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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a celorlalți conducători de partid și de stat a avut loc

SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI
Cu bucurie îh inimi pentru 

roadele pamintului din acest 
ian, cu hărnicie și muncă însu- 
"flețitâ generată de îndemnu

rile mobilizatoare cuprinse în 
scrisoarea adresată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu organe
lor și organizațiilor de partid 
și de stat, tuturor lucrătorilor 
și specialiștilor din agricultu
ra. pentru a-și mobiliza larg 
forțele in vederea strîngerii la 
timp și fără pierderi a întregii 
recolte și pentru obținerea u- 
nor producții sporite în anul 
viitor, oamenii muncii de pe 
ogoare, întregul popor au săr
bătorit, în toate satele și ora
șele țării, ..Ziua recoltei". 
Conferind „Zilei recoltei" un 
pronunțat caracter de lucru, 
sărbătorind această zi prin 
muncă avîntată pentru strîn- 
gerea actualei recolte și pre
gătirea celei viitoare, sutele 
de mii de cooperatori și meca
nizatori, și alaiuri de ei nu
meroși elevi, studenți. sala
ri ați, mi li tain, care muncesc 
cu hărnicie și entuziasm pe 
ogoare, au făcut ca, ieri, rit
mul de lucru al tractoarelor 
și semănătorilor să fie mai 
viu ca oricind, roadele toam
nei să se reverse intr-un flux 
continuu din cîmp spre ham
bare. In întreaga tară, pentru 
lucrătorii ogoarelor a fost o zi 
de activitate intensă, o zi re
cord.

Tradiționala sărbătoare a 
culminar prin marea aduna
re populară organizată la 
Slobozia, adunare onorată de 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Con
siliului de Stat, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. împreună 
cu conducătorul partidului și 
statului se aflau tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și to
varășa Elena Alaurer. Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gheorghe Radulescu, 
Virgil Trofin, cu soțiile, Ma
xim Berghianu, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Flori
an Dânălache, Emil Drăgă- 
nescu, Ja-nos Fazekas. Petre 
Lupu. Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vftcu, Ștefan Voi- 
tec. Cornel Burtică, Miron 
Constantin eseu. Mihai Dalea. 
Vasile Patilineț. miniștri, 
primi-secretari ai comitetelor 
județene Brăila, Buzău. Ilfov 
și Tulcea ale P.C.R., repre
zentanți ai conducerii unor 
organizații economice și insti
tuții centrale.

Adunarea populară, semn 
al înaltei cinstiri pe care par
tidul, întregul nostru popor o 
acordă țărănimii, tuturor ce
lor ce muncesc pe ogoare, a 
fost precedată de vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a altor conducă
tori de partid și de stat în 
cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna -,Gh. 
Doja“.
(Continuare în pag. a Il-a)

La adunarea populară din orașul Slobozia, secretarul general 
al partidului, felicitindu-i călduros pe lucrătorii ogoarelor pentru 
succesele obținute, a adresat tuturor chemarea de a face totul 
ca anul 1974 să fie un an record pentru producția agricolă

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.
Doresc să încep prin a vă adi'esa 

dumneavoastră, celor prezent! la a- 
ceastă adunare populară, tuturor 
locuitorilor din județul Ialomița, 
un salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri, din partea mea. (Aplauze 
prelungite. Se scandează ..Ceaușescu 
— P.C.R. ).

Cred că locuitorii Bărăganului 
vor fi de acord cu mine să adre
săm. cu acest prilej al sărbătoririi 
„Zilei recoltei", un salut călduros 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură — cooperatorilor, mecani
zatorilor. lucrătorilor din între
prinderile de stat, tehnicienilor și 
inginerilor — precum și întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.').

Sărbătorim în acest an „Ziua 
recoltei" în condițiile cînd întrea
ga noastră țărănime, oamenii mun
cii din agricultură au obținut re
zultate însemnate în producția a- 
gricolă, în condițiile unei munci in
tense pentru a asigura stringerea 
la timp și fără pierderi a roade
lor ogoarelor, pentru a însămînța și 
efectua toate lucrările de toamnă, 
punînd astfel o bază trainică re
coltei din anul 1974.

De „Ziua recoltei" este de în
țeles că facem bilanțul celor ce am 
realizat în acest an. Intr-adevăr, 
așa cum au menționat aici tova
rășii care au luat cuvîntul. am 
reușit și în acest an — în ciuda 
unor greutăți provocate de condi
țiile climatice nu tocmai favorabi
le din toamnă și din primăvară — 
să obținem totuși recolte impor
tante.

Voi menționa faptul îmbuourător 
că. deși nu atingem producția 
de anul trecut la cereale, totuși și 
în acest an aceasta producție este 
superioară mediei realizate pe anii 
1970—1972, ceea ce asigură aprovi
zionarea în bune condiții a întregii 
populații.

Am obținut producții însemnate 
și ia floarea-soarelui, la sfecla de 
zahăr, la cartofi, la legume — 
unde realizăm cea mai mare pro
ducție din istoria legumicuiturii 
românești — la struguri, unde 
producția din acest an depășește 
cu aproape 500 mii de tone pro
ducția medie pe anii 1970—1972. 

De asemenea, producția de fructe 
este superioară mediei anilor la 
care m-am referit.

După cum ați văzut, avem un 
număr însemnat de cooperative 
cu recolte de 5 000 kg. de 4 500 kg. 
de peste 4 000 kg la ha la grîu, la 
porumb, precum și recolte impor
tante la alte culturi. Avem jude
țe întregi care au obținut recolte 
mari, cum sînt județul Brăila, 
care a realizat recolte de 3 600 kg 
grîu la hectar — din care în sec
torul de stat peste 4 100 kg, iai* în 
cooperative 3 300 kg, județul 
Constanța, care a obținut 3 400 Kg 
grîu la hectar pe întregul județ — 
din care 3 550 kg la hectar în în
treprinderile de stat ,și peste 3 300 
kg la hectar în cooperative. De 
asemenea, județul Ialomița a obți
nut recolte importante, obținînd 
la grîu, în întreprinderile de stat, 
pe o suprafață de peste 36 000 
ha, o producție de mai mult\ 
de 4 500 kg la hectar, iar 
pe total 3 700 kg la hectar. 
Practic, în toate județele avem 
cooperative care au obținut recol
te asemănătoare, unele chiar mai 
mari, așa după cum a reieșit și 
din decorarea sau menționarea 
unora dintre ele la această adu
nare.

Prin toate aceste rezultate, su
perioritatea agriculturii socialiste 
este demonstrată încă o dată — 
dacă mai era necesar : de altfel, 
cred ca pentru România demon
strarea acestei superiorități nu 
ijiai constituie o. necesitate, dar 
mă refer la ea pentru că în țări
le Americii Latine, precum și în 
alte țări pe care le-am vizitat, 
problema cooperativizării, a căilor 
de creștere rapidă a producției a- 
grlcole constituie o preocupare 
foarte serioasă a țărănimii, a gu
vernelor. a popoarelor respective. 
Iată de ce doresc să menționez că 
rezultatele pe care le-am obținut 
și în acest an demonstrează că 
cooperativizarea, unirea în unități 
mari agricole, folosirea științei a- 
gricole, a mecanizării și chimiză
rii asigură creșterea rapidă a 
producției agricole, ridicarea bu
năstării țărănimii, a întregului 
nostru popor. (Aplanze puternice : 
se scandează „Ceaușescu și po
porul").

Succese ’ importante s-au obți

nut și în creșterea efectivelor de 
animale și a producției animaliere. 
Vom ajunge în acest an la circa 
6 milioane de bovine — din care 
aproape 3 milioane vaci și ju- 
ninci — la peste 9 milioane de 
porcine — din care circa 920 mii 
de scroafe — la peste 14,6 milioa
ne de oi și la aproape 43 mi
lioane de păsări ouâtoare, ceea ce 
reprezintă . .sporuri remarcabile 
față de anii 1970. Ele ne dau po
sibilitatea să apreciem că vom 
putea înfăptui cu succes sarcinile 
puse de Congresul al X-lea în 
sectorul zootehniei. Producția de 
carne în acest an va fi mai mare 
cu aproape 350 000 tone-viu fată 
de media anilor 1970—1972 ; ea 
va depăși pe cea realizată a- 
cum un an cu circa 150 000 tone. 
La producția de lapte de vacă 
vom avea peste 5 milioane hecto
litri față de media anilor la care 
m-am referit, iar la ouă produc
ția va fi mai mare cu peste 700 
milioane față de cea a acelorași 
ani și chiar va depăși cu 120 mi
lioane bucăți prevederile planului 
pe acest an.

După cum vedeți, și în secto
rul zootehniei am obținut o serie 
de rezultate jmporiante în crește
rea efeotivelor și a producției. 
Tocmai datorită acestpr rezultate 
am putut realiza în mai bune 
condiții aprovizionarea populației 
cu produse agroali men tare, în
făptuind în întregime, iar la u- 
nele produse chiar depășind, pre
vederile stabilite de Congresul al 
X-lea în ce privește îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu pro
duse agroalimentare. (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R." !).

Rezultatele obținute în crește
rea producției agricole au dus la 
sporirea simțitoare a veniturilor 
tuturor lucrătorilor din agnicul-' 
tură, a veniturilor, cooperatorilor. 
Am apreciat în mod deosebit 
cooperativa „Gheorghe Doja“ din 
județul Ialomița, pe care am vi
zitat-o astăzi, unde veniturile coo
peratorilor în sectorul zootehnic 
sînt între 1 80Q—2 000 lei pe lună, 
iar în cel vegetal de circa 1 400 — 
1 500 lei lunar.

Știu că în toate cooperativele 
s-au obținut rezultate bune în 
creșterea veniturilor. După cum se 
cunoaște, s-au luat măsuri pentru 

asigurarea pensionării tuturor co
operatorilor. a ajutorului pentru 
copii și pentru femeile cu mu Iți 
copii, s-a introdus gratuitatea a- 
sistenței ’sanitare. Toate acestea 
vorbesc mult despre politica par
tidului și statului nostru socialist, 
despre preocuparea de a face to
tul ca, pe măsura dezvoltării eco
nomiei naționale — și vorbind de 
agricultură, pe măsura creșterii 
producției agricolă — sa crească 
și bunăstarea și fericirea țărăni
mii, a tuturor lucrătorilor din agri
cultură. Calea pentru aceasta este 
de a munci cu hotârîre pentru a 
obține recolte tot mai sporite, de a 
face totul pentru ca întregul nos
tru popor' să poată duce o viață 
tot mai îmbelșugată ! (Urale puter
nice ; aplauze prelungite).

Deși sintem la „Ziua recoltei", 
trebuie să menționez și aici re
zultatele minunate pe care clasa 
noastră muncitoare, toți oamenii 
muncii din industrie le obțin • în 
înfăptuirea planului cincinal, a 
sarcinilor trasate de Congresul al 

xX-lea și de Conferința Națională 
ale partidului. Pe primele nouă luni 
din. acest an producția industrială 
este superioară celei de anul tre
cut cu 14,7 la sută, depășind pre
vederile planului pe această pe
rioadă cu peste un miliard lei. A- 
ceasta demonstrează că avem de
pline posibilități ca planul indus
triei pe a-cest. an să fie nu numai 
îndeplinii. dar chiar și depășit. 
(Aplauze prelungite : se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul").

