al IX-lea al partidului, 
Conferința Națională și Congresul al 
X-lea s-au dovedit puncte cruciale 
în istoria partidului și a țării, anii 
1965—1970 fiind considerați pe bună 
dreptate ca perioada unui suflu no
vator, unui aflux proaspăt de ener
gie și dinamism în activitatea parti
dului nostru. Planul cincinal 1971— 
1975, care in curînd va fi dezbătut 
de Marea Adunare Națională, înscrie 
in cifre năzuințele întregului popor, 
obiectivele fundamentale stabilite de 
Congresul X. La aceste mari coordo
nate se adaugă creșterea clasei mun
citoare, care își joacă din plin 
rolul ca forța cea mai înaintată a 
societății noastre și care se dez
voltă și numeric — prin dezvoltarea 
industriei — dar și calitativ — prin 
nivelul înalt de conștiință și prin 
nivelul de cultură, un sfert din nu
mărul muncitorilor actuali avînd 
studii medii, iar marea lor majori
tate mînuind mașini care cer cu
noștințe tehnice avansate — dezvol
tarea economică a tuturor județe
lor țării, gradul înalt de omo
genizare a societății noastre, uni
tatea socia’istă a tuturor natu
rilor și categoriilor de oameni 
ai muncii in jurul conducătorului lor 
verificat și iubit, Partidul Comunist 
Român.

Aceste succese n-ar fi fost dobîn
dite fără o înaltă conștiință a celor 
ce muncesc, fără munca de educație 
și mobilizare desfășurată de partid. 
Programul stabilit de Congresul X 
implică însă o îmbunătățire radica
lă a activității educative. Conceotul 
formulat de Congresul X — cel al 
societății socialiste multilateral dez
voltate — își capătă în noile docu
mente o descifrare revelatoare, o 
jalonare în care se disting limpede 
trăsăturile societății de mline și ale 
omului ei, omul nou al unei noi ere 
istorice.

în miezul concepției documente
lor pe care le dezbate plenara stă 
însemnătatea factorilor' ce țin de 
conștiință. Este salutară combaterea 
părerilor fetișiste, după care con
știința ar fi fost osîndită implacabil 
să rămînă în urma existenței socia
le. Această fetișizare împingea la a- 

■ titudini de fatalism, pasivitate, negli
jență și demobilizare în fața influen
țelor străine concepției noastre des
pre viață. Semnalînd lucid și intran
sigent primejdia potențială a unor 
asemenea atitudini, conducerea parti
dului oferă comuniștilor o cale ex
celentă de luptă : mobilizarea con
științei sociale, în așa fel ca ea să 
devină o forță motrice a progre
sului.

Rolul snorit al conștiinței, al fac
torul subiectiv, se reflectă la scara 
întregii societăți in creșterea rolului 
conducător al partidului, al organi
zațiilor de partid, în toate domeniile 
de activitate. Este necesară în acest 
scop desfășurarea unei munci neîn
trerupte de educație în spiri
tul marxism-leninismului, al cu
noașterii tradițiilor glorioase ale 
poporului, în spiritul patriotismu
lui sdcialist și internaționalismului 
proletar. Pe diferit,- căi, se impune 
consolidarea normelor etice, juridice, 
de comportament și conviețuire so
cială caracteristice societății noastre.

A sporit participarea maselor la 
conducerea statului și a treburilor 
publice, dar partidul, prin măsurile 
de îmbunătățire a educației comu
niste, urmărește obținerea unei pon
deri și eficacități și mai mari a a- 
cestei participări a maselor. O dată 
cu dezvoltarea democrației socialiste, 
este necesară și combaterea oricăror 
comportări necinstite, parazitare, stră
ine de socialism.

Este pozitiv faptul că dezbaterea 
comuniștilor din județul Suceava a 
criticat cu vigoare, nominal, pe co
muniștii și organizațiile de bază care 
n-au dovedit intransigență față de a- 
semenea comportări. Spiritul de to
leranță neprincipială alimentează în
călcările legalității, pe cînd fermitatea 
principială, dacă se manifestă din 
vreme, are și un rol preventiv, apără 
climatul sănătos și constructiv al 
muncii în societatea noastră.

Punînd în lumină unitatea indiso
lubilă dintre politica internă și cea 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, vorbitorul a arătat că justețea 
acestei politici se verifică o dată mai 
mult în prestigiul și simpatia de care 
se bucură România socialistă pe toa
te meridianele globului.

în încheiere, tovarășul Maxim Ber
ghianu a trecut în revistă sarcinile 
diferitelor sectoare de activitate poli- 
tico-ideologică și cultural-educativă 
— rolul adunărilor generale de partid, 
învățămîntul de partid, munca orga
nizațiilor obștești, îndeosebi a U.T.C., 
școala, instituțiile cultural-artistice 
etc. — exprimîndu-și încrederea că 
organizațiile de partid din județul 
Suceava se vor arăta la înălțimea 
marelui program ideologic elaborat 
de partid.

în continuare, plenara a inclus în 
planul de măsuri o seamă de propu
neri făcute de vorbitori sau înaintate 
in scris.

într-o atmosferă de mare însufle
țire, de puternică angajare pentru în
deplinirea hotărîrilor luate, par- 
ticipanții la plenară au adresat 
apoi o TELEGRAMA C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, prin
tre altele : „Vă asigurăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că organi
zația județeană de partid Suceava nu 
va precupeți nici un efort pentru îm
bunătățirea întregii activități po
litico-ideologice și cultural-educa
tive de masă, astfel incit ea să 
contribuie concret, alături de efor
turile întregului popor, la înde
plinirea în cele mai bune condi
ții a mărețului program trasat de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru ridicarea 
României pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și culturii".

Sergiu FARCAȘAN

în viața comuniștilor mehedințeni, 
plenara lărgită cu activul a comite
tului județean de partid a însemnat 
un eveniment politic important, a 
prilejuit o analiză aprofundată, exi
gentă și combativă, în spirit critic 
și autocritic constructiv, a sarcinilor 
ce revin tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid din amplul pro
gram de perfecționare a activității 
politico-ideologice, de educare a 
membrilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii, adoptat de conducerea 
partidului nostru, la propunerea și 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La lucrările plenarei a 
luat parte tovarășul Emil Drăgăncscu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.,

Exprimind totala adeziune și hotă- 
rirea fermă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe teritoriul ju
dețului de a transpune in viață indi
cațiile de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică ale secretarului 
general al partidului, cuprinse in pro
gramul de educație comunistă a în
tregului popor, recomandările preți
oase făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul recentei vizite 
de lucru in județul Mehedinți, tova
rășul Traian Dudaș, prim-secretar a! 
comitetului județean de partid, a pre
zentat o amplă și substanțială infor
mare, punînd în discuția plenarei 
problemele esențiale pe care le ri
dică îmbunătățirea activității politi
co-ideologice și cultural-educative, 
pentru mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de la orașe 
și sate, ja îndeplinirea obiectivelor 
stabilite ‘de Congresul al X-lea al 
partidului.

Măsurile programatice privind dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, formarea omului nou, animat 
de idealurile comunismului, au dina
mizat activitatea tuturor organizați
ilor de partid din județul Mehedinți. 
Sintetizînd concluziile dezbaterilor 
din organizațiile de partid la care 
au participat peste 9 500wde comu
niști și alte cadre din sistemul mun
cii ideologice; informarea a eviden
țiat primele înfăptuiri obținute în 
această direcție, reflectate și în mo
dul exemplar în care întreprinderile 
economice și-au îndeplinit sarcinile 
de plan în industrie si în agricultură. 
Totodată, cu principialitate partini
că, s-a insistat asupra unor manifes
tări negative, constînd în abordarea 
simplistă, formală, în anumite orga
nizații de partid, a problemelor e- 
ducației comuniste.

Informarea a subliniat că este ne
cesar ca, in continuare, să fie între
prinse acțiuni politico-educative de 
amploare, permanente, cu o :■ mare 
sferă de cuprindere, care să exercite 
o influență puternică asupra muncii 
și comportării oamenilor, să ridice 
rolul organelor și organizațiilor de 
partid în orientarea întregii activi
tăți de educare comunistă. S-a sub
liniat, de asemenea, cerința de a se 
acționa cu perseverență spre a asi
gura creșterea spiritului partinic, 
combativ, revoluționar, în cadrul a- 
dunărilor de partid ; îmbogățirea 
conținutului și sporirea eficienței în- 
vățămîntului de partid ; selecționa
rea cu grijă a propagandiștilor și a- 
tragerea în activitatea de propagandă 
a membrilor organelor locale de 
partid ; întărirea răspunderii comu
niștilor pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție, so
ciale și obștești.

— Măsurile programatice de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică, adoptate la inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu — a spus 
tovarășul. Gheorghe Milca, secretar 
al comitetului județean de partid — 
au revitalizat și dinamizat întreaga 
activitate de partid, dîndu-i un su
flu proaspăt, înviorător, sporindu-i 
forța de convingere și influențare, 
de educare comunistă a maselor 
largi de oameni ai muncii, de mobi
lizare a acestora la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. A- 
nalizind cu exigență neajunsurile 
din munca noastră, dezvăluind în 
spirit autocritic propriile lipsuri, 
desprindem necesitatea de a im
prima muncii politico-ideologice un 
caracter concret și combativ, a- 
jutînd pe toți membrii de partid, pe 
toți oamenii muncii să cunoască în 
profunzime îndatoririle ce le revin, 
principiile fundamentale ale politicii 
interne și externe a partidului 
nostru, să acționeze cu perseverență 
pentru înfăptuire'a ei.

Subliniind aprobarea unanimă, en
tuziastă de către comuniști, de către 
toți oamenii muncii din cuprinsul 
județului, a programului de educație 
comunistă a întregului popor, tova
rășii Eugenia Marincovici, secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Tr. Severin, Grigore Dogaru, pre
ședintele tribunalului județean, 
Constantin Bădiță, președintele 
C.A.P. Salcia, au scos în evidență 
realismul și fundamentarea științifică 
a măsurilor adoptate de conducerea 
partidului pentru intensificarea ac
tivității educațive, relevînd ca e- 
fect pozitiv al aplicării lor în 
viață creșterea preocupării orga
nizațiilor de partid din între
prinderi, unități agricole, instituții 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste, pentru cultivarea atitudinii noi 
față de muncă, față de proprietatea 
obștească, pentru promovarea prin
cipiilor eticii și echității socialiste. 
Vorbitorii au cerut ca această pro
blematică importantă să figureze 
permanent în tematica adunărilor 
generale, să facă obiectul dezbaterii 
în formele de inyățămint de partid 
etc.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat pe bună dreptate dubla 
răspundere a cadrelor de conducere 
din economie, ca specialiști și, tot
odată, ca activiști politici — a spus 
tovarășul Ion Radu, președintele 
consiliului județean al sindicatelor. 
Și la noi mai sint unii directori care 
consideră unitatea pe care o conduc 
ca o feudă personală, își permit să 
nu participe la acțiunile organizației 
de partid și ale sindicatului, nu dau 
atenția cuvenită realizării propune
rilor salariaților, înăbușă critica. O 
asemenea atitudine est« incompati

bilă cu calitatea de comunist, iar 
cind vorbim de ridicarea nivelului 
conștiinței socialiste trebuie să avem 
în vedere și lichidarea unor astfel 
de mentalități retrograde ; este de 
datoria organizațiilor de partid să 
manifeste mai multă combativitate 
față de asemenea manifestări.