Succesele pe care le obținem în 
dezvoltarea industriei asigură și 
condițiile necesare pentru dotarea 
agriculturii cu mașini și tractoare 
agricole, punerea la dispoziția 
ogoarelor a unor cantități tot mai 
însemnate de îngrășăminte și 
de alte substanțe chimice. Anul 
viitor agricultura va primi circa 
14 000 de tractoare, ceea ce înseam
nă de cinci ori mai mult decifc to
talul tractoarelor pe care le avea 
România în anul 1938, asigurîn- 
du-se astfel condiții tot mai bune 
pentru executarea la timp și la 
nivel superior a tuturor lucrărilor 
agricole. S-a vorbit aici de combi
na „Gloria". Cei. din agricultură 
știu ce minunate rezultate dă a- 
ceastă combină la strînsul la timp
(Continuare în pag. a IlI-a)

MOBILIZAREA TUTUROR 
REZERVELOR INTERNE 
-factor decisiv pentru 

realizarea planului de producție 
si de investiții
7 7

Rezultatele îndeplinirii sarcinilor 
economice din acest an, atît in in
dustrie, cit și in domeniul investi
țiilor, au marcat in județul Argeș 
o linie ascendentă, ajungîndu-se 
ca, in prezent, bilanțul pe trei tri
mestre să releve multe realizări 
superioare. Ritmul do creștere a 
producției industriale se ridică la 
17,9 la sută, un ritm viguros, ca
racteristic dezvoltării economice a 
județului. La 20 de produse princi
pale. care contează in balanțele 
echilibrate ale economiei țării, s-au 
consemnat depă
șiri ale prevede
rilor planificate, 
în domeniul in
vestițiilor. mai’ 
ales în lunile au
gust și septem
brie, realizările 
obținute sînt, mai 
bune decît in ce
lelalte perioada 
Volumul lucrări
lor de construc- 
ții-montaj exe
cutate în septem
brie, de pildă, 
este mai mare cu 
19 milioane lei 
față de cel rapor
tat in luna august.
Dih capacitățile de producție cu ter
men de dare in exploatare pină la 
finele trimestrului III s-au realizat 
total sau parțial 9, intre care cele 
mai importante se află la întreprin
derea mecanică Muscel, C.E.T. 
Pitești, întreprinderea de autotu
risme și\ „Electro-Argeș". Re
zultatele amintite, ce onorează co
lectivele care le-au obținut, se 
datoresc muncii rodnice și avîn- 
tate a mii și mii de comuniști, de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, e- 
forturilor depuse pentru îndepli
nirea planului și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă, 
activității desfășurate pe tărîm e- 
conomic de organele și organizații
le de partid, aplicării unor temei
nice măsuri organizatorice și poli
tico-educative elaborate cu diferi
te prilejuri de Comitetul județean 
Argeș al P.C.R.

Fără a umbri cu nimic realiză
rile din cele trei trimestre, analiza 
realistă la fața locului, in unități 
industriale, pe șantiere de investi
ții. discuțiile purtate cu factori de 
răspundere de la comitetul jude
țean de partid arată că acestea pu
teau fi mai substanțiale dacă 
toate colectivele de întreprinderi.

JUDEȚUL ARGEȘ:
Amplă concentrare 
de forțe în vederea 

incheierii 
cu succes a anului 

economic 1973

R0MAN - Primul strung Carusel 
a trecut proba examenului final

ROMAN. (Cores
pondentul ..Scinteii**, 
Ion Manea). — Una 
dintre principalele 
sarcini prevăzute in 
acest cincinal pentru 
colectivul întreprin
derii mecanice din 
Roman o constituie a- 
similarea in fabrica
ție a .întregii familii 
de strunguri Carusel 
cu diametrele de pre- 

luorare cuprinse in
tre 1 250—4 000 mm. 
Constructorii de ma
șini de aici au anun
țat zilele trecute 
că primul strung Ca
rusel a trecut cu suc
ces probele tehnologi
ce. în buletinul de 
măsurători al primu
lui ' strune Carusel 
realizat pe meleagu

ca un singur om, s-ar fi mobilizat 
la maximum în vederea îndepli
nirii integrale a sarcinilor de plan, 
prevenirii și lichidării restanțelor, 
acolo unde au apărut. Este adevă
rat, 22 de unități industriale și 6 
mari organizații de construcții au 
depășit planul. Altele însă — între
prinderi cu mare pondere in econo
mia județului, a țării — au în
registrat serioase rămineri în urmă. 
O atare situație poate și trebuie 
să fie înlăturată, ținindu-se sea
ma de existența marilor resurse de 

care dispun între
prinderii^ și șan
tierele argeșene. 

Cit de substan
țiale sint rezer
vele nefructjficate 
in industria ju
dețului o dove
dește, mai întii, 
evoluția producti
vității muncii — 
factor cu acțiune 
hotăritoare asupra 
întregii activități 
economice — prin 
creșterea căreia 
întreprinderile pot 
să lichideze m 
mare măsură ră- 
mînerile în urmă 

față de prevederile planului de pro
ducție. Pe ansamblul județului, după 
trei trimestre, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului- trecut, producti
vitatea muncii a fost mai mare cu 
7.9 la sută. Sporul este notabil, dar 
se află sub sarcina planificată ; și 
aceasta întrucît, în unități ca în
treprinderea minieră Cimpulung, 
cele de autoturisme și de ^motoare 
electrice din Pitești, combinatul 
petrochimic, Combinatul de lianți 
Cimpulung, în întreprinderi ale 
industriei ușoare, rezultatele obți
nute nu se ridică la nivelul stabi
lit, Calculele atestă ’ că dacă la 
oombinatul petrochimic, de pildă, 
se preveneau oprirea unor instalații, 
lipsa de materii prime prin pio- 
ducția proprie, absolut necesare a- 
numitor fabrici de pe platformă, 
o bună parte din restanța in do
meniul creșterii productivității 
muncii putea fi evitată. La între
prinderea de autoturisme, ca să 
ne referim Ia uh alt exemplu, 
productivitatea încă redusă se da-
(Continuare in pag. a V-a)

rile moldovene s-a 
consemnat că este o 
înfăptuire de presti
giu și de mare com
plexitate tehnică. Noul 
produs însumează 
mii de renere si 
se Doate SDune că 
el este o încununare 
a străduinței și pri
ceperii întregului co
lectiv al întreprin
derii.

In nmpvl odurtorii popular» din orezul Slobozia
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SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI
Vizita la cooperativa agricolă 
de producție „Gheorghe Doja“

La ora 9.00. elicopterele avtnd la 
bord pe tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pe tovarășa Elena Ceausescu, pe alti 
conducători de partid și de stat, ate
ntează pe pâminturile cooperativei 
agricole din comuna ..Gheorghe 
Doja". Intr-un decor specific acestei 
toamne bogate. lingă tarlalele 
proaspăt lnsămîntate. !n preajma a 
două grămezi imense de porumb 
puriu, rod al hărniciei mecanizatori
lor și cooperatorilor, mii de țărani 
talomfțeni, cadFe didactice, elevi și 
pionieri flutură stcgulețe roșii și tri
colore. scandează puternic numele 
e«cretarului general al partidului, a 
cărui sosire este așteptată cu adincă 
emoție și bucurie. Pe un panou este 
înscrisă urarea : ..Bine ati venit, iu
bite tovarășe Ceausescu. în județul 
Ialomița I". In întimpinare au venit 
Vasile Marin, prim-seerctar al Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R., președintele consiliului po
pular județean. Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare si apelor. Aldea Militaru, 
ministru-secrctar de stat, președin
tele Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, Nicolac 
Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole si silvice, reprezen
tant! ai organelor locale de partid 
și de stat.

O gardă militară, alcătuită dintr-o 
companie de ostași, o formație de 
luptători ai gărzilor patriotice și un 
detașament de tineri, care se pregă
tesc pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul conducătorului partidu
lui și statului. Fanfara intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece in revistă garda de 
onoare. Un grup de 20' de fete, îm
brăcate in frumoase costume națio
nale, împreună cu veșnic tinărul 
octogenar, comunistul Ion Trifănescu, 
cooperator pensionar, urează din ini
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, bun 
venit pe meleagurile ialomițene, ofe- 
rindu-ie, după datina străbună, piine 
și sare, vin din ploști incrustate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu plăcere invitației de a vi
zita ferme ale cooperativei agricole 
de producție din comuna „Gheorghe 
Doja" — unitate al cărei oaspete a mai 
fost în citeva rinduri. in anii din 
urmă. Cooperatorii din această fru
moasă așezare au ținut din toată 
inima ca secretarul general al parti
dului să fie prezent in mijlocul lor, 
mai ales astăzi, la dublul eveni
ment : sărbătorirea ..Zilei recoltei*1 
și a 15 ani de la înființarea coope
rativei agricole.

In fața unor grafice sintetizind, in 
graiul lapidar al cifrelor, realizările 
dobindite de țăranii cooperatori din 
comuna „Gheorghe Doja", realizări 
pentru care unitatea lor a fost dis
tinsă de trei ori cu Ordinul Muncii 
clasa I. președintele cooperativei. Ion 
Spăuărelu. membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, înfă
țișează drumul parcurs pe această 
unitate fruntașă a agriculturii noas
tre cooperatiste. El raportează cu 
mindrie secretarului general al parti
dului că, in 15 ani de muncă în co
mun. averea obștească a cooperativei 
a sporit de la 1.4 milioane lei la 35 
milioane, iar fondul de acumulare a 
ajuns la 30 de milioane lei, revenind 
peste un milion lei la suta de hec
tare. Sint prezentate comparativ ci
fre care oglindesc creșterea, an de 
an. a recoltelor. Cooperativa a obți
nut în acest an 4 600 kg griu la hec
tar. față de 1 000 kg in 1959, peste 
2 600 kg floarea-soarelui — aproape 
dublu față de anul de început al 
activității. Scontăm pe 6 000 kg de 
porumb la hectar. Sincer să fiu. 
continuă președintele, dacă am fi 
avut o ploaie bună in vară, mai sco
team. pe puțin, o mie de kg in plus.

Apreciind rezultatele obținute in 
creșterea producției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează în
deaproape de perspectivele creșterii, 
In continuare, a producției vegeta
le și animale, de sporirea venituri
lor cooperatorilor și mecanizatorilor.

ADUNAREA POPULARĂ DIN ORAȘUL SLOBOZIA
Pe platoul din fața sediului comi

tetului județean de partid s-au în
trunit zeci de mii de locuitori din 
Slobozia și din comunele județului 
Ialomița pentru a participa la ma
rea adunare populară închinată „Zi
lei recoltei".

Pe mari pancarte sint înscrise cu
vintele : „Trăiască Partidul Comunist 
Român, in frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu!". 
„Trăiască Republica Socialistă 
România !", chemarea „Oameni ai 
muncii din județul Ialomița, lup
tați pentru realizarea in mod exem
plar a sarcinilor de plan pe anul 
1973, a cincinalului înainte de ter
men precum si lozincile : „Tră
iască eroica noastră clasă munci
toare !“. „Trăiască harnica noastră 
țărănime

Zecile de mii de participant! la 
adunare intimpină cu urale și ova
ții entuziaste apariția la balconul 
6ediului comitetului județean de 
partid a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat.

Deschizind adunarea, tovarășul 
Vosile Marin, Prim-.ecreUr al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R.. a exprimat deosebita bucurie 
a locuitorilor orașului și județului 
de a-1 avea din nou în mijlocul lor 
pe iubitul conducător al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid șl de stat 
la „Sărbătoarea recoltei" în județul 
Ialomița constituie o mare onoare, o 
înaltă cinste pentru noi și in același 
timp o dovadă a grijii manifestate de 
conducerea partidului și statului față 
de cei care-și desfășoară activitatea 
pe ogoarele patriei. Vă rog să-mi 
permiteți să vă adresez din inimă, 
in numele celor prezenți la această 
manifestare, al tuturor cetățenilor 
județului, urarea strămoșească adre
sată celor scumpi și dragi — Bun 
venit in mijlocul oamenilor muncii 
din cimpia Bărăganului 1

Dorim de la început să exprimăm 
adeziunea noastră fermă la aprecie
rile Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la istorica dum
neavoastră vizită întreprinsă pe 
continentul latino-american. unde 
ati purtat cu strălucire solia de 
pace fi prietenie a poporului ro

— Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, spune președintele coope
rativei, că veniturile noastre au 
crescut de la 1.4 milioane lei la 23 
milioane lei. Acestea se reflectă 
direct in dezvoltarea continuă a coo
perativei și in traiul mai îmbelșu
gat al membrilor ei. Intr-adevăr, de 
mat mulți ani. comuna a fost elec
trificată. 100 de familii beneficiază 
de rețeaua de canalizare; aflată in 
curs de extindere. s-au construit 
trei școli, un cămin cultural, un 
magazin universal. Numai în ultimii 
3—4 ani s-au ridicat 500 de case 
noi, trainice și luminoase. Circa 800 
de familii dispun de aragaze, sute 
dev familii au aparate de radio șl 
televizoare. Recent, 30 de coopera
tori și-au cumpărat autoturisme.

Vizita continuă în ferma zooteh
nică a cooperativei, care cuprinde 
peste 900 de taurine, 5 000 de porci
ne, 3 000 de ovine.

Gazdele înfățișează cu vădită sa
tisfacție rezultatele obținute în urma 
aplicării Indicațiilor primite din 
partea secretarului general al par
tidului privind modernizarea aces
tui important sector de producție, 
cu prilejul vizitelor anterioare.

Răspunzind întrebărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
cooperativei spune : Aceste vaci, a- 
mcliorate prin metisare, pot da fie
care cite 3 500 litri de lapte pe an 
și chiar mai mult, cind vom avea 
destule furaje.

Priviți, vă rugăm, aceste exem
plare de oi, de la care obținem cite 
trei rinduri de miei la fiecare 2 
ani.

La celălalt capăt al traseului vi
zitei, inalții oaspeți se opresc in 
fața unei expoziții de produse agri
cole proaspăt culese de pe tarlalele 
cooperativei. In mijlocul standului 
tronează știuleți mari și grei de 
porumb, un bogat sortiment de 
legume și fructe, capitule de floa
rea-soarelui cit roata carului. In 
fața citorva rădăcini de sfeclă fu
rajeră, de o mărime puțin obișnui
tă, președintele cooperativei spune :

— Ați avut dreptate, tovarășe se
cretar general, atunci cind ne-ați

La o expoziție a realizărilor 
agriculturii ialomițene

Inalții oaspeți vizitează expoziția 
de produse agricole, animale de rasă 
și mașini agricole, amenajată in piața 
centrală. în standurile celor 22 de 
cooperative agricole și întreprinderi 
agricole de stat din județul Ialomița, 
participante la această expoziție, stau 
rinduite. ca un bilanț concret al 
muncii de peste an, roadele acestei 
toamne bogate — grîne. legume, 
fructe și struguri, produse ale indus
triei alimentare. Standurile înfăți
șează sugestiv dezvoltarea agricultu
rii ialomițene.

Mostrele de Droduse agricole și 
graficele care le însoțesc oferă o 
imagine sugestivă a realizărilor din 
această parte a Cimpiei Bărăganu
lui. Edificatoare sint. de asemenea, 
si cifrele înscrise ne panouri, pri
vind dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
pentru care numai in primii doi ani 
ai cincinalului s-au alocat anroane 
1.3 miliarde lei. Investițiile alocate 
pentru construcția unor mari obiec
tive ale producției agricole, pentru 
extinderea mecanizării, chimizării și 
irigațiilor au permis crearea si dez
voltarea unei puternice baze teh
nico-materiale. în prezent. pentru 
fiecare tractor revin 78 ha. lucrările 
la cultura năioaselor fiind complet 
mecanizate. Cantitățile de îngrășă
minte chimice însumează circa 300 
kg la ha. Suprafața .irigată totali
zează 215 000 hectare, renrezentind 
peste 42 la șută din terenurile agri
cole ale județului.

mân. confirmind incă o dată cu 
deosebită forță politica principială, 
activă promovată de România so
cialistă. care a produs un viu inte
res pe toate meridianele lumii.

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei reA 
coltei" — a spus in continuare vorbi
torul — permiteți-ne să vă informăm 
ră țărănimea cooperatistă, mecaniza
torii, toți lucrătorii din agricultură, 
animați de patriotica dumneavoastră 
chemare de a înfăptui planul cinci
nal înainte de termen, au depus 
eforturi susținute pentru folosirea in 
condiții cit mai bune a pămintulul 
și a celorlalte mijloace de producție, 
reușind as.tfel să obțină producții 
agricole superioare celor din anii 
precedenți. La cultura griului s-a 
realizat in medie o producție de 
peste 3 400 kg la ha în cooperativele 
agricole și peste 4 500 kg la ha in în
treprinderile agricole de stat. De ase
menea, se estimează producții bune 
la porumb, floarea-soarelui, soia, 
sfeclă de zahăr și la alte culturi.

Aceste rezultate le datorăm îna
inte de toate sprijinului multilate
ral acordat din partea statului, prin 
dotarea cu mijloace tehnice moder
ne. înfăptuirii politicii partidului 
nostru, a prețioaselor indicații date 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, cu prilejul consfătuirii lu
crătorilor din agricultura județului 
Ialomița, din februarie 1971.

Făcindu-mă ecoul acelora care 
muncesc pe aceste meleaguri, ex
prim profunda recunoștință șl cele 
mai vii mulțumiri pentru sprijinul 
și grija permanentă ce o poartă par
tidul nostru modernizării și dezvol
tării intensive a agriculturii, pentru 
tot ceea ce întreprinde spre binele 
și fericirea țărănimii, a Întregului 
nostru popor.

Iubite tovarășe Ceaușescu.
îngăduiți-mi să folosesc și acest 

prilej pentru a mulțumi călduros 
conducerii partidului, dumneavoas
tră personal, pentru construirea la 
Slobozia a combinatului de Îngrășă
minte azotoase. Vă raportăm că, 
deși cu o anumită lntirziere 6i cu 
unele greutăți. începlnd de ieri a- 
ceastă modernă unitate a industriei 
chimice produce amoniac.

Slntem conștienți că rezultatele 
obținute de noi In agricultură pu
teau să fie și mai bune dacă ne 
organizam mai temeinic munca și 
foloseam pe deplin întregul poten
țial al pământului, mijloacele meca
nice și forța de muncă existentă. 

Îndemnat să nu renunțăm la sfecla 
furajeră, cultură care depășește o 
sută de tone la hectar.

Apreciind varietatea și bogăția ex
ponatelor, tovarășa Elena Ceaușescu 
se interesează do rezultatele aplicării 
cuceririlor științei in cooperativa a- 
gricolă. Răspunzind întrebării, mi
nistrul agriculturii arată că noile 
soiuri și hibrizi, create de cercetă
torii români, ca și cele aduse din 
alte părți, asigură recolte sporite. 
Excmplificind, el prezintă mostre de 
porumb din hibridul simplu 400, care 
poate da 7—8 tone boabe la hectar.

La sfirșitul vizitei, adresindu-se 
cooperatorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune :

— Vă doresc recolte cit mai bo- 
gite, multă sănătate și fericire tu
turor !

La despărțire, miile de oameni 
scindează puternic neîntrerupt : 
„Ceaușescu și poporul construiesc 
viitorul".

în drum spre Slobozia, coloana de 
mașini se oprește la capătul unui 
lan de porumb irigat, semănat in 
cultură succesivă. Lanul, viguros 
dezvoltat, este incă verde, promi- 
țind o recoltă bogată. Secretarul ge
neral al partidului indică să se ex
tindă asemenea culturi, pentru boabe, 
pe suprafețe cit mai mari.

Slobozia, centru administrativ al 
județului Ialomița, care in pltimil 
ani a cunoscut o puternică dezvol
tare economică și civică, ilustrată 
prin construcția unor mari între
prinderi de prelucrare a produselor 
agricole vegetale și animale, cum sint 
fabrica de ulei, fabrica de produse 
lactate, precum și marele combinat 
chimic, care va livra agriculturii 
peste 600 000 tone îngrășăminte azo- 
toase anual și alte obiective econo
mice, ii intimpină pe inalții oaspeți 
cu același entuziasm. Zestrea edili
tară a orașului s-a îmbogățit cu noi 
blocuri, insumind circa 4 500 aparta
mente, un spital cu 600 de locuri, 
școli, internate și alte edificii social- 
culturale, care conferă vechii așezări 
semiruraie o reală și atractivă înfă
țișare urbană. La intrarea in Slobo
zia. pe întregul traseu pînă in piața 
centrală, mii de cetățeni din oraș, din 
satele și comunele județului fac con
ducătorului iubit al partidului și sta; 
tului o primire entuziastă. Prin urale 
și ovații, ei își exprimă dragostea și 
respectul deosebit față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adeziunea de
plină la politica de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Activitatea rodnică desfășurată de 
organele și organizațiile de partid 
pentru folosirea cit mai deplină a 
mijloacelor mecanice moderne crea
te de industria socialistă are ca re
zultat creșterea recoltelor de cerea
le. plante tehnice și alte culturi, 

•dezvoltarea zootehniei. In acest an. 
de pildă, producția de griu a fost de 
peste 4 500 kg la ha în I.A.S. și 3 407 
kg la ha în cooperativele agricole, 
situînd județul Ialomița ne pririiul 
loc in tară la această cultură. Pro
ducții mari au obtinut unitățile a- 
gricole din această parte a tării și 
la celelalte culturi. Succesele se 
înscriu pe linia hotărîril comuniști
lor. a tuturor lucrătorilor de pe o- 
goare. de a înfăptui întocmai indi
cațiile secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de a pune in valoare toate rezerve
le pentru ca. nină la sfirșitul cinci
nalului. să se realizeze 5 000 kg 
griu și 8 000—10 000 kg porumb la 
hectar. .

Rind pe rind sint trecute în re
vistă standurile de produse agricole 
expuse de unitățile reprezentative 
ale județului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în repetate 
rinduri in fala mostrelor, cere de
seori explicații despre măsurile 
care se iau pentru generalizarea 
experienței unităților fruntașe, re
comandă reprezentanților conduce
rii Ministerului Agriculturii să asi
gure extinderea celor mai product!-

Purtînd permanent în inimile 
noastre exemplul insuflețitor al 
pasiunii dumneavoastră revoluțio
nare in muncă, al dragostei nemăr
ginite față de patrie, vă asigurăm, 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru a înfăptui cu 
consecvență și fermitate politica 
marxist-leninistă a partidului și 
statului nostru, prețioasele dum
neavoastră indicații. Ne angajăm, a 
spus în încheiere vorbitorul, ca în 
anul viitor, anul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului și al sărbăto
ririi celei de-a XXX-a aniversări a 
insurecției armate naționale antifas
ciste, să ne înzecim eforturile pentru 
a face totul in vederea obținerii unor 
rezultate cit mai de seamă in toate 
domeniile de activitate.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Angelo Miculescu, minls,rul 
agriculturii, industriei alimentare șl 
apelor.

La incheierea acestui an agricol, țin 
să exprim vii mulțumiri conducerii 
partidului, personal tovarășului se
cretar general, Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul și îndrumarea acor
date permanent in rezolvarea multi
plelor probleme ale agriculturii.

Raportăm — a spus in continuare 
vorbitorul — că și in acest an, cu 
toate condițiile grele din toamna a- 
nului x1972 șl din primăvara anului 
in curs, un mare număr de unități 
agricole au reușit, la cultura griului, 
să obțină producții sporite.

în executarea insămlnțărilor din 
această toamnă, lucrătorii din agri
cultură dau o bătălie grea, luptînd 
cu lipsa de umiditate și intîrzierea 
în vegetație a unor culturi premer
gătoare. Sarcina dată de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, de 
a realiza, pină la 30 septembrie, peste 
50 la sută din cele trei milioane de 
hectare de insămințat in toamna a- 
cestui an, a fost realizată, avind tot
odată arat pentru lnsămînțări la 
această dată peste 85 la 6ută din su
prafața prevăzută. In continuare vom. 
depune toate eforturile pentru a ter
mina semănatul in următoarele zile.

Raportăm, de asemenea, că a fost 
terminată Insămlntarea suprafeței cu 
orz de toamnă.

în această toamnă mai avem de 
recoltat culturile tirzii de pe mai 
bine de 3,5 milioane hectare, culesul 
fructelor și strugurilor de pe circa 
400 000 hectare ei de efectuat arături 
pentru insămințările din primăvară 

ve soiuri tl hibrizi. Valoarea 
acestei recomandări esto ilus
trată pregnant de ineeii rezultatele 
unităților ialomițene caro au tradus 
in viată aceste indicații. Iată, de 
altfel, citeva rezultate concludente : 
I.A.S. Bordușani a obtinut 5 531 kg 
griu la hectar, de pe 1 700 hectare, 
Stațiunea experimentală Mărcu- 
lesti a recoltat 12 tone de porumb 
boabe la hectar do la hibridul 
simplu 330, cultivat In sistem iri
gat. Cooperativa agricolă „Gheorghe 
Lazăr" a cules 2 760 kg floarea-soa
relui la hectar de pe cele 150 hec
tare cultivate, I.A.S. Amara a obti
nut 2 200 kg la hectar, de pe o su
prafață de 220 hectare.

Luind cunoștință de aceste reali
zări, secretarul general al partidu
lui se interesează de preocupările 
cercetătorilor pentru a crea hibrizi 
de porumb cu bobul mal mare șl 
cu un conținut mai bogat in pro
teine.

Este vizitată apoi expoziția de ani
male de rasă, unde sint prezentate 
cele mai frumoase exemplare cres
cute in fermele zootehnice ale Jude
țului : vaci care dau 7 000—8 000 li
tri de lapte pe an, porci din rasele 
specializate pentru producția de car
ne, crescuți in marile complexe in
dustriale de la Căzănești, Călărași, 
Fetești și altele, ovine cu lină fină, 
din rasa Merinos, păsări din linii și 
hibrizi de înaltă productivitate.