în cuvîntul . lor, tovarășii Jean 
Megan, maistru la Uzina de vagoane 
Tr. Severin, ing. Nicolae Mănescu, 
director general al Grupului de 
șantiere de Ia „Porțile de Fier", 
Horia Mănucu, muncitor la între
prinderea de reparații nave fluviale 
Orșova, Marian Brehui, secretarul 
comitetului de partid de la C.E.I.L. 
Tr. Severin, au relevat că nivelul mai 
ridicat de conștiință trebuie să se 
exprime, in primul rînd. în atitudinea 
înaintată față de muncă, în îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de pro
ducție, în participarea activă la re
zolvarea treburilor obștești. Acolo 
unde se semnalează absențe riemo- 
tivate, rebuturi, cazuri de birocra
tism aceasta trebuie să fie un sem
nal de alarmă pentru organizația de 
partid, un indiciu că ea trebuie să 
îndrepte „tirul" muncii sale politice- 
educative în aceste direcții concrete.,

Dezvoltînd aceeași idee, a necesi
tății ancorării muncii politice în rea
litățile vieții economice și sociale, 
tovarășii Mișu Bușescu, secretarul 
comitetului de partid de la Șantie
rul naval Tr. Severin, și Pavel Petro- 
vici, secretarul comitetului comunal 
de partid Șvinița, au relevat eficiența 
unor metode moderne și operative de

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Mehedinți

agitație politică. La șantierul naval : 
împletirea muncii politice de la om 
la om cu raiduri întreprinse cu a- 
paratul de fotografiat, filme de scurt 
metraj pentru popularizarea expe
rienței fruntașilor în producție, cît 
și pentru surprinderea „pe viu" a 
cazurilor de încălcare a disciplinei 
muncii ; în comuna Svinița : revita- 
lizarea adunărilor populare în care 
locuitorii comunei își spun cuvîntul 
în legătură cu rezolvarea treburilor 
locale.

Despre necesitatea Intensificării ac
tivității politico-educative a organi
zațiilor, de țiarțid în sprijinul formă
rii omului nou, caracterizat prin 
înalte trăsături etice, al cultivării 
dragostei pentru profesiunea pe care 
o exercită, a! abnegației în îndeplini
rea îndatoririlor față de patrie, au 
vorbit tovarășii locotenent-colonel 
Ioan Ursu, dr. Ion Rovența, direc
torul direcției județene sanitare, ing. 
Eleonora Covrig, președinta consiliu
lui județean al femeilor, Ion Andrei, 
rcdactor-șef al ziarului „Viitorul".

Problemele deosebit de importante 
ale educării comuniste a tinerei ge
nerații, în spiritul tradițiilor revolu
ționare ale clasei muncitoare, al cu
noașterii trecutului de luptă al po
porului și partidului nostru, a! ho- 
tărîrii de a continua tradițiile eroice 
ale comuniștilor din județul Mehe
dinți, au fost abordate cu multă căl
dură de tovarășii Constantin Țuțu- 
ianu, membru de partid din ilegali
tate, și Achim Costea, profesor eme
rit.

— Unii părinți, cunoscîndu-1 pe 
învățători sau profesori, uzează de 
influențe spre a-i scuti pe copiii lor 
de munca fizică — a arătat prof. 
Gheorghe Săftoiu, președintele con
siliului județean al organizației pio
nierilor. Pe de altă parte, unele cadre 
didactice care vorbesc foarte convin
gător despre importanța și semnifi
cația socială a educației prin muncă, 
nu numai că se eschivează de a lu
cra împreună cu elevii lor, dar nu-și 
îndeplinesc cu conștiinciozitate nici 
măcar îndatoririle profesorale. Re
iese de aici necesitatea unei mai in
tense activități a organizațiilor de 
partid din școli pentru educarea e- 
ducatorilor, a tuturor acelora care se 
ocupă de formarea politică și mo- 
ral-cetățenească a tineretului.

în aceeași ordine de idei, tovară
șii Marius Cojocaru, prim-secretar al 
comitetului județean al U.T.C., și Vir
ginia Cerbulescu, învățătoare în co
muna Bala, s-au referit la îndato
rirea organizațiilor de partid, a tu
turor comuniștilor de a-și spori con
tribuția la educarea patriotică și ce
tățenească a tineretului, la cultiva
rea spiritului de răspundere față de 
societate prin participarea cu dăru
ire la munca productivă, factor hotă- 
rîtor al pregătirii sale pentru viață. 
La rîndul său, prof. Mihai Burci, in
spector general Ia inspectoratul șco
lar județean, a semnalat faptul că 
unele conduceri de întreprinderi, in- 
vocînd lipsa unor reglementări ofi
ciale în privința transferului de. ma
șini și utilaje, nu sprijină școlile în 
organizarea atelierelor-școală, în 
transpunerea efectivă în viață a in
dicațiilor conducerii partidului pri
vind încadrarea tineretului studios 
în munca productivă,

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul EMIL DRĂ- 
GĂNESCU, care a subliniat excep
ționala valoare teoretică și practică 
a documentelor dezbătute de între
gul nostru partid, faptul că ele aduc 
o contribuție deosebit de importan
tă la definirea obiectivelor etapei 
actuale de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Parte integrantă din programul 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului, ansamblul cuprinzător 
de măsuri pentru îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice și de 
educație comunistă izvorăște din 
realitățile țării noastre, din necesi
tățile mersului înainte al societății 
românești, vizează prezentul și vii

torul patriei, tar prin conținutul 
său deosebit de bogat de idei, prin 
sfera sa cuprinzătoare interesează 
în egală măsură pe muncitori, ță
rani, intelectuali, pe tineri și vîrst- 
nici. Tocmai de aceea, el a deter
minat o adevărată efervescență spi
rituală in întreaga țară, fapt con
firmat pe . deplin și de lucrările 
plenarei comuniștilor mehedințeni. 
Inițiativa acestor măsuri, pătrunse 
de o înaltă responsabilitate comu
nistă — a relevat vorbitorul — a 
revenit secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, care a confirmat 
încă o dată strălucitele sale calități 
de eminent conducător al partidului 
și statului, marea sa capacitate de 
a sesiza și de a interveni la timp 
în problemele pe care viața, dez
voltarea socialistă a țării noastre, 
cer să fie rezolvate.

Construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate presupune 
nu numai o creștere susținută a 
forțelor de producție, ci și formarea 
unui om nou, militant hotărît pen
tru progres,ul patriei noastre, com
petent și cu o înaltă conștiință so
cialistă.

Prezentfnd un amplu tablou al 
profundelor transformări înnoitoare 
care și-au pus amprenta pe confi
gurația României socialiste care, ca 
urmare a transpunerii în viață a 
politicii marxist-leniniste a parti
dului, este astăzi un stat cu o in
dustrie in plină dezvoltare și mo
dernizare și cu o agricultură în plin 
progres, în care socialismul a învins 
definitiv la orașe și sate, vorbitorul 
a relevat că sensul fundamental al 
perfecționărilor preconizate de con
ducerea de partid în domeniul poli- 
tico-educativ constă întocmai în ri
dicarea activității organelor și or- „ 
ganizațiilor de partid la nivelul 
realizărilor obținute în celelalte do
menii ale construcției socialiste. 
Conștiința socialistă trebuie să-si 
exercite eu mai multă putere și efi
ciență rolul de forță motrice în dez
voltarea socială, dar pentru a-șî 
forma o conștiință socialistă, oame
nii muncii de la orașe și sate tre
buie să cunoască temeinic ideo
logia ma-xist-leninistă, politica par
tidului. să îmbine teoria cu practi
ca. actiontnd cu fermitate pentru 
înfăptuirea aceste! politici.

în continuare, arătînd că factorul 
hotărâtor pentru îmbunătățirea mun
cii de educare a maselor constă în ri
dicarea continuă a rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile 
activității politico-educative. in 
creșterea răspunderii si exigentei 
organelor și organizațiilor de partid 
în îndrumarea acestei activități, to
varășul Emil Drăgănescu s-a referit 
pe larg la căile de realizare prac
tică a unui asemenea obiectiv ma
jor. Organizațiile de partid au dato
ria să aplice linia partidului nu 
situîndu-se în poziția de simpli exe
cutant!. ci în mod creator Unind 
seama de trăsăturile specifice ale ca
doului economico-social-admînistra- 
tiv Tn limitele căruia își exercită 
competența, realizând un contapt .ne
mijlocit cu viața, prin studierea a-'- 
tentă a noilor fenomene si procese 
economice, sociale, culturale O deo
sebiră atenție a fost acordată în ex
punerea rolului educativ pe care 
trebuie să-1 îndenlinească adunările 
generale de partid, dezbaterile pe
riodice pe problemele muncii ideo
logice, politice și cultural-educative, 
ca și Învățămîntul de partid.

O parte însemnată din cuvîntul 
tovarășului Emil Drăgănescu a fost 
consacrată activității politico-ideolo
gice de educare a tineretului, pro
blemă discutată pe larg în plenară. 
Tineretul trebuie educat în spiritul 
principiilor socialismului, al eticii 
comuniste, al dragostei fierbinți pen
tru patria socialistă — a subliniat 
vorbitorul — iar factorul hotărîtor 
pentru formarea tineretului este 
munca. în această direcție trebuie 
să-și orienteze mai ferm activitatea 
organizațiile de partid, organizațiile 
U.T.C. și de pionieri, școala, institu
țiile de cultură, presa. Trebuie com
bătute cu fermitate tendințele de 
viață ușoară, fără muncă sau chiar 
de parazitism ale unor tineri. Acti
vitatea politico-educativă în acest 
domeniu trebuie să vizeze și pe acei 
părinți care consideră că cel mai bun 
mijloc de a-și manifesta dragostea 
fată de copii constă în a-î ajuta să 
trăiască fără a munci. De asemenea, 
organele și organizațiile de partid 
vor trebui să militeze permanent 
pentru ridicarea nivelului de. con
știință socialistă a! învățătorilor și 
profesorilor, al tuturor educatorilor.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea câ, sub îndruma
rea comitetului județean de partid, 
activitatea comuniștilor pe plan 
ideologic, se va ridica pe o treaptă 
superioară,, că oamenii muncii • din 
județ își vor consacra toate forțele 
transpunerii în viață a politicii mar
xist-leniniste a partidului, consa
crată progresului și înfloririi patriei 
noastre socialiste.

Particioanții la plenara lărgită a 
comitetului județean de partid au 
adoptat apoi în unanimitate un cu
prinzător plan de măsuri

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adresată C.C. AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se arată, între 
altele : „Aplicînd cu consecvență în 
viață indicațiile prețioase primite din 
partea dumneavoastră cu prilejul re
centei vizite de lucru în județul nos
tru, vă asigurăm că vom desfășura o 
amplă și susținută activitate- politico- 
educativă pentru aplicarea întocmai a 
liniei partidului in economie, în viața 
socială, in artă și cultură, militind 
permanent pentru promovarea spiri
tului partinic, al combativității revo
luționare, pentru creșterea continuă a 
rolului conducător «1 partidului în 
toate domeniile de activitate".

Florica DINULESCU 
Ion ANGHEL

t V

18,00 Deschiderea emisiunii. Reci
talul violonistului Nicușor 
Predescu.

18.15 Scena ■ — emisiune de infor
mație și critică teatrală.

18,45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Film serial : „Aghiotantul 

excelenței sale" (IV) — O 
producție a televiziunii sovie
tice.

21,00 „La poarta sărutului" — 
spectacol muzical-coregraflc 
susținut de artiști amatori 
din județul GorJ. Transmi
siune de la Tîrgu-Jiu. Pre
zintă Dan Deșllu — Emisiu
ne de Eugenia Păcuraru șl 
Sorin Grigorescu.

22,00 Dinamica societății româ
nești. Raportul dintre fondul 
de acumulare șl fondul de 
consum în lumina exigențe
lor dezvoltării societății so
cialiste.

22,30 Din țările' socialiste.
22,45 Telejurnalul de noapte.

ÎKcinema
• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid șl guvernamentale române, 
condusa de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 in 
continuare.
« Romanticii : FESTIVAL — «; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Șansa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Steaua de tinichea : SALA 
PALATULUI — 17,30 (seria de bi
lete — 3838) ; 20,15 (seria de bilete
— 3839), LUCEAFĂRUL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, MELODIA — 9; 12,15; 16;
19,30, FAVORIT — 9,15; 12,30; 16;
19.30, CAPITOL — 9; 11,30; 14,15; 
17; 20.

Așteptarea : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
• Marele premiu : PATRIA — 13: 
16,30; 20.
e Frații t LIRA — 15/10; 18; 20,15.
• Cromwell : VOLGA — 9.30; 12,30; 
15,30; 18,45, AURORA — 9,30; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9,30; 12,30; 16;
19.30.
• Asediul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45: 20, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Simon Bolivar : BUZEȘTI — 
15,30; 13; 20,30.
e Ccrmen : BUCEGI — 15,45; 13:
20.15.
a Start la moștenire : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18.30; 20,30.
• După vulpe : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 10,15; 20,30.
• Tabla viselor : VITAN — 15,30: 
17,45: 20.
a Agonie și extaz (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 
12,30; 15,30.
e Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FLOREASCA — 
15.30; 18; 20,30.
• Hello, Dolly ! : EXCELSIOR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 
9; 13,30; 16; 19,30.
0 Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,30—20,15 în continuare.
e Tick, Tick, Tick : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20;45.'-
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Zestrea domniței Ralu ; Săpta- 
mina nebunilor : UNIREA — 15,30:
19.
• Omul orchestră : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
0 Boxerul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
0 Articolul 420 : GIULEȘTI — 10; 
16; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,15; 15,45;
19.15.
a încrederea : PACEA — 16; 18;
20.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
VIITORUL — 16; 13; 20.
0 Floarea soarelui : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15, LAROMET — 15,30; 
17,30; 19.30.
0 Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
0 Sunetul muzicii : DOINA — 
11,30; 16; 19,30.
0 Eu sînt Jerom : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Cortul roșu : MOȘILOR — 15; 
17,30; 20,15.
e Facerea lumii : MUNCA — 16; 
18; 20.
n O floare șl doi grădinari : RA
HOVA — 10; 16; 19,30.
e Brigada Diverse în alertă: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

FILME 
DOCUMENTARE 

Pe ecranele Capitalei
PRODUCȚII ALE STU
DIOURILOR AL. SAHIA 

ȘI ANIMAFILM
Lumina: Vizita delegației de 

partid și guvernamentale româ
ne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în R.P. Chineză : în
frățirea, Druinul Sării : Vizita 
delegației de partid și guverna
mentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
R.D. Vietnam ; Volga și Aurora: 
Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al ftomâniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Finlanda; 
Lira, Progresul : Vizita delega
ției de partid și guvernamenta
le române, coijdusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în R.P.D. 
Coreeană ; Bucegi, Tomis : Vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in R.P. Mongolă ; Flamura : 
Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Harghita : Favorit : Visele copi
lăriei : Victoria, Melodia : Ori
zont științific nr. 8.'971 ; Excel
sior : 23 August 1971 ; Grivița : 
Vinătoarea ; Unirea : Pulovărul; 
Laromet, Flacăra : Orizont știin
țific nr. 7/971 ; Crîngași : Orizont 
științific nr. 6/971 ; Floreasca : 
Oamenii acestui pămînt ; Moși
lor : Inteligență cifrată ; Popu
lar : Ceasornicul universului ; 
Munca : Pirații cosmosului ; 
Arta : Catalizatorii; Vitan : Peș
tera ; Doina : Omulețul desenat- 
de mine. Musafir nepoftit. Osul.

PRODUCȚII
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
Central ; Meșterii din Iran 

(R. P Bulgaria) ; Ferentari : 
Stele pe gheață (U.R.S.S.) ; Pa
cea : Motet pentru primăria din 
Torun (R.P. Polonă) ; Cosmos : 
Buhara (U.R.S.S.) ; Viitorul : 
Patria (R.S. Cehoslovacă).

-------- 
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FOTBAL
U.T.A. DIN NOU

LIDER
REZULTATE TEHNICE

Dembrovschi
(min. 8) pen-
Năstase (min.

COMENT ARIILE PRESEI 
ITALIENE PE MARGINEA 

CAMPIONATELOR EUROPENE 
DE VOLEI

întoarcerea tovarășului Janos Fazekas

ÎNAINTEA FINALEI
„CUPEI DAVIS"

• Pronosticul tehnicienilor americani :3—2 ! Dar 
precizează pentru cine

® Teren de zgură ? E tot atît de tare ca și cimentul 
declară Năstase și Țiriac

nu

de la Varșovia
Duminică după-amiază s-a înapoiat 

de la Varșovia tovarășul Janos Fa
zekas, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la întîl
nirea președinților celor două părți 
în Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică.

Pe aeroportul Otopeni erau pr«- 
zenți tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului

afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale. A fost de față Jaromir O- 
cheduszko, ambasadorul R.P. Polon» 
la București.

La plecarea din Varșovia, pe aero
portul Okecie, au fost prezenți Jan 
Mitrega, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, și 
membrii delegației poloneze. A fost 
de față Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia.

• RAPID — S.C. BACAU 1—2 (1—1). Au marcat : 
(min. 43) și Rugiubei (min. 55) pentru oaspeți ; Neagu 
tru gazde.

• PETROLUL — STEAUA 0-2 (0—1). Au marcat : 
29) și Gruber — autogol (min. 78).

• U.T.A. — C.F.R. CLUJ 4—0 (1—0). Au marcat : Pojoni (min. 2), 
Lereter (min. 61), Kuhn II (min. 76), Calinin (min. 84).

« UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—0 
(1—0). Au marcat : Anca (min. 4), Adam (min. 80).

• F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA IAȘI 2—0 (0—0). A marcat Do
brin (min. 70 și 74).

• STEAGUL ROȘU — JIUL 1—0 (1—0). A marcat : Gergely
(min. 23).

• FARUL CONSTANTA — CRIȘUL 4—1 (1—1). Au marcat : Kallo 
(min. 41), Tănase (min. 49 și 61), Caraman (min.
răban (min. 24).

• A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO 0-0.
88), respectiv — Dă-

Cronica etapei de ieri a diviziei A 
de fotbal are de subliniat, mai în- 
tîi, rezultatul surpriză înregistrat pe 
stadionul „23 August" din Capitală : 
rapidiștii — aceiași care, cu cîteva 
zile in urmă, au produs o bună im
presie ca joc și 
nind pe A.C. 
U.E.F.A.") — au .
așteptat in fața formației S.C. Ba
cău. Este drept, rapidiștii au domi
nat și au avut numeroase ocazii de 
gol (ne referim la prima repriză, mai 
ales), dar, după ce au deschis scorul, 
au considerat că victoria le și este 
asigurată. Egalați la finele primei re
prize, prin golul magistral, după o ac
țiune personală, al lui Dembrovschi, 
s-au văzut conduși imediat după 
pauză ; încercările lor disperate (cu 
Răducanu la centrul terenului 1), pen
tru a egala cel puțin, au rămas fără 
efect, băcăoanii știind foarte bine să 
se descurce în fața unei ofensive 
adverse insistente, dar pripite și lip
site de claritate în momentele de fi
nalizare. Bara lui Neagu din ultimele 
secunde stă, intr-un anumit fel, măr
turie în acest sens. Ce s-a întîmplat 

, cu echipa Rapid de' nu ă putut rea
liza un joc precum cel de joi — nu 
as știe. Credem că nu oboseala va fi 
Invocată ca principală cauză.

U.T.A. a fost ieri realizatoarea sco
rului etapei ; după un drum lung 
gi obositor cu autocarul de la Salz
burg la Arad, echipa lui Nicolae 
Dumitrescu și-a reluat antrenamen
tele cu șîrguințâ și a jucat serios, cu 
•ficacitate, pentru a nu pierde con
tactul cu primele locuri ale clasa
mentului. Victoria netă de ieri — 
coroborată cu insuccesul Rapidului și 
cu semisuccesul dinamoviștjlor 
Tg. Mureș — a făcut ca 
revină la șefia clasamentului,

performanță (elimi- 
Napoli din „Cupa 
pierdut în mod ne-
rapidiștii au domi-

un 2—0 cu 
gii echipe 
cel al fundașului Gruber, care a în
scris în proprie poartă.

La Cluj și Pitești, 
respectiv F.C. 
destulă dificultate ; 
scorul in min. 4 și n-a mai putut 
marca decît in finalul meciului (Adam 
— autorul celui de-al doilea gol — 
a înscris ieri al 100-lea punct sub 
culorile formației clujene). La Pitești, 
ieșenii s-au apărat cu disperare (au 
avjit insă și mari ocazii, pe care 
le-au ratat), păstrînd scorul alb pînă 
spre mijlocul reprizei secunde. Apoi, 
Dobrin — în mare formă — a marcat 
două goluri in numai cîteva minute. 
Foarte grea și victoria echipei bra
șovene pe teren propriu ; rezultatul 
ar fi fost poate altul, nu era exclusă 
nici victoria Jiului, dar Adamache 
a apărat excelent...

In fine, codașa clasamentului părea 
să furnizeze marea surpriză ; la 
Constanța, Crișul a condus cu 1—0 
pînă aproape de pauză. De-abia în 
repriza secundă, echipa Farul s-a 
impus pe măsura diferenței de va
loare ce o are față ’ 
movată.

largul concurs al între- 
petfoliste, nu numai cu

Universitatea, 
Argeș au învins cu 

U a deschis

de noua pro-

la
U.T.A. să 

____ _ _ , , la
egalitate de puncte (dar cu un gola
veraj superior) cu Steaua. Aceasta 
din urmă a realizat, de asemenea, un 
«ucces .nescontat la Ploiești, obținînd

*
Campionatul primei 

nou o scurtă vacanță ______ __
tombrie), pentru a se face loc pre
gătirii selecționabililor în vederea 
meciului România—Danemarca, din 
cadrul turneului preolimpic. Partida 
are loc, după cum se știe, duminică 
10 octombrie, la Copenhaga. Lotul 
olimpic anunțat de federația noastră 
de specialitate are următoarea com
ponență : Răducanu, Coman — por
tari ; Cheran, Pop, Boc, Olteanu 
(Steagul roșu), Dinu (Dinamo), Vlad, 
Popovici — fundași ; Dumitru, 
R. Nunweiller, Pescaru — mijlocași ; 
Neagu, Lucescu, Dembrovschi, Iordă- 
nescu, Dumitrache — înaintași.