Secretarul general al partidului se 
oprește mai mult in fata mostrelor 
de furaje combinate și granulate, 
cere explicații ministrului de resort 
în legătură cu calitatea acestora și 
eficiența utilizării lor.

In cadrul expoziției sint prezen
tate o gamă largă de mașini și uti
laje agricole realizate de industria 
noastră constructoare de mașini. 
Sint remarcate, intre altele, proto
tipul combinei de recoltat tomate, 
mașina pentru tăiat și legat coceni, 
utilaje pentru recoltarea și prepara
rea furajelor, pentru lucrări în pod
gorii și altele.

Bogăția produselor Bărăganului 
este valorificată in condiții supe
rioare de către unitățile nou create 
ale industriei alimentare, care pre
zintă o largă gamă de sortimente de 
conserve și preparate. Unul dintre 
cei mai reprezentativi expozanți. 
Fabrica de ulei din Slobozia, pre
lucrează zilnic 400 tone semințe de 
floarea-soarelui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu manifestă 
interes față de calitatea produselor 
agroalimentare expuse, recomandind 
să se acorde și mal multă atenție 
acestei probleme, ca și diversificării 
sortimentelor pentru a satisface cit 
mai deplin cerințele populației.

La sfirșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rostește cuvinte 
de apreciere la adresa participanților 
la expoziție și le urează noi succese.

în entuziasmul general al celor 
prezenți, In uralele și ovațiile nesfir- 
șite, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre locul de desfășurare 
a adunării populare, prilejuită de 
sărbătorirea „Zilei recoltei".

★
La sediul comitetului județean de 

partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat vizitează o expoziție înfățișînd 
sistematizarea localităților rurale. Cu 
ajutorul unor hărți, schițe și foto
grafii sugestive, arhitectul Cezar Ni- 
culiu, directorul centrului județean 
de sistematizare, expune liniile di
rectoare ale acestei importante ac
țiuni. Sint înfățișate schitele citorva 
comune, este expusă concepția de 
amplasare a obieotivelor economice, 
edificiilor social-culturale, instituții
lor administrative care vor întregi 
peisajul urbanistic al comunelor, in 
spiritul sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului cu prile
jul vizitelor făcute in acest județ-

Subliniind faptul că in localități
le rurale se construiesc an de an 
tot mai multe locuințe. secretarul 
general al partidului indică să se a- 
sigure respectarea schițelor de siste
matizare. să se realizeze proiecte va
riate de construcții de locuințe im- 
binind tradițiile locale, specificul 
fiecărei zone, al fiecărei localități, cu 
necesitățile ridicării gradului de 
confort și civilizație.

pe aproape 4 milioane hectare, la 
care trebuie să adăugăm importan
tele acțiuni de gospodărire mai bună 
a intregij suprafețe de teren agricol.

Pină in prezent, putem arăta că la 
floarea-soarelui și cartofii de toamnă 
lucrările de recoltat sint practic în
cheiate ; sintem intr-un stadiu avan
sat de Recoltare la sfecla de zahăr 
și struguri ; au început din plin 
lucrările de recoltare la soia.

Stringerea la timp a suprafețelor 
care au mai rămas cu culturi fura
jere . constituie, de asemenea, pentru 
noi o sarcină majoră, pentru a se 
asigura nevoile de hrană . a anima
lelor, pentru producția care ur
mează.

Vreau să subliniez In fața dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, că rezultatele obținute pină in 
prezent nu ar fi fost posibile fără 
un sprijin deosebit din partea co
mitetelor județene de partid, căro
ra le mulțumim călduros pentru 
ajutorul dat In excutarea numeroa
selor acțiuni ce au fost întreprinse 
in acest an în agricultură.

De asemenea, mulțumim organelor 
centrale care ne-au sprijinit in re
zolvarea problemelor în cursul aces
tui an. Totodată, revine ca sarcină 
specialiștilor, tuturor lucrătorilor din 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste, organelor agricole de la Ju
dețe șl celor din ministerul nostru, 
ca, trăgind învățăminte din defi
ciențele manifestate in activitatea 
de producție și economică a acestui 
an, să ia măsuri energice de înlă
turare a acestora, de Întărire a dis- 
cipllnii și răspunderii, de a lupta 
neobosit pentru îndeplinirea sarci
nilor prevăzute In planul de stat, în 
planul fiecărei unități, sarcină de 
căpetenie a fiecăruia dintre noi.

In continuare, tovarășul COLI" 
slantin Stâtescu, ,ecretarul 
Consiliului de Stat, dă citire De
cretului Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România prin 
care. „Pentru contribuția adusă la 
Înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român de dezvoltare a a- 
griculturii socialiste si pentru parti
ciparea activă a țăranilor coopera
tori, a muncitorilor, mecanizatori
lor. tehnicienilor si Inginerilor la 
obținerea. în anul 1973. a unor pro
ducții mari de griu la hectar, pe 
întreaga suprafață avută in cultură 
si livrarea la fondul de stat a unor

La ferma zootehnica a C.A.P. „Gheorghe Doja”

cantităti sporite", se acordă Ordi
nul Muncii clasa I următoarelor u- 
nităti agricole : cooperativei agrico
le de producție „Girla Mare" din 
comuna Girla Mare, județul Mehe
dinți, care a realizat pe suprafața 
de 650 de ha, terenuri neirigate, ca
tegoria I—II. o producție medie de 
5 009 kg griu la hectar; cooperati
vei agricole de producție „Comloșu- 
Mic" din comuna Comloșu-Maic, 
județul Timiș, care a realizat pe 
suprafața de 260 de ha, terenuri ne
irigate, categoria I—II, o producție 
medie de 5 075 kg griu la hectar ; 
oooperativei agricole de producție 
„Ilba" din comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș, care a realizat De su
prafața de 41 de ha. terenuri ne
irigate, categoria V—VI, o producție 
medie de 4 215 kg griu la hec
tar ; întreprinderii agricole de stat 
Stelnica, județul Ialomița, care a 
realizat pe suprafața de 1 400 de ha, 
terenuri neirigate, categoria I—II, o 
producție medie de 5 500 kg griu la 
ha ; întreprinderii agricole de 6tat 
Bordușani, județul Ialomița, care 
a realizat pe suprafața de 1 200 de 
ha. terenuri neirigate, categoria 
I—II, o producție medie de 5 500 kg 
griu la ha.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Aldea Militaru, ministru-șecre- 
tar de stat, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Cu prilejul sărbătoririi tradițio
nalei Zile a recoltei raportăm că în
trecerea socialistă a cuprins in acest 
an toate cooperativele agricole.

Sintem conștienți că aplicarea con
secventă a programelor elaborate de 
partid pentru dezvoltarea agricul
turii, sporirea producției vegetale șl 
animale determină ridicarea econo
mică și socială a satelor patriei, 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc de la orașe 
și sate. Pentru grija deosebită pe 
care le-o poartă partidul și statul, 
pentru faptul că astăzi beneficiază 
de venituri mai mari, de pensii, de 
ajutoare pentru copii, creșe și gră
dinițe, de spitalizare gratuită, trata
ment in stațiuni balneoclimaterice, 
concedii de odihnă, milioanele de 
țărani cooperatori vă adresează, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, cele mai vii mulțu
miri, izvorite din adincul ființei lor, 
și vă exprimă recunoștința fierbinte 
pentru sprijinul statornic pe care il 
dați zi de zi agriculturii, pentru tot 
ceea ce partidul nostru întreprinde 
spre binele și fericirea țărănimii, a 
Întregului popor.

Analizind rezultatele obținute la 
cultura griului, U.N.C.A.P. acordă 
titlul de cooperativă agricolă frun
tașă pe țară In întrecerea socialistă 
pe 1973 la această cultură, următoa
relor unități :

Locul I șl diploma de onoare și 
drapelul de unitate fruntașă coope
rativelor agricole de producție Girla 
Mare, județul Mehedinți, Comloșu- 
Mic, județul Timiș, și Ilba, județul 
Maramureș.

Locul II cooperativelor agricole de 
producție Foieni, județul Satu-Mare, 
care a obținut 4 902 kg griu la hectar, 
și Nerău, județul Timiș, care a ob
ținut 4 633 kg griu la hectar.

Locul III cooperativelor agricole 
de producție Smirna, județul Ialo
mița, care a obținut 4 608 kg griu la 
hectar, Băltăgești, județul Constan
ța, care a obținut 4 620 kg griu la 
hectar, și Gheorghe Doja, județul 
Ialomița, oare a obținut 4 600 kg griu 
la hectar.

U.N.C.A.P. acordă, de asemenea, 
mențiuni următoarelor cooperative 
agricole, care au obținut peste 4-500 
kg griu la hectar : Tomnatic, județul 
Timiș, Cobadin, județul Constanța, 
Petrești, județul Satu-Mare, Dor 
Mărunt, județul Ialomița, și Valea 
iul Mihai, județul Bihor.

In încheiere el a spus :
Ne angajăm solemn, în fața dum

neavoastră, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, în fața partidu
lui, a Întregului nostru popor, că in 
anul care vine — anul aniversării 
a trei decenii de la eliberarea pa
triei, anul celui de-al XI-lea Congres 
al partidului nostru — cooperatorii, 
Întreaga țărănime vor munci cu ho- 
tărire șl dăruire pentru a face ca 
roadele pămintulul să fie mai bo
gate, pentru a înfăptui In mod exem
plar sarcinile ce decurg din progra
mul de dezvoltare a agriculturii, 
pentru a-și spori aportul la Înflori
rea patriei noastre socialiste, la creș
terea prestigiului ei In lume.

in cuvintul .au, |||e Bârăltaru, 
președintele C.A.P. Girla Mare, ju
dețul Mehedinți, adresînd. In nu
mele cooperatorilor din comuna 
Girla Mare, al tuturor oamenilor 
muncii din satele județului Mehe
dinți, un cald salut și cele mal bune 
urări conducerii de partid, secretaru
lui general al P.C.R., a spus :

Noi, cei ce lucrăm pe ogoare, vă 
exprimăm recunoștința fierbinte pen
tru politica plină de înțelepciune pe 
care o promovați atit pe plan intern 
cit șl pe plan extern. Dind glas as
pirațiilor poporului român și întru
nind, de aceea, întreaga lui adeziu

ne, această politică, profund princi
pială, stă chezășie rezultatelor pe 
care le obținem în dezvoltarea și mo
dernizarea economiei naționale și 
contribuie la creșterea prestigiului 
de care se bucură azi in lume Româ
nia socialistă.

Am încheiat un an bun. Bilanțul 
lui ne arată că, deși am avut de în
fruntat condiții climaterice destul 
de aspre, determinate de o secetă 
prelungită, am obținut nu mai puțin 
de 5 000 kg griu și circa 4 500 kg 
porumb boabe la hectar, in condiții 
de neirigare. în numele cooperato
rilor pe care-i reprezint, vă rog 
6ă-mi permiteți să adresez cele mai 
calde mulțumiri pentru conferirea 
Ordinului Muncii clasa I, a diplo
mei și drapelului de cooperativă 
agricolă fruntașă pe țară în între
cerea socialistă pe anul 1973. Noi 
vedem în aceste distincții prețuirea 
muncii rodnice pe care o desfășu
răm. Dar dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, ne-ați învățat să 
nu ne lăsăm cuprinși de automulțu- 
mire, să căutăm mereu noi și noi 
posibilități pentru a face mal spor
nică munca noastră. Vă raportăm, 
iii acest sens, că, răspunzind vibran
tei scrisori pe care ne-ați adre
sat-o, am recoltat la timp culturile 
de toamnă și am însămînțat in în
tregime suprafețele prevăzute cu 
griu de toamnă.

Luind'cuvintui, vasile Dobre, 
președintele C.A.P. Comloșu-Mic, 
județul Timiș, a arătat : Am venit 
aici, in Inima Bărăganului., dintr-o 
altă vestită cimpie a țării — Bana
tul — spre a da glas simțămintelor 
de nețărmurită dragoste și recunoș
tință pe care cooperatorii din jude
țul Timiș — români, germani, ma
ghiari. sirbi și de alte naționalități 
—' le nutresc statornic fată de înțe
leaptă conducere a partidului, față 
de persoana celui mai luminat și 
dirz fiu al poporului român — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în numele consătenilor mei din 
Comloșu-Mic, doresc să exprim cele 
mai calde mulțumiri pentru înalta 
distincție conferită azi cooperativei 
noastre agricole pentru rezultatele 
obținute in acest an la cultura 
griului și să vă asigur că onoarea 
ce ni s-a făcut reprezintă un pu
ternic îndemn de a ne consacra 
toată priceperea și pasiunea înflo
ririi continue a agriculturii noastre 
socialiste.