I. D,.

divizii ia din 
(pînă la 17 oc-

CLASAMENTUL PRONOSPORT
U.T.A. 
Steaua 
U. Cluj
S.C. Bacău 
Dinamo 
Steagul roșu 
Rapid
A.S.A. Tg. M. 
Farul
Jiul
F.C. Argeș 
Petrolul
U. Craiova 
Politehnica 
C.F. R. Cluj 
Crișul

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
3
4
3
3
3
2
2
1
3
3
1
0 
0 
0

0
0
1
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
4
5
5

9
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
4
2
1
1

Crișul . . .
„U“ Cluj — U. Craiova

Concursul din 3 octombrie
I. Steagul roșu — Jiul 

II. Farul
III.
IV. Rapid — S.C. Bacău . 1—2
V. A.S.A. Tg. M. — Dinamo 0—0 

Petrolul — Steaua . . 0—2
F.C. Argeș — Politehnica 2—0
U.T. Arad — C.F.R. Cluj 4—0 
Fiorentina — Napoli , 2—1 
Mantova — Torino . . 1—2

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI. Roma — Lanerossi . . 
XII. Sampdoria — Bologna 

XIII. Varese — Milan . . .

1
1
1
2

X
2
1
1
1
2
1
1
2

MILANO (prin telefon de la tri
misul Agerpres, Iile Goga) : Ziarele 
italiene publică ample comentarii pe 
marginea turneelor finale ale cam
pionatelor europene de volei recent 
încheiate la Milano și Reggio Emilia.

Făcînd o retrospectivă asupra va
lorii competiției masculine și a evo
luției celor șase finaliste,- ziarul 
„Gazzetta dello Sport" subliniază că 
reprezentativa României a fost marea 
și plăcuta surpriză a campionatelor 
europene. După preliminariile de la 
Torino, unde întîmpinase unele difi
cultăți în partidele cu Italia și Fin
landa, mulți specialiști nu acprdau 
șanse echipei române decît pentru 
ocuparea locului cinci in turneul fi
nal. „Dar — se arată în continuare 
in ziarul mai sus citat — tinăra e- 
chipă a României a disputat partide 
senzaționale, în special cu formațiile 
Cehoslovaciei și R. D. Germane. Din 
punct de vedere tehnic, jocul româ
nilor, regizat de Stamate și Udiștea- 
nu, a fost indiscutabil cel mai fru
mos pe care l-am văzut aici, la Mi
lano".

La rîndul său, ziarul „Tutto Sport" 
consemnează următoarele : „România 
este neîndreptățita acestor .campio
nate. Deși a cîștigat partidele cele 
mai importante cu adversarele di
recte pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice (echipele Cehoslovaciei și 
Poloniei), ea nu s-a clasat decit pe 
locul trei din cauza unui regulament 
care, poate, nu este ideal". (Echipa 
României a terminat la egalitate de 
puncte cu selecționafele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, dar, avînd un set mai 
mult pierdut, deși victorie directă 
asupra echipei Cehoslovaciei, a ocu
pat locul trei).

Echipa României măi are însă o 
șansă, aceea de a obține calificarea 
anul viitor, în turneul preolimpic 
programat la Paris, unde va întilni 
din nou reprezentativele Poloniei, 
Ungariei, Italiei, Belgiei și formații 
de pe alte continente.

în continuare, ziarul „Tutto Sport" 
subliniază : „Decepția sportivilor ro
mâni de a nu se fi calificat pentru 
turneul de la Miinchen este compen
sată în schimb de jocul lor strălucit, 
precum și de ascensiunea lor' spre 
primele locuri ale valorilor conti
nentale. România are indiscutabil o 
echipă de viitor, care chiar și astăzi 
constituie o frumoasă realitate. Nu 
este vorba numai de elanul cu care 
joacă băieții lui Sotir, dar și de cer
tele lor calități tehnice. Forța echi
pei române constă în perfecta bra
vură cu care cei șase oameni de pe 
teren luptă, într-o sudură sufleteas
că perfectă, pentru victorie. Promo
varea cu mult curai a numeroși ju
cători tineri (Oros, Dumănoiu, Codoi) 
și-a dat roadele pe deplin poate mult 
mai devreme decît se așteptau antre
norii".

Evoluția bună a voleibaliștilor ro
mâni la actuala ediție a campionate
lor europene. a fost remarcată și de 
numeroși antrenori și specialiști 
străini.

Au mai rămas 
cîteva zile pînă 
mult așteptata 
nire 
nia din finala 
Davis", care 
țări dacă 
de argint" 
să rămînă 
parte a 
sau va fi 
București.

Acesta

doar 
la 

întîl- 
S.U.A. — Româ- 

„ Cupei 
va ho- 

„Salatiera 
va continua 

pe această 
Atlanticului, 

adusă la
_____ este chal- 

lenge-roundul în care, 
deși prima șansă o 
păstrează americanii, 
forțele ambelor echipe 
sînt extrem de apro
piate și nu trebuie ex
clusă absolut nici o 
posibilitate. Dl. Dillon, 
vicepreședintele comi
tetului de pregătire a 
actualei ediții a „Cu
pei Davis", ne spunea 
că „în rîndurile spe
cialiștilor americani se 
consideră că just ar fi 
ca scorul meciului 
fie... 2 și jumătate 
2 și jumătate, 
este 
cred că va fi 3 la

— Pentru cine ?
— Vedeți, 

urmează a 
Charlotte, 
de nord.. 
chipe au 
aceleași șanse.

în cadrul unei emi
siuni radiofonice, de
dicate apropiatei con
fruntări de pe terenul 
de „zgură", se subli
niau însă unele avan
taje pe 
gazdele : 
factorul 
a juca 
jucătorii 
dezavantajați de „zgu
ra" americană și 
calitățile tehnice 
mingii". Acestea 
două elemente ce 
pot fi negociate, deți
nătorii cupei avînd 
dreptul de a alege 
orice minge și orice 
teren doresc ei. A- 
cum doi ani, cînd e- 
chipa română a atacat 
pentru 
trofeul

să 
la 

Cum 
însă imposibil,- - - 9“

aceasta 
se hotărî la 
în Carolina 
Ambele e- 
aproximativ

care le au 
„Pe lingă 

psihologic de 
în deplasare, 

români par
de 
ale 

sînt 
nu

prima dată 
suprem al

Ieri în D
Seria I. Metalul Tîrgoviște-Poiana 

Cimpina 3—1, Metalul București- 
Progresul Brăila 1—0, F. C. Galați- 
Politehnica Galați 1—1, Știința Ba- 
eău-Ceahlăul Piatra Neamț 0—0, Du
nărea Giurgiu-Portul Constanța 
1—0, Chimia Rm. Vîlcea-Metalul 
Plopeni 1-0, C.F.R, Pașcani-Ș.N. Ol
tenița 2—3, Progresul București- 
Sportul studențesc București 1—1.

în clasament, după 8 etape, prime
le trei locuri sînt ocupate de : 
SPORTUL STUDENȚESC (13 punc
te), Ș.N. Oltenița (12 p), Politehnica 
Galați (10 p)

ivizia B
Seria a II-a. Minerul Baia Mare- 

Corvmul Hunedoara 2—1, Olimpia 
Oradea-C.S.M. Sibiu 3—1, Minerul 
Anina-Olimpia Satu Mare 1—0, Poli
tehnica Timișoara-C.F.R. Timișoara 
0—0, Gloria Bistrița-Gaz metan Me
diaș 0—0, C.S.M. Reșița-Vulturii Tex
tila Lugoj 3—0, Electroputere Craio- 
va-C.F.R. Arad 2—0, Metalurgistul 
Cugir-Chimia Făgăraș 1-0.

In clasament, după 8 etape, pe pri
mele trei locuri se află: C.S.M. RE
ȘIȚA (14 puncte), Minerul Baia Mare 
(9 p), Politehnica Timișoara (9 p).

„sportului alb", i s-a 
impus să joace pe ci
ment, la Cleveland. E 
drept că anul acesta, 
americanii, dorind să 
dea întilnirii o notă 
cit mai apropiată de 
ceea ce se numește 
„fair play", au hotă- 
rît, să joace pe „zgu
ră". Punem acest cu- 
vînt între ghilimele, 
întrucît din discuția 
telefonică avută seara 
trecută cu Țiriac și 
Năstase, ei mi-au spus 
că „o asemenea zgură 
nu am întîlnit în nici 
o țară pînă acum. Este 
o zgură extrem de du
ră, un fel de masă 
compactă de culoare 
gri-cenușie, suprafața

CORESPONDENTA 
SPECIALA 

DIN NEW YORK

fiind tot atit de tare ca 
și cimentul. De ce i se 
spune zgură, nu putem 
ști. Mingea ricoșează 
tot atît de puternic ca 
și pe ciment, mai ales 
mingea „Wilson", cu 
care vom juca".

E drept că genunchii 
și gleznele nu mai sînt 
supuse Ia aceleași efor
turi ca pe ciment, tn- 
trucît suprafața îți per
mite să aluneci puțin 
atunci cînd vii din vi
teză să lovești o minge 
pusă lingă fileu sau pe 
colț. Tot atît de adevă
rat este câ suprafața, 
deși foarte dură și ra
pidă, nu prezintă pen
tru jucătorii noștri atâ
tea dezavantaje ca cea 
din Cleveland.

Țiriac și Năstase, care 
au sosit miercurea tre
cută la Charlotte, fac 
zilnic cite 3—4 ore de 
antrenament pentru a 
se familiariza cit mai 
bine cu terenul și min
gea. Ei consideră că,

deși scurtă, perioada pe 
care o au pînă Ia meci 
este suficientă pentru a 
remonta în bună mă
sură acest handicap pe 
care-1 au față de ad
versarii lor americatii, 
Stan Smith, Clark 
Graebner, Frank Froeh- 
ling și tînărul Van 
Dillen.

întrecerea, așteptată 
cu nerăbdare de admi
ratorii americani ai 
sportului alb, se anunță 
extrem de grea și echi
librată, mai ales prin 
faptul că unul dintre 
jucătorii americani, care 
va juca probabil la 
simplu, Clark Graebner, 
se află, în ce privește 
acomodarea pe noua 
suprafață, în aceeași si
tuație cu Năstase și 
Țiriac.