Cooperativa agricolă din Comloșu- 
Mic, unitate distinsă de două ori 
consecutiv, în 1971 și 1972, cu Ordi
nul Muncii clasa I, a obținut în 
acest an o producție de griu de 
5 075 kg la ha, pe teren neirigat. 
Realizăm, de asemenea, producții 
bune la porumb, sfeclă de zahăr, 
cinepă, legume, lapte și carne.

Ne angajăm ca in anul viitor 
să depășim producțiile planificate la 
cereale, plante tehnice și legume cu 
cel puțin 15 la sută, să dezvoltăm și 
mal mult sectorul zootehnic. încre
dințez conducerea de partid, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, că țăranii coopera
tori din Comloșu-Mic își vor face și 
de acum înainte pe deplin datoria, 
participind în mod exemplar la În
făptuirea politicii partidului de dez
voltare multilaterală a patriei noas
tre scumpe — România socialistă.

A luat apoi cuvintul ȘțgfQf] 
Villany, președintele C.A.P. Pe
trești, județul Satu-Mare. La a- 
ceastă mare sărbătoare a holdei — a 
spus el — la care vin din cimpia de 
nord a țării, din județul Satu-Mare, 
îngăduiți-mi să vorbesc, mai intii, 
despre o recoltă care nu e contabili
zată nicăieri, dar care 6e numără 
printre roadele cele mai de preț ale 
politicii înțelepte și clarvăzătoare a 
partidului — unitatea de nezdrunci
nat dintre oamenii muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționali
tate.

Ați fost, tovarășe secretar general, 
la noi, am avut cinstea deosebită de 
a vă primi cu piine și cu sare și 
In comuna noastră, la Petrești. Ți
nem minte, cuvint cu cuvint, ceea ce 
ne-ațl spus. Vizita pe care ne-ați 
făcut-o, vizitele in atitea alte unități, 
consfătuirile cu cadrele de răspun
dere și cu specialiștii se alătură, în
tregesc și asigură succesul măsurilor 
luate in ultimul timp pentru conso
lidarea bazei materiale a agriculturii 
și pentru modernizarea el, pentru 
perfecționarea organizării conducerii 
și planificării In acest sector de acti
vitate. Rezultatele sint — și vor fi 
— din ce in ce mai bune. Noi, cei 
din Petrești, am fost răsplătiți in ul
timii doi ani de două ori cu 
Ordinul Muncii clasa I, pentru re
coltele mari obținute. A fost expre
sia prețuirii și, in același timp, un 
îndemn și o obligație pentru coope
ratorii noștri. Anul agricol pe care 
l-am Încheiat a consemnat și el 
succese cu care ne mindrim : o re
coltă de 4 542 kg de griu, in medie 
la hectar, producții bune la porumb, 
cartofi și sfecla de zahăr.

Deplina egalitate de care ne bucu
răm, condițiile de trai prospere de 
care beneficiem deopotrivă, români, 

maghiari, ge.inani sau de alte na
ționalități, întăresc in conștiința tu
turor ceea ce eu aș numi sentimen
tul demnității sociale. Sint gindurile 
cu care am venit la sărbătoarea re
coltei și pe care le rostesc, împreună 
cu cele mai calde urări la adresa 
partidului nostru, a conducerii sale, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
Jurul căruia se polarizează azi toate 
conștiințele, voința tuturor cetățeni
lor patriei noastre socialiste.

Luind cuvintul, ing. ConStOH" 
till Gîb directorul I.A.S. Ograda, 
județul Ialomița, a spus : Vă rapor
tăm, mult iubite tovarășe Ceaușescu, 
că. de la vizita ce ați fâcut-o in 
unitatea noastră in iulie 1971, lucră
torii de la I.A.S. Ograda au obținut 
succese importante, concretizate in 
creșterea substanțială a producției 
vegetale și animale și în reducerea 
cheltuielilor de producție. In acest 
an hotăritor pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, colecti
vul nostru realizează un spor de 
producție in valoare de peste 20 
milioane lei și obține peste prevede
rile inițiale beneficii in valoare de 
6 milioane lei.

Raportăm că am Încheiat însămîn- 
țatul culturilor de toamnă pe întrea
ga suprafață de aproape 5 000 hec
tare.

Sintem ' conștienți că rezultatele 
'muncii noastre pot fi și mai bune. 
Dispunem de o bază tehnică și ma
terială puternică, de tehnologii la 
nivelul țărilor avansate din punct 
de vedere al dezvoltării agriculturii. 
Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că noi, lucrătorii de la 
I.A.S. Ograda. înfăptuind înțeleaptă 
politică a partidului, răspunzind gri
jii ce ne-o purtați, vom indeplinl 
înainte de termen sarcinile din ac
tualul cincinal, situindu-ne mereu 
la inălțimea încrederii, acordate, con
știenți că astfel ne vom aduce o 
contribuție importantă la dezvolta
rea multilaterală a patriei noastre 
socialiste.

in cuvintui tău, Gheorcjhs 
RfldU directorul stațiunii pentru

mecanizarea agriculturii „1 Mai", 
județul Brăila, a sous :

Noi, lucrătorii de la stațiunea pen
tru mecanizarea agriculturii „1 Mai" 
din județul Brăila ne-am realizat pla
nul pe primele 9 luni din acest anin 
proporție de 122- la sută, am depășit 
veniturile planificate cu 2 700 000 lei, 
iar cheltuielile de producție le-am 
redus cu 723 000 lei. Scrisoarea pe 
care ne-ați adresat-o, iubite tova
rășe secretar general, ne-a însufle
țit, ne-a dat noi puteri. Mecanizat 
torii noștri s-au angajat să are cei 
puțin 4 hectare pe schimb, iar Ia 
recoltare, folosind combina „Gloria", 
să stringă zilnic 20 000—22 000 kg 
floarea-soarelui, cu 7 000—9 000 kg 
mai mult decit capacitatea proiec
tată a acestei mașini. Vă Expor
tăm. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că acest angajament a 
fost îndeplinit.

In aplauzele și uralele entuziaste 
ale zecilor de mii de participanți, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebită atenție șl subliniată deseori 
cu aplauze și ovații, semne ale ade
ziunii depline a întregului nostru 
popor la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, ale 
hotăririi de a munci neobosit pen
tru dezvoltarea multilaterală a so
cietății noastre socialiste, pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
obiective ale Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale par
tidului, pentru îndeplinirea cincina
lului Înainte de termen.

In încheierea adunării populare, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., Vasile Ma
rin. a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in numele participanților 
la această mare sărbătoare, cele mai 
profunde mulțumiri pentru înaltele 
aprecieri făcute la adresa lucrători
lor de pe ogoare, exprimînd angaja
mentul de a Îndeplini și depăși in 
anii ce vin sarcinile date.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu co
boară apoi in fața sediului comite
tului Județean Ialomița al P.C.R., 
unde o gardă de onoare prezintă 
onorul. O fanfară intonează imnul 
de stat.

Secretarul general al P.C.R. Îm
preună cu ceilalți conducători de 
partid și de stat părăsesc orașul 
aclamați Îndelung de zecile de mii 
de oameni al muncii din Slobozia și 
din comunele Județului Ialomița pre- 
zenți în această frumoasă zi de 
toamnă la sărbătorirea „Zilei recoltei".

Reportajul vizitei a fost realizat de:
A. IONESCU, V. STAMATE, 
C. BORDE1ANU, N. DASCA- 
LESCU, C. ZLAVOG
Fotografii de : R. Cristescu, Ion 
Dumitru, P, Dumitrescu
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SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
la adunarea populară din orașul

(Urmare din pag. n 

și fără pierderi al recoltelor. Anul 
viitor, alte citeva mii de astfel de 
combine se vor adăuga celor exis
tente deja pe ogoarele agriculturii 
noastre. Va crește, de asemenea, 
cantitatea de îngrășăminte. De alt
fel, după cum ați auzit, începînd 
de ieri, nu departe de aici, a în
ceput să producă noul combinat 
chimic de îngrășăminte azotoase. 
Urăm celor de la corn bănat să-și 
îndeplinească in bune oonditii sar
cinile de producție, livrând celor 
din Bărăgan — dar și celor d.n 
al te județe — o cantitate mai 
mare de îngrășăminte, încă din a- 
nul viitor. (Aplauze prelungite, 
urale).

Iată că. atît în industrie, cît și 
T~i agricultură. oamenii muncii 
d:n țara noastră înfăptuiesc nea
bătut politica partidului de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul 
României, dau viață programului 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului, asigură înălțarea civi
lizației socialiste pe pămîntul stră
moșesc al patriei I (Aplauze pu
ternice, urale : se scandează : 
„ Ceauș eseu — P.C.R.").

Pentru rezultatele bune obți
nute în întreaga lor activitate, 
doresc să adresez, și cu acest pri
lej al sărbătoririi „Zilei recoltei", 
tuturor întreprinderiloi: de stat, 
tuturor cooperativelor. întreprin
derilor de mecanizare, tuturor ță
ranilor cooperatori. lucrătorilor 
din unitățile agricole de stat, ingi
nerilor. tehnicienilor, oamenilor 
de știință din agricultură, cele 
mai calde felicitări și urări de 
voi succese. (Aplauze puternice, 
urale prelungite).

De asemenea, doresc, cu acest 
prilej, să adresez clasei noastre 
muncitoare calde felicitări pen
tru rezultatele obținute pe pri
mele nouă luni, precum și urări 
de noi succese în înfăptuirea cu 
succes a planului cincinal (Aplau
ze puternice, urale prelungite).

Avem, desigur, rezultate bune 
ți in dezvoltarea învățământului, 
științei, culturii. De altfel, este de 
înțeles că toate realizările noastre 
nu ar fi posibile fără a asigura 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
al întregului popor, fără a pune 
la temelia a tot ceea ce înfăptuim 
cuceririle științei și tehnicii con
temporane. Socialismul nu se poa
te construi decît pe baza a tot 
ceea ce a făurit mai bun omeni
rea pină în prezent — și el însuși 
acționează pentru a descătușa gîn-> 
direa, voința și inițiativa omului 
spre a fi in stare să cucerească 
tot mai înalte culmi ale științei, 
să pună cuceririle ei în slujba pro
gresului, a bunăstării și fericirii 
popoarelor. (Urale, ovații. Se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Tot ceea ce înfăptuim este des
tinai omului. întreaga politică a 
partidului nostru de construcție a 
orînduirii socialiste este chemată să 
asigure condiții tot mai bune de 
viață materială $i spirituală pen

IN toate județele tării s-a lucrat 
CU MULT SPOR LA COLES Șl SEMĂNAT
Judelui Mehedinți a încheiat semănatul griului

încă de la primele ore ale dimineții de duminică, 
in județul Mehedinți, peste 25 000 de cooperatori, me
canizatori. specialiști, lucrători din I.A.S.. salariați din 
întreprinderi și instituții, elevi au lucrat cu spor la 
recoltatul porumbului, eliberatul și pregătitul terenului, 
însâmînțatul griului, insilozarea furajelor, strângerea 
și depozitarea legumelor și fructelor. Pretutindeni, in 
toate unitățile agricole „Ziua recoltei" a fost sărbători
tă prin muncă la toate lucrările de sezon, inregistrin-

du-se, printr-o impresionantă mobilizare de forțe, cele 
mai înalte ritmuri. Astfel, numai in această zi s-a strips 
și înmagazinat recolta de porumb de pe alte aproape 
3 000 ha, s-a eliberat terenul pe 1 200 ha, s-au recoltat 
și livrat peste 1 250 tone legume și fructe, au fost 
insilozate peste 3 600 tone furaje. Mecanizatorii au în- 
sămințat ultimele 2 300 ha din Întreaga suprafață pre
văzută pe județ, încheindu-se astfel semănatul păioa- 
selor cu 3 zile mai devreme de data prevăzută inițial.