Am sesizat la Țiriac 
voința hotărită de a-și 
concentra întregul său 
potențial fizic și inte
lectual pentru a face in 
această ediție a „Cupei 
Davis" cele mai frumoa
se meciuri din întreaga 
sa carieră, dorind ca în 
amintirea iubitorilor a- 
cestui sport să rămî
nă imaginea unui Țiriac 
care s-a retras „la pen
sie", ca și fotbalistul 
Pele, în momentul a- 
tingerii zonei 
țiunii. 
nu mi 
Țiriac, 
noaște 
pe acest tenace și teh
nic jucător, omul care 
își vorbește pe teren, 
autobiciuindu-se, numai 
pentru a-și dovedi con
trariul, știe că hot.ări- 
rea lui este nestrămu
tată. Să nu uităm 
însă că Stan Smith este 
considerat a fi jucăto
rul nr. 1 mondial și că, 
împreună cu coechipie
rii ' săi, alcătuiește cea 
mai puternică formație 
pe care au avut-o 
S.U.A. in ultimii ani.

perfec- 
gînduri 

mărturisit
Aceste 
le-a 
dar cine îl \cu- 
cîtuși de puțin

Constantin 
ALEXANDROAIE

BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ

Cu prilejul celei de-a 22-a aniversari 
a proclamării Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de-a 22-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, la cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia româno-chi- 
neză" din comuna Muntenii-Buzău, 
județul Ialomița, a avut loc dumi
nică dimineața o .întîlnire prieteneas
că la care au luat parte Cian Hai- 
fun, ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasadei.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
precum și ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

După ce Gheorghe Ghiță, președin
tele cooperativei agricole de produc

ție, a prezentat principalele realizări 
ale unității, oaspeții au vizitat cîteva 
sectoare de producție, s-au întreți
nut cu țăranii cooperatori,

în cinstea oaspeților cooperatorii 
au oferit o masă. Președintele Gheor
ghe Ghiță și ambasadorul Cian 
Hai-fun au toastat pentru succesele 
remarcabile înregistrate de poporul 
român și poporul chinez în construc
ția socialismului, pentru prietenia 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre po
poarele român și chinez, în sănătatea 
conducătorilor celor două țări.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Energia Nucleară, duminică a 
sosit, într-o vizită în țara noastră, 
prof. V. V. Selest, director al Insti
tutului de fizică teoretică din Kiev. 
Oaspetele va avea discuții cu spe
cialiști români în probleme privind 
aplicațiile pașnice ale energiei ato
mice și va prezenta comunicări de 
specialitate.

★
O delegație a Ministerului Ener

giei Electrice, condusă de ministrul 
Octavian Groza, a plecat sîmbătă în 
Franța, unde va face o vizită la in
vitația conducerii firmei „Alsthom". 
Delegația va purta convorbiri în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor de co
laborare și cooperare în domeniul e- 
nergiei electrice.

★
Duminică după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație economică gu
vernamentală din Republica Mali,

condusă de Robert N’Daw, ministrul 
dezvoltării industriale al acestei țări.

★
In deschiderea stagiunii Filarmoni

cii din Iași, orchestra de cameră din 
Moscova, dirijată de Rudolf Barșai, 
a prezentat duminică seara un con
cert.

★
La Bacău s-a încheiat duminică 

prima ediție a Festivalului literar- 
artistic „George Bacovia". '

★
Delegația Consiliului popular al 

municipiului București, condusă de 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv, care a par
ticipat la festivitățile organizate cu 
prilejul împlinirii a 130 de ani de la 
proclamarea orașului Atena capitală 
a Greciei, s-a înapoiat duminică 
după-amiază în Capitală.

(Agerpres)

Lucrările reuniunii Comitetului Central 
al Alianței Cooperatiste Internaționale-A.C.L

în Poiana Brașov, la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, au avut loc între
cerile balcaniadei de tenis de masă, 
cu participarea sportivelor și sporti
vilor din Bulgaria, Grecia. Iugosla
via, România. Pe echipe, după cum 
s-a mai anunțat, titlurile bidcanice 
au revenit României .(la feminin) și 
Iugoslaviei (la masculin). In probele

individuale, campioni — în ordinea 
disputării-finalelor respective — sînt: 
la dublu mixt :
Șerban
minin :
Crișari
Șerban
nia) ; simplu feminin : Maria _ 
xandru (România) : simplu masculin: 
Cordas Zlatko (Iugoslavia).

Maria Alexandru,
Doboși (România) ; dublu fe- 
Maria Alexandru, Carmen 

(România) ; dublu masculin : 
Doboși, I. Ovanez (Româ- 

Ale-

Duminică au început la București, 
lucrările reuniunii Comitetului Cen
tral al Alianței Cooperatiste Inter
naționale — A.C.I.

Găzduită pentru prima dată d« 
țara noastră, la invitația CENTRO- 
COOP și a UC.ECOM. reuniunea, la 
care participă circa 250 de reprezen
tanți ai organizațiUor cooperatiste 
din 35 de țări membre ale A.C.I., pri
lejuiește dezbaterea unor probleme 
actuale ale dezvoltării mișcării coo
peratiste internaționale, rolul aces
teia în intensificarea schimburilor e- 
conomice. în lărgirea și întărirea coo
perării mondiale, în dezvoltarea le
găturilor de colaborare între organi
zațiile cooperatiste din lume, în pro

movarea ideilor de pace și bună în
țelegere între popoare.

In primele zile reuniunea își des
fășoară lucrările pe comitete d» 
lucru.

Duminică au început dezbaterile in 
Comitetul de legătură pentru econo
mie și credit. Cu acest prilej, Con
stantin Filoreanu, președintele Co
misiei Centrale a cooperativelor de 
credit din țara noastră, a transmis 
participanților la lucrările acestei re
uniuni un călduros salut.

Luni își încep lucrările Comitetul 
dezvoltării cooperatiste, Comitetul 
cooperativelor de producție și artiza
nat, subcomitetul pescarilor, .subco
mitetul executivului și executivul 
Comitetului agricol.

APLICAREA NElNTlRZIATĂ A ~ PROPUNERILOR
(Urmare <lin pag. I)

UN MECI DETERIORAT 
DE ARBITRAJ

S-a dovedit inspirată ideea de a 
organiza meciul Progresul — Sportul 
itudențesc pe stadionul Dinamo, din 
șoseaua Ștefan cel Mare. La ora în
ceperii partidei, în tribune se aflau 
aproape 15.000 de spectatori. Cele 
două echipe, ambele cu veleități la 
eîștigarea seriei, au oferit un specta
col agreabil, întîlnirea lor avînd alu- 
^ra și nivelul unui meci de divizia A.

Prima repriză a întilnirii s-a în
cheiat fără goluri, deși ambele for
mații au fost de multe ori în pozi
ții favorabile de a înscrie. După 
pauză, însă, Progresul a intrat mai 
decisă pe teren și numai după două 
minute a marcat prin Dumitriu, în 
urma unei acțiuni personale de mare 
frumusețe. Cu un gol avans Progre
sul părea să se îndrepte sigură spre 
victorie, jucînd mult mai bine decît 
în prima repriză, fiind superioară 
net partenerului de dispută. Cînd 
mai era o jumătate de oră de joc, 
arbitrul Victor Pădureanu (și pînăa- 
tunci condusese cu multe greșeli) a 
luat o decizie care a influențat direct 
desfășurarea în continuare a meciului 
și chiar stabilirea rezultatului final : 
l-a eliminat din joc pe, Beldeanu 
pentru... apostrofarea coechipierului 
său Grama (pentru un balon șutat 
fără adresă). Ajutată astfel de arbi
tru, echipa studențească și-a revenit 
și a egalat în final printr-un auto
gol al lui Grama, într-o fază în care 
același arbitru l-a împiedicat (de data 
aceasta involuntar) pe Dudu Geor
gescu să intervină.

Apreciind ca gratuită eliminarea lui 
Beldeanu și luînd în considerare și 
celelalte „erori", credem că Colegiul 
central al arbitrilor va lua măsurile 
corespunzătoare în legătură cu con
tribuția arbitrului V. Pădureanu la 
desfășurarea acestei partide.

Valentin PAUNESCU

20 000 DE SPECTATORI 
LA DERBIUL TIMIȘOREAN

Aproximativ 20 000 de timișo
reni au luat loc ieri în tribunele 
stadionului „1 Mai" pentru a urmări 
derbiul local dintre echipele C.F.R. 
și Politehnica. Și a fost, intr-adevăr, 
un derbi, ambele combatante luptînd 
cu ardoare pentru victorie, dar în 
limitele unei depline sportivități. 
Partida s-a încheiat in cele din urmă 
cu un scor alb (0—0) deși, la o 
poartă, ca și la alta, au existat nu
meroase ocazii de gol. Cei doi por
tari însă, Tatar și Filip, au fost în
totdeauna la post, salvînd goluri ca 
și făcute.

Studenții, care dispun de un lot 
mai valoros, au fost mai incisivi în 
atac, însă feroviarii, beneficiari ai 
unei experiențe competiționale mai 
bogate (stagiul de un an in divizia 
A și-a spus sub acest aspect cuvîn- 
tul) —, au știut să calmeze jocul și 
să declanșeze contraatacuri deosebit 
de periculoase. O notă bună și pentru 
suporteri, care și-au încurajat favo- 
riții în același spirit de „fair-play" 
în care s-a desfășurat, de altfel, și 
partida.

Brigada de arbitri condusă de Au
rel Bentu și-a făcut pe deplin dato
ria, dovedind o perfectă obiectivitate. 
Deși rezultatul de egalitate pare să 
dezavantajeze ambele echipe în lupta 
pentru ocuparea unei poziții mai 
bune în clasament și atingerea obiec
tivului final — promovarea în divi
zia A, jocul de ieri a dovedit că fie
care din cele două formații timișo
rene are resurse suficiente pentru a 
înfăptui acest deziderat, cu condiția 
de a juca și în partidele viitoare cel 
puțin cu aceeași ambiție cu care 
s-au întrecut între ele.

Cezar IOANA

unitățile de pompaj, dar și în pre
zent se utilizează o metodă rudimen
tară, cu o productivitate scăzută și 
care, în plus, oricind poate da naș
tere la accidente de muncă".

Cum au fost soluționate propune
rile făcute de salariații de la secția 
cazangerie în adunarea generală de 
la începutul anului ne-am convins 
la fața locului. Astfel, dintr-un plan 
de măsuri care cuprindea 26 de pro
puneri, pînă la data investigațiilor 
noastre nu fuseseră rezolvate decît... 
trei. Și nu se poate spune că în 
celelalte secții ale uzinei lucrurile se 
prezintă cu mult mai bine. Iată, deci, 
că „bănuiala" președintelui comite
tului sindicatului de aici nu este 
deloc confirmată de realitate, ci, 
dimpotrivă, demonstrează o necu
noaștere a situației de fapt. Cit pri
vește propunerile formulate la ul
tima adunare generală, situația este 
limpede : nici după două luni de 
cind a avut loc adunarea generală 
salariații nu au fost informați asupra 
soluțiilor ce se vor da sugestiilor 
făcute de ei, nici pînă in prezent 
comitetul de direcție nu a fșcut o 
analiză atentă a măsurilor propuse, 
nu s-a întocmit încă un program 
concret cu termene și responsabili
tăți precise. Propunerile salariaților 
făcute cu acest prilej se află încă in 
stadiul... centralizării.

Indiscutabil, o asemenea atit.udin» 
din partea comitetului de direcție 
față de propunerile salariaților nu 
este de natură să stimuleze iniția
tiva și opinia colectivă. Cu toată 
claritatea trebuie înțeles că propune
rile izvorăsc din conștiința răspun
derii salariaților pentru perfecțio
narea generală și permanentă a ac
tivității economice a întreprinderii, 
că, tărăgănînd aplicarea lor sau mini- 
malizîndu-le, comitetul de direcție 
se privează el însuși de experiența 
masei largi a salariaților, de contri
buția lor la luarea celor mai indi
cate măsuri și decizii. Tocmai de 
aceea, comitetul de partid și comite
tul sindicatului au datoria de a ur
mări stăruitor ca propunerile să fi» 
valorificate cu mai multă operativi
tate și cu maximă eficacitate. Spunem 
aceasta pentru că, nu o dată în tim
pul investigațiilor în această uzină, 
ni s-a spus : „Pînă la sfirșitul anului 
există timp suficient pentru aplicarea 
tuturor propunerilor !“ Desigur, nu 
este posibil ca toate măsurile și so
luțiile rezultate din dezbateri să fie 
'rezolvate deodată. Firesc este, însă, 
ca termenele de aplicare ale acestora >' 
să nu fie impinse spre ultima pe
rioadă a anului, ci, dimpotrivă, ele 
să fie aduse cit mai „în față", astfel 
îneît eficienta lor să se răsfrîngă din 
plin asupra rezultatelor economice ce 
vor fi consemnate la sfirșitul pri
mului an al cincinalului și, deci, să 
fie cit mai mare in timp.