ILFOV C* pretutindeni in 
țară, și in județul Ilfov' cooperatorii, 
mecanizatorii au lucrat La strin- 
zerea recoltei și semănat. In spriji
nul lor au venit elevii, studenții și 
ostașii. O activitate susținută s-a 
desfășurat la strângerea legumelor. 
Numai in această zi au fost re
zol tate 1 250 tone, din care 989 tone 
au fost livrate piețelor din Capitală 
yi fabricilor de conserve din județ. 
Porumbul a fost adunat în cursul 
zilei de ieri, de pe 3 480 hectare. 
Totodată, a fost însămi nțată o su
prafață de 6 438 hectare și s-au li- 
vrat 13 658 tone diferite produse. 
Se poate considera deci că pentru 
lucrătorii ogoarelor. „Ziua recoltei" 
a fost o zi record. Pe lingă forțele 
existente in unitățile agricole au 
mai fost antrenați, la lucrările in 
cimp și in grădinile de legume, 
11 000 de oameni. 300 de camioane 
>1 rutiere cu remorci din întreprin
derile și instituțiile județului. Pen
tru a se obține roadele scontate, 
membrii comitetului județean de 
partid, activiști și specialiști din 
direcția agricolă au mers in uni
tăți. unde au contribuit la organi
zarea muncii. Tot in același scop.

membrii comitetelor comunale de 
partid. ai comitetelor executive, 
cadrele didactice au fost reparti
zați pe unități, ferme și brigăzi de 
muncă.

GORJ. Simbătă seara, în toate 
unitățile din agricultura județului 
Gorj. in secțiile de mecanizare, in 
brigăzile I.A.S., la sediile coopera
tivelor agricole au avut loc scurte 
consfătuiri de producție cum fe 
obișnuiește la fiecare sfîrșit de 
săptâmină. Simplu și în cuvinte 
puține, oamenii au hotărit, în una
nimitate, ca duminică, „Ziua re
coltei" să fie declarată o zi record 
la lucrările de toamnă. Așa se face 
că din primele ore ale dimineții 
ogoarele au fost impinzite de trac
toare, mașini șl oameni. Un bilanț 
sumar arată că ieri au muncit pe 
cimp circa 19 400 cooperatori și 
mecanizatori, 8 100 elevi, 3 700 sala- 
rtați care au efectuat un mare 
volum de lucrări. în timp ce 
pe ogoare mii de oameni își fă
ceau cu prisosință datoria, în pie
țele județului zeci și zeci de ex
poziții cu vinzare, standuri ?i to
nele au etalat roadele bogate 
ale eforturilor meritorii depuse de

tru toți oetățenii patriei. manife«- 
tarea deplină a personalității uma
ne. participarea activă la condu
cerea societății a tuturor cetățeni- 
lor patriei- a întregului popor. 
Făurirea orînduirii socialiste este 
opera conștienta a maselor, a' po
porului. care, stăpîn pe destinele 
sale, își făurește viața așa cum o 
dorește ! (Urale, aplauze, ovații. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Cunoașteți eforturile pe care le 
facem pentru ridicarea nivelului 
de trai, pentru construirea de lo
cuirii e si așezări soci al-culturale. 
Cred că Slobozia constituie ea în
săși un exemplu al acestor preocu
pări și realizări ale regimului nos
tru socialist privind ridicarea ora
șelor și satelor la un grad superior 
de civilizație, asigurarea unor con-' 
diții de locuit din ce in ce mai 
bune. (Urale puternice, aplau
ze ; se scandează „C-caușescu — 
P.CJL").

Desigur, avem rezultate bime în 
toate domeniile de activitate. Am 
ascultat de nenumărate ori cu 
multă satisfacție aprecierile pe care 
conducătorii altor state, oamenii 
cu care m-am întâlnit le făceau 
la adresa poporului român, a rea
lizărilor lui. Fără nici o îndoială că 
nu poate decît să ne bucure faptul 
că munca poporului nostru, reali
zările lui pe calea socialismului 
sînt apreciate pe toate meridianele. 
Dar toate aceste realizări și apre
cieri ne obligă să ne privim critic 
și autocritic munca, să vedem că, 
pe lîngă ceea ce am realizat, mai 
avem încă multe de făout spre a 
asigura lichidarea stării de înapo
iere de la care am pornit, spre a 
înfăptui în bune condiții progra
mul trasat de Congresul al X-iea 
și de Conferința Națională privind 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul 
României. De altfel, ceea ce am 
realizat ne îndreptățește 6ă spu
nem că avem condiții, că poporul 
nostru are forța necesară pentru a 
înfăptui cu succes acest program. 
Trebuie însă să luptăm cu mai 
multă hotărîre împotriva trnor lip
suri și neajunsuri, să ne îmbună
tățim continuu activitatea în toa
te domeniile spre a obține rezul
tate și mai bune.

M-am referit aid la rezultatele 
obținute de cîteva județe, de un 
număr de cooperative. Dar nu 
putem să nu menționăm că sînt 
încă unele cooperative și chiar 
unele județe care au în acest an 
recolte slabe.

Ceea ce au realizat județele și 
cooperativele care au obținut pro
ducții mari demonstrează că stă 
în puterea fiecărui județ, a fiecărei 
cooperative și întreprinderi de stat 
să obțină recolte tot mai mari, că 
avem încă însemnate rezerve în 
toate sectoarele din agricultura 
noastră pentru a obține recolte bo
gate, pentru a face să crească 
bogăția națională și, pe această 
bază, și veniturile și bunăstarea 
tuturor locuitorilor de la sate, ale 
întregului nostru popor. De aceea, 
chemarea pe care doresc s-o adre

sez de aici, din Cîmpia Bărăganu
lui, tuturor lucrătorilor din agri
cultură, începi nd cu cei din Ialo
mița, este de a face totul ca anu.l 
1974 să fie un an record pentru 
producția agricolă, în toate dome
niile. (Aplauze puternice, urale ; 
•e scandează: „Ceaușescu-P.C.R.“).

Nu doresc să intru acum în amă
nunte ; cunoașteți bine problemele 
ce trebuie soluționate. Este nece
sar să luăm toate măsurile pentru 
a asigura folosirea în cele mai 
bune condiții a suprafețelor agri
cole, a fiecărui metru pătrat de 
pămînt. Trebuie să facem totul 
pentru a însamînța la timp, a în
treține în bune condiții culturile, a 
le strânge la vreme, pentru a asigu
ra in anul 1974 o recoltă bogata. 
Avem toate condițiile pentru a- 
ceasta ! Știu că atît cooperatorii cit 
și lucrătorii din întreprindeidle de 
stat din județul Ialomița doresc să 
ocupe și anul viitor primul loc. Eu 
sînt pentru o întrecere deschisă a 
tuturor județelor. Deci, dorind 
succes celor din Ialomița în între
cerea pentru a ocupa locul I, chem 
însă și celelalte județe la între
cere ! Și aș dori ca în 1974 Ia 
„Ziua recoltei" să acordăm Steaua 
de aur „Secera și ciocanul", titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" ju
dețului care va obține la griu peste 
4 000 de kg Ia hectar. (Vii aplau
ze). Iar întreprinderilor de stat și 
cooperativelor care vor obține 
6 000 de kg grîu la hectar le vom 
acorda, de asemenea, titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste". (Vii 
aplauze). Vom împărți județele — 
printr-o hotărîre specială — în trei 
zone, pentru ca întrecerea să țină 
seama de condițiile specifice alea- 
cestora. Cifrele pe care le-am dat 
aioi se referă la zona I.

Știu, ștacheta este înaltă, dar e 
posibil de sărit. Eu sînt convins 
că încă din anul viitor vom avea 
întreprinderi agricole de stat și 
cooperative care vor obține, pe în
treaga suprafață ce o vor însămi n- 
ța cu grîu. recolte de peste 6 000 
de kg la hectar. (Aplauze puter
nice).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemelor pregăti
rii oamenilor. Pină la urmă tot 
ceea ce realizăm se datorește mun
cii oamenilor — și trebuie să men
ționez $i aici că, de altfel, princi
pala realizare a socialismului, a 
partidului nostru, este tocmai ri
dicarea omului, care a devenit stă
pîn pe destinele sale, care mun
cește pentru sine, conștient că tot 
oeea ce face este chemat să ser
vească atît bunăstării sale cît și 
bunăstării generale a . societății, 
înălțării patriei socialiste pe noi 
culmi de civilizație, întăririi inde
pendenței și suveranității el. (Ura
le puternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Iată de ce, în următoarele luni, 
trebuie să acordăm mai multă a- 
tenție organizării cursurilor școli
lor agricole, pornind de la faptul 
că astăzi munca agricolă nu se 
mai poate face decît cu mijloace 
modeme, decît aplicînd cuceririle

cei de pe ogoare. Către seară, cind 
pe estra-dele amenajate special au 
început programele artistice ale ti-> 
nerilor abia întorși de la cimp, s-a 
făcut și un prim bilanț al acestei 
zile : porumbul a fost recoltat pe 
865 hectare.

MUREȘ. Duminica dedicată 
„Zilei recoltei" c-a desfășurat în 
județul Mureș sub semnul efortu
rilor consacrate înfăptuirii sarcini
lor ce au rămas de realizat în cam
pania agricolă. Pentru intensifica
rea lucrărilor au fost mobilizați, 
alături de oamenii muncii de La 
sate, și numeroși orășeni, elevi și 
studenți, muncitori — aproximativ 
30 000 de oameni — care au lucrat 
la 5tringerea recoltei și semănat. 
Pe suprafețele pregătite s-au insă- 
mînțat peste 1 300 ha cu griu. 
In cadrul manifestărilor închinate 
„Zilei recoltei" trebuie menționată 
și deschiderea primei ediții a unei 
expozlții-tirg județene de taurine 
din rasa Bâlțata românească. A- 
ceastă manifestare de amploare a 
fost precedată de un simpozion 
științific in cadrul căruia au fost 
prezentate comunicări privind re
zultatele în creșterea taurinelor

Slobozia
științei, decît cu oameni cu cunoș
tințe temeinice în domeniul agro
tehnicii. Va tnebui să depunem e- 
forturi mai mari decât pină acum 
spre a obține o îmbunătățire a ac
tivității noastre de ridicare a cu
noștințelor generale ale tuturor lu
crătorilor din agricultură. Avem 
condiții corespunzătoare pentru a 
realiza aceasta — și sînt convins 
că fiecare comitet județean, con
siliu popular, precum și Ministe
rul Agriculturii vor lua toate mă
surile pentru a asigura înfăptuirea 
în bune condiții a acea tor sarcini. 
Să unim, deci, toate eforturile pen
tru a putea pune bazele unei pro
ducții sporite, pentru ca agricultu
ra să aducă o contribuție tot mai 
însemnată la dezvoltarea si .bună
starea întregii noastre națiuni so
cialiste ! (Aplauze puternice, urale 
prelungite).

Dragă tovarăși,

Tot ceea ce facem pentru c-ccn- 
strucția socialismului oonsttiuie o 
contribuție la cauza generală a 
progresului social, la cauza socia
lismului. Rezultatele pe care fie
care tară le obține în construcția 
socialismului întăresc socialismul 
în general, fac să crească presti
giul său în lume. Întăresc forței® 
progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni. România, pornind de 
la această strînsă unitate între 
sarcinile naționale și internațio
nale, desfășoară o intensă activi
tate pentru extinderea, colaboră
rii cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, punînd la baza 
acestor relații egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile In
terne, respectul independenței și 
suveranității, avantajul reciproc. 
(Aplauze puternice).

Sîntem hotăriți să ne aducem, 
și pe plan international, contribu
ția la făurirea unei lumi mai 
drepte, mai bune, care să exclu
dă forța sau amenințarea cu forța 
din relațiile dintre state, a unei 
lumi a colaborării și păcii, care să 
garanteze fiecărei națiuni dreptul 
la dezvoltare liberă, independenta. 
(Aplauze puternice, urale).

In încheiere, doresc să adresez 
tuturor lucrătorilor din unitățile 
agricole și tuturor cooperatorilor 
din Ialomița, întregii noastre ță- 
rănimi urarea de a obține suc
cese tot mai mari în activitatea 
lor, multă sănătate și multă fieri- 
ciie ! (Aplauze puternice, urale 
prelungite).

De asemenea, adresei danei 
muncitoare, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului 
nostru popor cele mai bun® urări 
de succes in muncă, de bunăstare 
și fericire ! (Aplauze puternice, u- 
rale și ovații. Toți cei prezenți I> 
adunare ovaționează îndelung, eu 
multă căldură, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

de rasă Bălțată românească și 
unele probleme ale creșterii, se
lecției și ameliorării acestei rase. 
In cursul zilei au fost deschise 
mai multe expoziții agricole cu 
vinzare și au avut Ioc programe 
cuitural-artistice și sportive închi
nate tradiționalei sărbători.

CONSTANȚA. L’rcritorii o- 
goărelor din județul Constanța au 

’sărbătorit „Ziua recoltei" intensifi- 
cindu^și eforturile pentru termina
rea principalelor lucrări din ac
tuala campanie de toamnă. Sim- 
bătă și duminică, realizîndu-se o 
viteză zilnică la însămlnțat mai 
mare cu< 1 000 de hectare pe județ 
rață de zilele precedente, această 
lucrare se apropie de sfîrșit. Prin
tre primele unități care aii anunțat 
ihsâmințarea întregii suprafețe de 
griu se numără cooperativele din 
Fintîna Mare și Crișan. Tot dumi
nică a fost o zi de virfTa recoltat, 
lucrare la care au participat peste 
22 000 de cooperatori, cărora li s-au 
adăugat 11 000 de elevi și studenți, 
precum și numeroși salariați din 
întreprinderile și instituțiile jude
țului.

CHJJ In „Ziua recoltei", lu
cratorii din cadrul Trustului I.A.S. 
Cluj au insămințat 170 ha cu griu, 
au recoltat 150 ha cu porumb și 
soia, peste 150 tone de legume 
și fructe și au transportat 800 tone 
sfeclă. In sprijinul lucrătorilor din 
I.A.S. au venit mai bine de 4 500 de 
elevi din școlile profesionale și 
tehnice. In aceeași zi au încheiat 
semănatul cooperativele agricole 
Unirea-Turda, Viișoara, Dumbrava, 
Chinteni, Săvădlsla, Cfilata, Cală- 
țele. Lita și multe altele. Mij
loacele mecanice «-au deplasat in

"W

La expoziția realizărilor agriculturii ialomițene

seara aceleiași zile spre unitățile 
care mai au de semănat. în piețele 
,.Mihai Viteazu" și „Cipariu" din 
Cluj, in cele din Turda. Dej, Gher
la. Cimpia Turzii și Huedin s-au 
deschis expoziții cu vinzare de 
produse agricole și alimentare.

CARAȘ-SEVERIN. ziua«- 
coltei" a fost marcată și. in jude
țul Caraș-Severin de eforturi pen
tru accelerarea strinsului porum
bului, recoltarea legumelor și fruc
telor, precum și pentru crearea 
condițiilor optirhe intensificării rit
mului insămințărilor de toamnă. 
In sprijinul lucrătorilor de pe o- 
gaare au venit mii de elevi și stu
denți. în toate cele 8 orașe ale ju
dețului. in numeroasele centre 
muncitorești. în multe comune au 
fost organizate expoziții cu vinza
re. de produse agroalimentare. 
Numai la Reșița au fost puse la 

• dispoziția cumpărătorilor 240 tone 
de legume, 90 tone fructe. Expozi
ții cu vinzare au fost organizate 
și la Caransebeș, Oțelul. Roșu, Ani
na, Moldova Nouă, Bocșa. Oravița. 
Băile Herculane. comunele Bozo- 
vici și Berzovia. La incheierea' zi
lei. cooperatorii din Răchitova. Ili- 
dia. Ciuta și Iaz au făcut cunos

cută incheierea insămințărilor la 
cultura griului.

VASLUI. Datorită muncii în
suflețite desfășurate ieri pe ogoa
rele județului Vaslui, 8 cooperative 
agricole, printre care Grivița, Re- 
bridea, Pușcași, Vaslui, Delești, au 
încheiat Insămînțarea griului, ală- 
turindd-se astfel celor 12 unități 
care au terminat această lucrare in 
cursul zilei de simbătă. De ase
menea, la recoltarea porumbului și 
strugurilor au ieșit peste 12 000 
elevi și salariați din. întreprinderile 
și instituțiile de la sate și ■ orașe, 
estimîndu-se un ritm mediu la re
coltarea porumbului de peste 3 000 
hectare; neatins incă pină acum de 
la începutul Campaniei.

La Huși, supranumit „orașul din
tre vii", a avut loc ieri tradiționala 
sărbătoare a strugurilor, ce a coin
cis in acest an cu „Ziua recoltei" 
Cu acest prilej au fost organizate 
expoziții de struguri și vinuri, pro
duse ale podgoriilor, din zonă. Pe 
estrada din piața orașului a fost 
prezentat un spectacol muzical-co- 
regrafic, in cadrul căruia au evoluat 
taraful, fanfara, soliștii și' recita
torii casei orășenești de . cultură, 
formații de dansuri din Întreprin

derile hușene și de la căminul cul
tural Arsura, grupuri, vocale pionie
rești. Cineclubul casei de cultură, 
ca la fiecare ediție a acestei sărbă
tori, și-a îmbogățit filmoteca cu o 
nouă peliculă documentară intitu
lată : Roadele pământului",

DOLJ. La Dăbuleni, Călărași, 
Bechet, Cetate, Maglavit, localități 
situate în Lunca ‘ Dunării, sau la 
Filiași, Braloșțița, Fărcaș, Murgaș, 
in partea de nord a județului Dolj, 
peste tot „Ziua recoltei" a fost 
sărbătorită prin muncă. Mai bine 
de 50 000 de țărani cooperatori au 
ieșit la strânsul porumbului, la pre^ 
gătirea terenului, însămînțatul pă- 
ioâselor, culesul strugurilor și 
fructelor. La recoltatul porumbului 
și celelalte lucrări agricole de 
toamnă s-au alăturat, ieri, țărani
lor cooperatori și lucrătorilor din 
I.A.S. circa 10 000 de elevi, gtu- 
denți și salariați din instituțiile 
publice și unități economice din 
orașele Craiova. Băilești, Calafat. 
Filiași și Segârcea. Mecanizatorii 
au arat și pregătit peste 8 000 ha 
teren și au Insâmințat aproape 
5100 de ha cu griu. în aceeași zi 
s-a recoltat porumbul de pe circa 
3 850 de hectare.
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Premier* teatrale

• TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 
ALEC8ANDRI" DIN IAȘI »-« reîn
tors recent dintr-un turneu efectuat 
în Republica Democrată Germană cu 
■pectacolele Sflnta Ioana a abatoa
relor de B. Brecht și Petru Rare? de 
Horia Lovinescu. Vizita de răspuns a 
colegilor de la Teatrul Național Ger
man din Weimar va avea loc intre 
12—20 octombrie la Iași șl Timișoara.

Premiera inaugurală a stagiunii 
teatrale ieșene va fi spectacolul cu 
piesa Istoria ierogllfică dc D. Cante- 
mlr in regia Cătălinei Buzoianu și 
scenografia lui Mihai Mădescu.

• TEATRUL „L. S. BULANDRA" 
prezintă in deschiderea stagiunii 
premiera „Casa de mode" de Theodor 
Mânescu. Din distribuția spectaco
lului fac parte : Toma Caragiu. Octa
vian Cotescu. Stefan Bănică, Vasile 
Florescu. Mihaela Juvara, Mariella 
Petrescu, N. Mavrodin. D. Onofrei,

Premiere 
cinematografice
• Cu toate acestea — pro

ducție a studiourilor DEFA- 
Berlin, in regla lui Gdnter 
Reisch. Evocare a mișcării revo
luționare din Germania primelor 
decenii ale veacului nostru, adu
cind in prim plan personalitatea 
luptătorilor comuniști Rosa 
Luxemburg și Karl Liebknecht, 
asasinați ia începutul anului 
1919. In distribuție : Horst 
Schulze. Ludmila Kasjanowa, 
Ute Illmann.

• Efectul razelor gamma asu
pra crăițelor — producție a 
studiourilor din S.U.A. In regia 
lui Paul Newman. Un film 
despre viața cu orizont limitat 
dintr-un oraș american de pro
vincie. Cu Joanne Woodward 
(premiul de interpretare femi
nină la Cannes — 1973). Robert 
Wallach $.a.

• Paradisul — producție a 
studiourilor americane, in regia 
lui John Huston. Destinul dra
matic al unui fost boxer. Cu 
Stacy Reach, Jeff Bridges.

$. a. Regia : Valeriu Moisescu. Decor: 
Dan Jitianu. Costume: Doris Jurgea.

• TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI prezintă in sala teatrului, re
cent renovată, premiera „Cuza Vodă" 
de Mircea ștcfâncscu. Regia : Petre 
Popescu. Costume: Olimpia Damian. 
Decoruri: Victor Crcțulescu. în rolul 
titular : Dumitru Pislaru.

• La TEATRUL MUNICIPAL 
..MARIA FILOTTI" din Brăila n n- 
vut loc premiera piesei „Adînclmi" 
de Constantin Chirlță. în re£ia lui 
Yannis Veakis și scenografia semnată 
de Elena Pătrășcanu-Veakis. au evo
luat actorii : Mircea Crețu. Petre 
Simionescu, Titus Gțfrgulescu, Anca 
Alecsandra, Nicolae Budescu și 
alții.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
din SF. GHEORGHE și-a deschis sta
giunea jubiliară 1973 74. ce marchează 
25 de ani de la înființarea teatrului, 
prezentind in premieră pe țară
Îiiesa în trei acte „Cind rindunelcle 
și fac cuib" de Klss Liiszlo și Fcji'r 

Gyula. Regia : Seprbdi Kiss Attila. 
Scenografia și costumele : Volgyesi 
Andrâs. în rolurile principale au e- 
voluat: Bitai Istvân. Bokor Ilona, 
Nemes Levente, Mărton Erzsâbel, 
Kirâiy Jdzsef, Fekcte Gyula.

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
anunță deschiderea stagiunii cu spec
tacolul „De două ori Caraglale". cu- 
prinzind piesele „Conu Leonida față 
cu reacțiunea" și ..O noapte furtunoa
să". Regia : Gheorghe Miletineanu. 
Scenografia: Eva Gyorffi. în distri
buție : Vasile Varganici. Olimpia Di- 
dilescu, Liviu Mărtinuș, Larisa Stase- 
Mureșan, Sorin Postelnlcu și Gabi 
Daicu.

• Pe scena TEATRULUI DE MA
RIONETE DIN ARAD a avut loc du
minică spectacolul cu piesa „Cu ju
căriile nu-I de joacă", comedie cu 
cîntece pentru cei mici de Enric Roș- 
covici. prezentată in premieră pe 
țară. Regia : C. Frangopol ; scenogra
fia : Francisc Toth : muzica : Mișu 
Drăgoi.

• TEATRUL PENTRU COPII ȘI 
TINERET DIN IAȘI și-a deschis 
stagiunea prezentind in premieră pe 
țară spectacolul muzical pentru copii 
„Bing... bang... bing !'* pe un text de 
D. Văcariu. Regia: C. Brehnescu. 
Muzica : Sabin Păutza.

„CINCI PICTORI PREDECESORI 
Al ARTEI PLASTICE MODERNE

DIN R. P. UNGARĂ"
Expoziția ..Cinci pictori predece

sori ai artei plastice moderne din 
R. P. Ungară", din rotonda Ateneu
lui Român, și-a propus să prezinte, 
monografic, citcva din personalită
țile artei maghiare din prima tu
rnă ta te a acestui secol, aducind ast
fel noi date despre un fenomen 
la care, din alte unghiuri, s-au re
ferit manifestări anterioare, intre 
care am aminti expoziția privitoa
re la constructivism pe care am 
văzut-o anul trecut la București. 
Expoziția demonstrează eforturile 
de innoire a limbajului plastic. 
Există, la cel cinci pictori prezen
tați, o permanentă căutare a unor 
modalități in expresie adecvate 
sensibilității omului modern, cu 
profunde și variate experiențe cul
turale, fără insă ca ei să adopte 
poziții excesive, care să nege total 
tradiția.

Artiștii pe care ni-i prezintă ex
poziția dovedesc o solidă formație, 
fiind vizibilă la unii dintre ei le
gătura cu severa școală miinche- 
neză. Așa fel Incit soluțiile inova
toare pe care le adoptă se așează 
firesc în prelungirea procedeelor și 
temelor, unde recunoaștem un fi
lon romantic, și se concentrează 
asupra plasticității culorii și formei 
in primul rînd.