Stadionul „Republicii* a găzduit ieri, conform tradijiei, festivitatea de deschidere a noului an sportiv școlar — ac- jiune la care au participat cî- teva mii de elevi sportivi din Capitală
Foto : S. Cristian

AUTOMOBILISM
. Duminică pe dealul Feleacului, lin
gă Cluj, in ultima etapă a campiona
tului național de viteză în coastă, cel 
mai bun punctaj a fost. înregistrat de 
automobilistul bucureștean Eugen Io- 
nescu-Cristea (Renault-8-Gordini). Pe 
locurile următoare s-au clasat clujea
nul Zoltail Tomay și brașoveanul Au
rel Puiu.

RUGBI
In campionatul național de rugbi 

au fost înregistrate următoarele re
zultate : Gloria București — Agrono
mia Cluj 7—3 : Steaua — C.S.M. Si
biu 12—7 ; Universitatea Timișoara — 
Politehnica Iași 25—12 ; Rulmentul 
Bîrlad — Grivița Roșie 3—10 .

Dinamo-Steaua 3-2...
la ciclism pe pistă

Ieri, pe velodromul Dinamo, ca și în 
prima zi a campionatelor naționale 
de ciclism pe pistă, un reprezentant 
al clubului Steaua (și... al familiei 
Negoescu) a urcat pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului de onoare, fiind 
declarat campion al țării. Este vorba 
de G. Negoescu, care în proba de se- 
mifond (cu adițiune de puncte), a o- 
cupat locul I, după o cursă extrem de 
dinamică și avînd la un moment dat 
neșansa de a sparge baieul din spate. 
In cele 100 de ture (totalizind 40 km), 
grupul alergătorilor (circa 50) a pe
dalat destul de rapid, viteza medie 
fiind de peste 44 km/oră. C. Gonțea 
(Steaua) și V. Teodor (Dinamo) l-au 
secondat îndeaproape pe noul cam
pion, în final, cu o mai mare insis
tență, putîndu-i „smulge" chiar titlul. 
Cei trei (avînd — împreună cu T. 
Puterity, M. Virgil — ambii de la 
Metalul Plopeni, C. Tudoran de la 
Steaua și Al. Sofronie de la Dinamo 
— un tur avans) au totalizat 32,26 și 
respectiv 20 de puncte în cele 33 de 
sprinturi ale cursei.

O dată cu proba de ieri „scorul" în 
duelul Steaua—Dinamo este de trei 
victorii la două pentru dinamovi$ti»

DIN LUMEA
MOSCOVA. — A început cel de-al 

26-lea campionat de hochei pe ghea
ță al U.R.S.S. In cel mai important 
meci al primei etape, Ț.S.K.A. Mos
cova a învins în deplasare cu scorul 
de 4—3 (1—1, 1—0, 2—2) formația 
Himik Voskresensk. Alte rezultate : 
Traktor Celiabinsk-Aripele Sovie
telor Moscova 3—3 (1—2, 1—0, 1—1); 
Torpedo Gorki-Spartak Moscova 1—3 
(1—1, 0—0, 0—2); Dinamo Moscova- 
S.K.A. Leningrad 5—2 (1—0, 0—1,
4-1).

BUENOS AIRES. — Circa 20 000 
de spectatori au urmărit la arena 
„Luna Park" din Buenos Aires me
ciul internațional de box disputat 
între „greii" Oscar „Ringo" Bona- 
vena (Argentina) și Alvin Lewis 
(S.U.A.). Arbitrul întilnirii l-a des
calificat în repriza a 7-a pe Lewis, 
astfel că victoria a revenit pugilis- 
tului argentinean.

COPENHAGA. — Tradiționala 
competiție internațională de hand
bal masculin dotată cu „Cupa Mării 
Baltice" a fost cîștigată în acest an 
de reprezentativa R.D. Germane, ca
re, în finală, a învins cu scorul de 
19—18 (după prelungiri) selecționata 
U.R.S.S. Locul trei a fost ocupat 
de echipele R.F. a Germaniei și Po
loniei, aflate la egalitate (după pre

LARGĂ
lungiri) : 24—24. Intr-un alt joc, e- 
chipa Danemarcei a dispus cu sco
rul de 17—10 de formația Suediei.

ZURICH. — întîlnirea internațio-- 
nală masculină de gimnastică, des
fășurată la Berna. între echipa Japo
niei și o selecționată a Europei, s-a 
încheiat cu scorul de 552,35—542,35 
puncte în favoarea sportivilor japo
nezi. La individual, victoria a reve
nit campionului olimpic Sawao Kato 
(Japonia) cu un total de 112,95 punc
te. Primul clasat dintre gimnaștii eu
ropeni a fost polonezul M. Kubica — 
locul trei cu 110,50 puncte.

PARIS. — In cadrul unui concurs 
internațional atletic, desfășurat pe 
stadionul „Colombes" din Paris, e- 
chipa feminină a Angliei (Anita 
Neil, Janet Roscoe, Sharon Colyear, 
Helen Golden) a stabilit cea mai 
bună performanță mondială în pro
ba de ștafetă 4x200 m cu timpul ds 
l’33”6/10.

BELGRAD. — După disputarea a 
11 runde și a unor partide întrerup
te, în turneul internațional de șah 
de la Vîrșeț (Iugoslavia) continuă să 
condpcă Meking (Brazilia) cu 8,5 
puncte, urmat de Portisch (Ungaria) 
— 8 puncte, Ivkov (Iugoslavia) — 7 
puncte (1), Filip (Cehoslovacia) — T

puncte, Bilek (Ungaria) — 6,5 punct* 
etc. Maestrul român Victor Ciocîltea 
ocupă locul 10 cu 4,5 puncte și • 
partidă întreruptă.

SOFIA. — Penultima etapă a Tu
rului ciclist al Bulgariei, desfășura
tă pe ruta Loveci-Vrața (147 km), > 
fost cîștigată de polonezul Szur- 
kowski, în 3h 47’30”. In acetași timp 
cu învingătorul au sosit Wagner 
(R.D. Germană) și Hamza (Algeria), 
înaintea ultimei etape (Vrața-Sofia). 
în clasamentul general individual 
continuă să conducă Szurkowski, ur
mat la 1'51” de compatriotul său Ha- 
nusik. Cicliștii români ocupă urmă
toarele locuri : Ștefan Suciu (15) — 
la 15’42”, Vasile Budea (20) — la 
28’22” și Andrei Suciu (40) — la 
32’34” de lider.

MONTREAL. — Cursa ciclistă In
ternațională disputată în circuit pe 
străzile orașului Montreal (Canada) 
a fost cîștigată de belgianul Van 
Marcke, care l-a învins la sprintul 
final pe compatriotul său Schoen- 
macker. Ambii au fost cronometrați 
pe distanța de 100 km cu timpul d« 
2h 10’21”. Doi dintre favoriții cursei, 
belgianul Roger de VIaeminck ri 
francezul Guimard, au ocupat locu
rile 9 și respectiv 10.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

SIMULACRUL ELECTORAL
MARCAT DE VIOLENTE INCIDENTE
• GAZE LACRIMOGENE Șl FOCURI DE ARMĂ ÎMPOTRIVA 
MANIFESTANȚILOR ® 20 DE M0RȚI Șl APROAPE 100 

DE RĂNIȚI
SAIGON 3 (Agerpres). — Intr-o atmosferă de tensiune și violență, 

marcată prin numeroase ciocniri între forțele polițienești și populație, pe 
fundalul unei puternice stări de spirit antiguvernamentale, duminică s-a 
desfășurat în Vietnamul de sud farsa alegerilor prezidențiale.

Cu cîteva ore înainte de deschide
rea centrelor de vot, în principalele 
orașe au răsunat explozii de bombe 
artizanale, iar grupuri de studenți și 
de budiști au organizat noi demon
strații în semn de protest față de în
scenarea electorală. Situația a fost 
deosebit de încordată la Danang, al 
doilea oraș ca mărime al Vietnamu
lui de sud, unde împotriva demon
stranților a intervenit poliția, făcind 
uz de gaze lacrimogene și deschizind 
focuri de armă. în timpul scrutinului, 
pe străzile marilor localități sud-viet- 
nameze au patrulat forțe polițienești 
și vehicule blindate care, într-o serie 
de orașe, au deschis focul asupra ad
versarilor regimului.

Incidentele din timpul farsei elec
torale saigoneze de duminică s-au 
soldat, potrivit primelor date, cu 20 
de morți și aproape 100 de răniți. 
Corespondentul la Saigon al agen
ției A. P. apreciază că duminică s-au 
înregistrat cele mai puternice 
incidente provocate de înscena
rea electorală a regimului saigonez. 
Se știe că întreaga campanie electo
rală a constituit o expresie a nemul
țumirii și indignării populației sud- 
vietnameze față de această „cursă 
electorală" a unui singur candidat la 
funcția de șef al statului — Nguyen 
Van Thieu.

Pină la închiderea ediției, rezulta
tele definitive ale scrutinului nu 
erau cunoscute. Observatorii aprecia
ză însă că, indiferent de numărul 
de voturi pe care-1 va intruni Thieu, 
rezultatul acestor „alegeri preziden
țiale", caracterizate de teroare și co
rupție, nu poate oglindi voința po
porului sud-vietnamez.

Vizita la Hanoi 
a delegației de partid 

si guvernamentale sovietice
HANOI 3 (Agerpres). — Duminică 

a sosit la Hanoi, într-o vizită de 
prietenie, la invitația C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam 
și a guvernului R. D. Vietnam, dele
gația de partid și guvernamentală 
sovietică, condusă de Nikolai Pod- 
gornîi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Pe aeroportul din Hanoi, 
delegația a fost întîmpinată de Ngu
yen Luong Bang, vicepreședinte al 
R. D. Vietnam, Le Duan, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Truong Chinh, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. Viet

nam, de alți conducători de partid 
și de stat ai R. D. Vietnam.

în aceeași zi, Nikolai Podgornîi și 
ceilalți membri ai delegației sovietice 
s-au întîlnit cu președintele Repu
blicii Democrate Vietnam, Ton Duc 
Thang.

★
în drum spre R. D. Vietnam, de

legația sovietică, condusă de Nikolai 
Podgornîi, a făcut sîmbătă o escală 
la Rangoon. Cu acest prilej, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S1S. a avut întîlniri cu 
generalul Ne Win, președintele Con
siliului Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane. După cum informează agenția 
T.A.S.S., cei doi oameni de stat au 
abordat probleme ale relațiilor bila
terale, precum și aspecte ale situa
ției internaționale.

NAȚIUNILE UNITE

ÎNTREVEDERI 
ALE MINISTRULUI 

DE EXTERNE Al ROMÂNIEI
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, șeful delegației româ
ne la cea de-a 26-a sesiune a Adu
nării Generale â O.N.U., a avut o în
trevedere cu Walter Scheel, vicecan
celar și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Federale a Ger
maniei, care se' află într-o vizită la 
New .York ; de asemenea, s-a în- 
tilnit cu Mohamed Saleh Aulaqi, mi
nistrul afacerilor externe al R.D.P. a 
Yemenului.

în cursul celor două întrevederi 
s-a făcut un schimb de păreri în 
legătură cu -problemele înscrise pe 
agenda actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., precum și cu 
probleme ale relațiilor bilaterale.

agențiile de presă transmit:

DESCHIDEREA CONGRESULUI
P. C. DIN INDIA

DELHI 3 (Agerpres). — Cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist din India și-a deschis duminică 
lucrările in orașul Kochchi Kanayan- 
nur, din sudul țării, în prezența a 
peste 1 000 de delegați. La lucrări 
participă, ca invitați reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito

rești din 15 țări ale lumii. Delegația 
Partidului Comunist Român este 
formată din tovarășii Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de Partid, 
șeful delegației, și Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.

„LUNA-19 " - SATELIT
ARTIFICIAL AL SELENEI

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 3 octombrie, stația automată sovie
tică „Luna-19“, lansată în spațiul cosmic la 28 septembrie, s-a plasat pa 
o orbită circumlunară, devenind satelit artificial al Lunii, transmite în- 
tr-un comunicat agenția TASS.

Declarația C. C. al Frontului »
Patriotic laoțian

1

XIENG KUANG 3 (Agerpres). - 
într-o declarație oficială, Comitetul 
Central al Frontului Patriotic Lao
țian condamnă intensificarea raidu
rilor aviației americane asupra re
giunilor eliberate ale Laosului de 
sud, informează agenția Khaosan 
Pathet-Lao.

în declarația Frontului Patriotic se' 
menționează că numai într-o singură 
zi — 21 septembrie — au avut loc 
30 de raiduri de luptă, cu prilejul 
cărora au fost aruncate 900 tone 
bombe asupra teritoriului sudic al 
Laosului.

Intensificarea bombardamentelor 
asupra regiunilor eliberate ale Lao
sului, se arată în declarație, consti
tuie un nou act de escaladare a 
războiului agresiv din Laos. Expri- 
mind un protest hotărît față de noua 
escaladare a războiului purtat de 
Statele Unite în Laos, declarația 
subliniază necesitatea respectării in
dependenței, suveranității, neutrali
tății și integrității teritoriale a Lao
sului.

Guslav Husak, Prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Lu- 
bomir Strougal, președintele guver
nului federal al R. S. Cehoslovace, și 
alți conducători de partid și de stat ai 
R. S. Cehoslovace și-au încheiat, du
minică, vizita de prietenie în R. P. 
Polonă, întorcîndu-se la Praga, infor
mează agenția C.T.K.

Președintele Salvador 
Jsiteîîde a semnat decretul prin 
care statul chilian a preluat con
trolul definitiv asupra 'celor opt mari 
întreprinderi textile din țară, rechi
ziționate în urmă cu cîteva luni.

0 declarație comuna 8 
delegației Asociației de prietenie 
China — Japonia și delegației Ligii', 
membrilor Dietei japoneze pentru 
promovarea și restabilirea relațiilor 
diplomatice japono-chineze, aflate în 
vizită in R. P. Chineză, a fost sem
nată la Pekin, relatează agenția China 
Nouă. La ceremonia semnării au fost 
prezenți Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, președinte de onoare 
al Asociației de prietenie China — 
Japonia, precum și alți conducători 
ai asociației.

Costel vieții în Franța, 
conform datelor Institutului național 
de statistică, a crescut, in primele opt 
luni ale anului 1971, cu patru pro
cente, iar pină Ia finele anului în 
curs se prevede să sporească cu încă 
două procente. Creșterea costului 
vieții a fost determinată, în primul 
rînd, de majorarea prețurilor la măr
furile alimentare și industriale, a ta
rifelor pentru gaze și electricitate, la 
transportul în comun.

Consulul general al Re
publicii Dominicane
Venezuela, Thelma Frias

în
de

Rodriguez, a fost eliberată duminică 
de către răpitorii săi, a anunțat am
basadorul dominican la Caracas. El

leiman Frangie. Demisia lui Edde 
este pusă în legătură cu divergențele 
intervenite între membrii cabinetu
lui asupra bugetului libanez pentru 
exercițiul financiar viitor.

„Al Ahram" informează că președin
tele Republicii Arabe a Egiptului, 
Anwar Sadat, va face o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică începînd 
de la 10 octombrie.

Guvernatorul general al
a precizat că suma de un milion do
lari, cerută de răpitori, nu a fost 
plătită. Thelma Frias de Rodriguez, 
care a dispărut miercuri dimineața, 
este sănătoasă. Poliția efectuează în 
prezent cercetări pentru depistarea
răpitorilor.

Reprezentantul special 
în Cipru al secretarului 
general al O.N.U., Os°u° Ta- 
fall, care a părăsit Nicosia cu des
tinația New York, a declarat că in
tenționează să renunțe la misiunea 
sa. Mandatul lui Osorio Tafall ca re
prezentant special al secretarului ge
neral, al O.N.U. în Cipru urmează să 
expire la 15 decembrie.

0 nouă revoltă a deținu- 
ților din închisorile ame
ricane s'a înregistrat sîmbătă.
După cum informează agențiile de 
presă, este vorba de revolta a apro
ximativ 350 din cei 1 000 de deținuți 
existenți în închisoarea din localita
tea Pontiac, statul Illinois. In timpul 
incidentelor, care au durat patru ore, 
nouă deținuți au fost răniți, iar șase 
gardieni au fost maltratați.

Ministrul libanez al lu
crărilor publice și trans
porturilor. Henri Edde, și-a pre
zentat demisia șefului statului, Su

In timpul oborului, pe 
traseul Pămint-Lună au 
fost efectuate 26 de le
gături prin radio cu 
stația automată, în 
cursul cărora s-au exe
cutat modificările pa
rametrilor traiectoriei, a 
fost verificat sistemul 
de bord și au fost rea
lizate cercetări științi
fice ale spațiului cos
mic.

în scopul plasării sta- 
! ției intr-o regiune cir
cumlunară, la 29 sep
tembrie și 1 octombrie 
au fost executate co
rectări ale traiectoriei 

i sale.

în timpul zborului 
spre Lună a fost reali
zată o manevră de fri- 
nare a stației, în urma 
căreia ea a fost plasată 
pe o orbită în jurul Lu
nii.

Parametrii orbitei cir
culare a stației automa
te „Luna-19“ sînt ur
mătorii :

— înălțimea față de 
suprafața Lunii — 140 
km ;

— înclinarea orbitei 
față de planul ecuato
rului lunar — 40 grade 
45 minute ;

— perioada de rotație 
a stației în jurul Lunii 
— 2 ore 01 minute 45 
secunde.

Toate aparatele și sis
temele instalate la bor
dul stației „Luna-19" 
funcționează normal. A- 
paratura științifică exe
cută măsurători după 
programul stabilit. In
formațiile transmise de 
la bordul stației auto
mate sînt prelucrate la 
Centrul de calcul și 
coordonare și în institu
tele Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S.

EXPOZIȚIE „IMAGINI 
DIN ROMÂNIA"

ÎN ORAȘUL PERUAN 
HUANUCO

Sub auspiciile Fundației cul
turale peruano-romăne, la cen
trul universitar din orașul 
Huanuco a fost inaugurată ex
poziția de fotografii „Imagini 
din România". In fața unei asis
tențe numeroase, au luat cuvin- 
tul președintele fundației, Cas
tro Franco, și rectorul universi
tății, Petro Jose Cuculiza. Cu 
același prilej s-a prezentat o 
gală de filme documentare ro
mânești.

Ceylonului, William Gopallawa, 
a aprobat sîmbătă legea care prevede 
abolirea Senatului ceylonez. Desfiin
țarea Senatului, care este dominat 
de opoziție, devenise o necesitate, in-
trucît el constituia o piedică în calea
adoptării unor legi cu caracter pro
gresist.

Peste 30 de persoane 
și-au găsit moartea într un 
accident de circulație, care s-a pro
dus sîmbătă în apropiere de orașul 
turcesc Adana.

Asupra Bengalului
Vest continuă să se abată

de
de

Acțiuni revendicative 
ale oamenilor muncii spanioli

MADRID 3 (Agerpres). — Situația 
socială din orașul spaniol Pampeluna 
continuă să se înrăutățească, relevă 
agenția France Presse. După ce a- 
mintește că, în cursul săptăminii tre
cute, intr-unui din cartierele popu
lare ale acestui oraș s-au înregistrat 
incidente între muncitori și poliție, 
soldate cu numeroase arestări, a- 
genția precizează că sîmbătă, în mai

multe întreprinderi din Pampeluna, 
au avut loc greve.

Pe de altă parte, France Presse 
informează că la Madrid citeva mii 
de muncitori continuă acțiunile gre
viste în semn de solidaritate cu cei 
75 de lucrători concediați de Direcția 
întreprinderii „Industriaș Metalicas 
de Navarra S. A.“.

Ministrul adjunct al co
merțului exterior al R.D. 
Vietnam, Ba Duc’ afIat ’n viz® 
la Varșovia, a examinat în cursul u- 
nei. convorbiri cu Marian Dmochow- 
ski, ministru adjunct al comerțului 
exterior al Poloniei, problemele cu
rente și perspectivele relațiilor co
merciale și ale colaborării economi
ce dintre R. P. Polonă și R. D. 
Vietnam.

Președintele Sudat va 
face o vizită în U.R.S.S. 
Agenția M.E.N., citind cotidianul

citeva zile un puternic ciclon însoțit 
de ploi torențiale, producînd mari 
pagube materiale și victime ome
nești. Au fost inundate mii ’de hec
tare cu. semănături.

Reprezentantul special 
al ministrului de externe 
britanic, wilIiam Luce, a sosit 
sîmbătă la Teheran într-o vizită ofi
cială. El va fi primit de șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, cu care va aborda pro
bleme privind situația din Golful 
Persic, după retragerea, la sfirșitul 
anului, a trupelor britanice din a- 
ceastă regiune. Bolivia : studenți ai Universității din La Paz arestați de forțele armate în urma recentelor acte de rezistență față de noile autorități
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CORESPONDENȚII. „SCÎNTEII“TRANSMITNLCLNOSCIMLI! „MÎKI"LABURISTE COMPROMIS LA „MINICONfiRESUL"DEMOCRÂT-CREȘTIN
La Top Rank Centre se 

deschid azi lucrările celei 
de-a 70-a conferințe anuale 
a Partidului laburist, eve
niment urmărit cu interes 
de opinia publică britanică, 
care dezamăgită de conse
cințele celor 15 luni de gu- 
vernar'e conservatoare — 
creșterea prețurilor și a 
șomajului, înrăutățire con
tinuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc — așteap
tă să vadă in ce măsură 
laburiștii vor putea să dea 
un răspuns problemelor ce 
frămîntă în prezent Anglia. 
Spre deosebire insă de alte 
perioade, observatorii apre
ciază că partidul se prezin
tă la conferința sa anuală 
cu rindurile slăbite, frămin- 
tat de disensiuni.

Motivele acestei situații
• re'es cu prisosință din lec

tura multora din proiectele 
de rezoluție ale diferitelor 
organizații ale partidului 
supuse spre aprobare con
ferinței. Conducerea parti
dului — se arată in proiec
tul de rezoluție al organi
zației din Walthamstow — 
a renunțat la ideile socia
lismului, promovind o poli
tică ambiguă. Se impune de 
aceea, subliniază proiectul, 
„reorientarea politicii par
tidului spre principiile ge
nerale socialiste". Organi
zația din Finchley propune 
„un radical program socia
list". Aceeași idee răzbate 
din proiectul organizației 
Nottingham East, care „ex
primă regretul că mișcarea 
Jahu'.istă se depărtează tot 
mai mult de concepția so
cialistă" și cere „elaborarea 
unei platforme care să cu
prindă ceea ce este mai 
dinamic în gîndirea socia
listă".

Referindu-se în mod con-

creț la modalitățile în care 
să fie exprimată această 
reorientare, pentru a re- 
dobîndi încrederea maselor, 
un mare număr de proiecte 
de rezoluție cer să se pro
cedeze la „naționalizarea 
tuturor băncilor, companii
lor de asigurare și so
cietăților de construcție" 
(Leeds), insistă ca atunci 
cînd vor veni la putere la
buriștii „să renaționalizeze 
fără compensație acele ra
muri ale industriei redate 
de către conservatori seeto-

LONDRA w
rului particular" (Dartfor). 
Mergînd și mai departe, 
proiectul organizației din 
Cardiganshire propune ca 
„programul viitorului 
vern laburist să prevadă 
stabilirea unei societăți so
cialiste" in Anglia.

Desigur, asemenea propu
neri indică in mod clar că 
în rindul membrilor par
tidului ideile socialismului 
au un puternic ecou, dar 
trebuie precizat că apro
barea eventuală a proiecte
lor de rezoluție nu înseam
nă în mod automat și tra
ducerea lor în viață. în 
pofida voinței masei mem
brilor de partid, nu s-a sta
bilit obligativitatea aplică
rii rezoluțiilor adoptate la 
conferință. în practică, li
nia politică a Partidului 
laburist este stabilită de 
Comitetul executiv național 
și de conducerea grupului 
parlamentar, a căror optică, 
de foarte multe ori, contra
vine măsurilor cu caracter 
programatic stabilite la con
ferință. De aceea, orice 
schimbare intervenită in

gu-

rîndul celor două organis
me de conducere este pri
vită cu deosebit interes. In 
acest sens, la actuala con
ferință, care se desfășoară 
intr-un moment cind parti
dul se află în opoziție, ob
servatorii prevăd o oare
care creștere a numărului 
elementelor de stingă în 
Comitetul executiv. în ge
neral, se prevăd dezbateri 
ample în legătură cu poli
tica economică și socială 
promovată de guvernul con
servator, unanim condam
nată de păturile'cele 
largi ale populației, 
schimb se conturează 
consens larg asupra 
probleme externe ca 
movarea unei politici

mal 
în 
un 

unor 
pro- 

_ „____ ___ ,_____ de 
pace și colaborare in Eu
ropa, restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U., încetarea 
războiului din Indochina și 
retragerea trupelor ameri
cane.

Nu aceeași unitate se re
marcă in ce privește pro
blema crucială a aderării 
Angliei la Piața comună. 
Comitetul executiv național 
a prezentat un proiect de 
rezoluție care arată că par
tidul „se opune intrării în 
Piața comună în condițiile 
negociate de guvernul con
servator", dar unii membri 
ai comitetului, printre care 
Roy Jenkins, adjunctul li
derului partidului, nu au 
fost de acord cu acest pro
iect. pronunțindu-se 
goric pentru aderare.

Iată numai citeva din 
necunoscutele pe care le 
prezintă la actuala confe
rință „ecuația" laburistă. 
Un lucru este cert, și anu
me că nu toate dilemele vor 
căpăta răspuns la Brighton.

de- 
ur- 
de 

po- 
ob-

faptul că s-a propus ca 
reprezentarea în Consiliul 
Național al partidului a di
feritelor sale curente (în 
principal a stîngii) să fie 
admisă numai dacă întru
nește un procent de ade
renți de cel puțin 15 la 
sută, iar în consiliile regio
nale ale P.D.C. — de 12 Ia 
sută. După sprijinirea 
cestei propuneri de
noscuți lideri ai P.D.C., 
între care Rumor, Piccoli, 
Andreotti, Taviani, a inter
venit o adevărată răstur-

cate-

N. PLOPEANU

După șase zile de dez
bateri aprinse și contro
versate, in cadrul cărora 
tratativele de culise au o- 
cupat locul central, lucră
rile Consiliului Național 
al celui mai mare partid 
italian, Partidul democrat- 
creștin. s-au încheiat prin- 
tr-un compromis, de ultim 
moment. Minicongresul 
mocrat-creștin a fost 
mărit cu atenție atît 
către celelalte forțe 
litice italiene, cit șj de
servatorii străini, prin fap
tul că la baza convocării 
sale a stat ideea — data 
fiind problemele de fond 
pe care le înfruntă în pre
zent Italia — că a sosit 
timpul ca partidul „majo
rității relative”, cum li se 
spune democrât-creștinilor, 
să-și redefinească linia 
politică. Este vorba, deci, 
de .stabilirea orientării lor 
atît în legătură cu rapor
tul de forțe din interiorul 
propriului partid, caracte
rizat de existența a circa 
zece curente diferite, cit 
și de o eventuală modifi
care a bazei politice pe 
care se sprijină actuala 
coaliție guvernamentală ' de 
centru-stinga.

Raportul prezentat de 
Arnaldo Forlani, secre
tarul politic al P.D.C., cu 
toate că a reflectat străda
nia de a menține un oare
care echilibru intre 
dințele ce se înfruntă 
sinul P.D.C., a întărit
merile că se intenționează 
o cotitură spre dreapta, 
accentuată de altfel și de

ten- 
în 

te-

unde „stînga" P.D.C. nu 
este totdeauna compactă — 
la 10 la sută in loc de 12 
la sută.

Ce semnificație are a- 
ceastă schimbare de ultim 
moment ? în general, ob
servatorii politici consideră 
că, in fața perspectivei 
reale a unei crize profunde 
în rindurile democrat-creș- 
tinilor, dublată de o criză 
de guvern cu consecințe 
neprevăzute, s-a preferat 
compromisul, s-a optat 
pentru un armistițiu, cel., 
puțin pină după alegerea 
președintelui republicii, 
peste două luni și jumă
tate. Aceasta face ca influ
entul ziar „Corriere 
Sera" să scrie 
râtul război in 
crat-creștinilor 
abia de acum 
cest lucru reiese și din do- 
cumentul-apel adoptat : el 
are un caracter general, 
reafirmînd fidelitatea față 
de formula guvernamentală 
de centru-stînga și spriji
nul acordat premierului 
Colombo. Important este că 
deplasarea oficială a P.D.C. 
spre poziții vădit conser
vatoare, de dreapta, nu a 
găsit sprijinul scontat, că 
„stînga” din cadrul său și-a 
menținut și chiar consoli
dat pozițiile și influența. 
Evident, situația se men- 
, i complexă și numai 
acțiuni viitoare pot de- 

în unanimitate a unui do-' monstra in ce măsură pe
ricolul involuției a fost cu 
adevărat îndepărtat.

a- 
cu-

«'ROMA

ca- 
către 

mi- 
gu- 
s-a

della 
că „adevă- 
casa demo- 
va începe 
încolo". A-

-'eiw-.

a

nare a situației ca urmare 
a cuvîntării rostite in 
drul consiliului de 
Aldo Moro, actualul 
nistru de externe în 
vernul Colombo, care
pronunțat net împotriva 
unei viziuni rigide a po
liticii democrat-creștine și 
a prezentat un adevărat 
„contra-raport". Moro
cerut să se țină seama de 
condițiile noi în care 
află Italia, de necesitatea 
de a se respinge ferm pro
cesele involutive, de utili
tatea unui dialog corect și 
necesar cu toate forțele po
litice și sociale italiene.

Atmosfera de „suspense" 
care a caracterizat lucră
rile Consiliului Național al e.L 
P.D.C. a luat sfîrșit în mod ține 
surprinzător prin votarea

se

cument final și prin redu
cerea cotei-prag de re
prezentare în consiliile re
gionale ale partidului — N. PUICEA
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• DE PRETUTINDENI •

PROBLEMELE CELE MAI 
PRESANTE

Centrul nipon pentru sondarea 
opiniei publice a întreprins recent 
o investigație cu tema : ce pro
blemă ii preocupă in cea mai mare 
măsură pe locuitorii orașului To
kio. Pentru 13,2 la sută din locui
torii capitalei Japoniei, principala 
preocupare este locuința, deficitară 
in privința spațiului și prea scum
pă ; 12,6 la sută sint neliniștiți din 
cauza prodigioasei ascensiuni a 
prețurilor și a dimensiunilor exa
gerate ale impozitelor ; 8,9 la sută 
consideră ca extrem de îngrijoră
toare atmosfera in care trăiesc lo
cuitorii capitalei nipone. Majorita
tea celor chestionați s-au plins de 
decăderea moravurilor, semnalată 
in special în ultimul deceniu.

GRAVURI RUPESTRE 
ÎN SAHARA SPANIOLĂ

O expediție arheologică austri
acă a descoperit in Sahara spani
olă gravuri rupestre și morminte 
avind o vechime de pină la șase 
mii de ani. Vestigiile, date la i- 
veală intr-o regiune deșertică, pină 
in prezent necercetată de oamenii 
de știință, atestă existența unei cul
turi milenare care s-a extins in 
jurul bazinului mediteranean și a 
pătruns pină in Europa. Desenele

descoperite, care reprezintă scene 
de vinătoare de antilope, gazele, 
elefanți, figuri de oameni și mo
tive geometrice, au o mare valoare 
științifică.

TREN MAGNETIC ?
Un microbuz pe șine, cu caroșe- 

ria in unghiuri drepte și geamuri 
panoramice. Pus in mișcare, el a- 
lunecă fără să facă zgomot, fără să 
producă gaze, de eșapament, in 
condiții de 'perfectă securitate, cu 
viteze în jurul a 500 km pe oră. 
Astfel se prezintă aerotrenul reali
zat de uzinele din Ottobrunn, 
R.F.G., aflat deocamdată in fază 
experimentală și care, afirmă spe
cialiștii, anunță începutul unei noi 
ere in istoria căilor ferate.

Susținut pe patru magneți pu
ternici, dispuși in partea inferioară, 
vagonul glisează pe o pernă de aer 
de cițiva milimetri deasupra șine
lor. Coeficientul de frecare este ex
trem de redus, tracțiunea, electrică, 
nu reclamă decit un minim de e- 
nergie.

Pasagerii acestui bolid pe pernă 
magnetică de aer vor parcurge dis
tanța Hamburg-Miinchen in numai 
două ore ; ei vor putea urca și 
cobori din tren in plin centrul o- 
rașului. Noul tren va fi un redu
tabil rival al avionului, dacă ținem 
seama de timpul de așteptare și 
de lungimea liniilor de legătură pe 
care le implică transportul aerian.

Microbuzul cu șine și tehnica de circulație pe cîmpuri magnetice pe linia experimentală Ottobrunn, lîngă Munchen
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