Mednyănszky Lâszlâ (1852—1919) 
este un pictor care se interesează 
de peisaj și portret, folosind o cro
matică rafinată („Peisaj dunărean", 
„Doi vagabonzi" ele.). Culorile au 
o densitate care captează intr-un 
mod special lumina, făcind-o să 
iradieze cu discreție din tablouri. 
Pentru Koszta Jozsef (1861—1949),

artist atras de universul oamenilor 
simpli, muncind din greu, sint ca
racteristice culorile întunecate, 
încărcate de tensiune. Aceste to
nuri, in care apar reflexe de lumi
nă, acuză concretețea, materialitatea 
realității pe care o reprezintă. Din 
pasta cromatică suculentă, sensibi
lă la intervențiile pensulei, apar 
conturate puternic, cu o vitalitate 
deosebită, chipurile unor oameni 
sau peisaje familiare. Aceeași at
mosferă închisă, sumbră, transcri
ind ceva din neliniștile începutu
lui de secol zguduit dc război, o 
intilnim și in pictura lui Vaszary 
Jânos (1867—1939), in compoziții ca 
„Ținut stincos", „Soldați în zăpa
dă" etc. Nagy Istvăn (1873—1937) 
folosește compoziția mai pură, mai 
luminoasă, in care oamenii și ele
mentele naturale se desenează pre
cis. Un anume suflu poetic învăluie 
peisajele sale, realizate in pastel, 
recomandlndu-ne un temperament 
liric. Expresie a unui umanist pro
fund, pictura lui Egry Jozsef 
(1883—1951), îmbină severitatea con
strucției, rigoarea desenului cu o 
cromatică subtilă folosind contraste 
între tonalități calde și reci, amin
tind lecția lui Căzanne („Lumini 
pe Balaton", „Colindă"). El tran
scrie un puternic sentiment al coti
dianului, rezultat al contactului ne
mijlocit cu realitatea, atitudine ce 
va avea o amplă rezonanță în 
epOcă.

Expoziția, fâcînd parte dintr-un 
larg program de schimburi cultura
le, ne oferă imaginea unui impor
tant capitol din istoria creației ar
tistice din țar^ vecină și prietenă.

Alexandra TITU

la toplița Dezvelirea bustului

RUSCOVA 
LA 600 DE ANI

In sălile 
de concert

9 Pianista franceză Monique 
Haas susține miercuri seara, la 
Ateneul Român, un recital ce 
cuprinde muzică aparținind 
compozitorilor Debussy și Ravel.

• Sala Mică găzduiește joi 
seara concertul de muzică din 
secolele XVII și XX, susținut 
de tenorul Wynford Evans și 
luthistul Cari Shavitz.

• Tot joi. la Studioul de Con
certe al Radioteleviziunii are 
loc concertul orchestrei de 
studio condusă de dirijorul 
Carol Litvin. Soliști : organistul 
Eckardt Schlandt și basul Ion 
Budoiu.

• Dirijorul suedez Gunnar 
Staern și violoncelistul Cătă
lin Ilea sint protagoniștii con
certului de vineri și simbătă al 
Orchestrei Filarmonicii de Stat 
„G. Enescu".

• Duminică, la ora 18, în 
Sala studio a Ateneului are loc 
concertul cvartetului studențesc 
laureat cu premiul I la concur
sul de interpretare pentru cvar
tete de coarde de la Brașov, 
1973.

lui Nicolae
TOPLIȚA (Corespondentul „Scln- 

teii", I. Bartunek). — Duminică, 7 oc
tombrie, a avut loc in orașul Toplița 
dezvelirea bustului lui Nicolae Băl
cescu. operă semnată de sculptorul 
Paul Vasilescu. La festivitatea orga
nizată cu acest prilej a fost prezent 
tovarășul Fazekaș Ludovic, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., alți membri ai bi
roului comitetului județean de par
tid. reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși cetă
țeni. Personalitatea marelui revo
luționar a fost evocată de prof. dr. 
Vasile Netea, de la Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga". și de prof.

Bâlcescu
dr. Bânyai Lăszlâ, vicepreședinte al 
Academiei de științe social-politice.

Participant» la festivitate au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune : Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii români și maghiari, 
care trăiesc și muncesc înfrățiți în 
orașul Toplița, vor milita neabătut 
pentru traducerea in viață a politi
cii interne și externe a partidului 
și statului nostru, dindu-și totala 
contribuție la dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre dragi. ~ 
blica Socialistă România.

Expoziții
• GALERIILE ORIZONT. Bd.

N. Bălcescu nr. 23 — Expoziți
ile Titi Simionescu și Vitalie 
Nereuță.

• GALERIILE „AMFORA",

str. Mihai Vodă nr. 2 — Expo
ziția Iakobovits Miklos.

• In sala Alfa din Arad a 
avut loc vernisajul unei expozi
ții de artă populară executată 
de copiii din casele de copii din 
Arad și Lipova.

„Săptămîna Teatrelor Naționale

Ciclu de concerte 
pentru tineret

Studioul conservatorului de 
muzică „Ciprian Porumbescu" 
va găzdui săptămînal concerte 
educative susținute de studenți, 
cadre didactice și formații ale 
institutului. Stagiunea de con
certe se adresează tineretului 
școlar și universitar din Capi
tală și este dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei. Programele cuprind 
creații din literatura muzicală 
românească și universală, ordo
nate in cicluri care, în princi
piu, oglindesc fenomenul muzi
cal evolutiv. Concertele vor fi 
însoțite de comentariile avizate 
ale profesorilor conservatorului. 
Concertul de deschidere de azi, 
ora 20.00, cuprinde lucrări ale 
compozitorului preclasic Antonio 
Vivaldi, interpretate de orches
tra simfonică a conservatorului, 
dirijată de Grigore Iosub, cu 
concursul studenților Gerhard 
Zank. Ștefan Rodescu. Luciana 
Gheorghiu. Cristina Ardeleanu. 
Monica Holski, Benone Ungu- 
reanu. Ovidiu Abramovici.

♦

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
Alexandru Mureșan). — Duminică 
seara, colectivul TEATRULUI NA
ȚIONAL DIN CLUJ și-a inaugurat 
noua stagiune cu premiera „Meșterul 
Manole" de Lucian Blaga. in cadrul • 
manifestărilor prilejuite de „Săptă- 
mina Teatrelor Naționale". Spectaco
lul, in regia lui Alexa Visarion și in 
scenografia lui Vittorio Holtier, a avut 
ca interpreți principali pe Constantin 
Adamovici. Octavian Cosmuță, Eugen 
Nagy, Octavian Lăluț. Anca Neculce- 
Maximilian, Gelu Ivașcu, Ion Marian 
și alții. Marți seara, in aceeași regie, 
va fi prezentată in premieră piesa 
lui A. P. Cehov „Unchiul Vania", a- 
vind in distribuție pe C. Adamovici, 
Gheorghe Nuțescu. Melania Ursu, 
Carmen Galin, Maria Blănaru, Ion 
Tudorică, Gelu Ivașcu, Maria Țipan, 
Adrian Vișan.

„Săptămină Teatrelor Naționale" 
are in program spectacolele cu „Micii 
burghezi" de Maxim Gorki susținut 
de colectivul Teatrului Național din 
Timișoara (regla : I. Taub) ; „Puterea 
și adevărul" de Titus Popovlci in 
execuția colectivului Teatrului Ma
ghiar de stat Cluj (regia : Dan 
Ernest) ; „Ce Înseamnă să fii onest", 
de O. Wilde, in interpretarea colecti
vului Teatrului Național din Iași (re
gia : Dan Nasta) și „Trei frați ge
meni venețieni" — spectacolul Tea
trului Național București avind ca 
regizor pe David Esrig.
Aceste manifestări teatrale de
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FILME DE SCURT-METRAJ 
PE ECRANELE CAPITALEI

In sâptimina S—14 oct. 1973 pe 
ecranele cinematografelor din 
Capitală vor rula următoarele 

scurt-metraje :

DRUMUL SĂRII : Film dedi
cat vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.F. Germania ; 
COSMOS : Film dedicat vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Italia, San Marino și Vati
can ; SCALA : Hotarul dintre 
două lumi ; LUCEAFĂRUL : 
Noul sat ; CAPITOL, BUCU
REȘTI, GLORIA : Fotografii ; 
CENTRAL : Orizont științific 
nr. 9A3 ; LUMINA : Cine a fu
rat apa ; DOINA : Liliecii (R.P. 
Bulgaria) ; TIMPURI NOI : To
bias Dremser ghid. (R.D. Ger
mană) ; EXCELSIOR. VOLGA, 
TOMIS : Dimitrie Cantemir ; 
GRIVIȚA, FLAMURA : în fie
care luni și joi ; ÎNFRĂȚIREA 
Zilele șj nopțile unui bărbat ; 
BUZEȘTL AURORA : Recașul 
și oamenii săi ; DACIA : Nu 

ucideți cîinli șoricari (R.P. Po-

lonă) ; BUCEGI : Premiera după 
75 de ani ; UNIREA : Discută 
cu altcineva (R.P. Ungară) ; 
LIRA : Răspunderea stăpinilor ; 
FERENTARI : Ce dacă... ? (R.S. 
Cehoslovacă) ; GIULEȘTI : N-a 
condus decit 120 de zile ; CO- 
TROCENI : Cartea de vizită ; 
PACEA : Micul Cowboy (R.P. 
Polonă) ; CRÎNGAȘI : 
contra hochei (U.R.S.S.) ; 
LOD1A, MODERN’ : '
1973 ; FLOREASCA : 
istorie ; VIITORUL, 
Picătură 4- picătură 
MIORIȚA : Orizont 
nr. 8,73 ; MOȘILOR : 
grădinar ; POPULAR : Zi na cea 
■bună (U.R.S.S.) ; FLACARA : 
Madrigalul la 10 ani ; ARTA : 
Opaițe : VITAN : Pentru o cau
ză dreaptă; RAHOVA': Piticul 
Cipi ; PROGRESUL : Plante ac
vatice : CLUB. UZ. REPUBLI
CA : Microfabule ; DOINA : A- 
lune de Iarnă, Copilărie furată, 
Așteaptă și ai să vezi, îmi pla
ce să mă joc, A dispărut o pi- 
sicuță. Lăudărosul.

Hochei 
- . . ME- 
23 August 

File de 
MUNCA: 
• viață ; 

științific 
; Elefantul

Ruscova — comună 
așezată in partea cea 
mai de nord a jude
țului Maramureș, lin
gă respirația înaltă a 
pinului, si molidului 
— și-a sărbătorit, du
minică. 7 octombrie, 
împlinirea a 600 de 
ani de existență ates
tată documentar. Cel 
4 200 de locuitori ai 
Ruscovei — înfrățiți 
prin tradiții de con
viețuire și muncă, 
dăruit» cu trup și 
suflet edificării so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate in 
România — s-au adu
nat duminică să a- 
ducă un cald o- 
magiu partidului $i 
statului nostru, ca 
semn de nemărgi
nită recunoștință pen
tru viața înfloritoare 
Si prosperă de care se 
bucură, alături de toți 
cetățenii patriei. In 
fața fiilor comunei, 
a oaspeților veniți 
la acest jubileu, 
Ruscova se prezin
tă ca o așezare în
floritoare. Cei plecați 
cu ani in urmă de pe 
Valea Ruscovei au 
găsit acum, aici, un 
puternic avint pe ca
lea spre urbanizare. 
Două școli noi. cu pa
tru ateliere, două gră
dinițe sînt lăcașuri 
unde învață, educați 
de 47 de cadre didac
tice, aproape 1000 
de copii ai Rusco
vei. Dispensarul me
dical, spitalul co
munal. complexul de 
prestări de servicii, 
electrificarea. un 
foarte frumos cămin 
cultural inaugurai 
chiar cu prilejul aces
tei aniversări slnt 
azi realități firești ale 
acestei comune. Ca și 
casele noi sau tro
tuarele din beton... 
Sint realități inserate-

cu mlndrle In raportul 
ținut ieri in fata ce
tățenilor comunei. Un 
bilanț, al hărniciei ce
tățenești care arată, 
printre altele, că nu
mai in acest an locui
torii de aici au pres
tat muncă patriotică 
pentru înfrumuseța
rea comunii în va
loare de 410 000 lei. 
Sint bilanțuri îndrep
tățind satisfacția rus- 
covenilor, hotărirea 
lor de a obține In 
viitor succese si mai 
mari. O hotărire fier
binte. potențată de 
bucuria cu care au 
primit înaltul me
saj adresat comunei 
de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

La adunarea popu
lară care a avut loc 
cu acest prilej au 
luat cuvîntul Vasile 
Horvat, primarul co
munei, loan Nemeț, 
cel mai bun gospodar 
din comună, fi Ghe- 
orghe Blaj, prim-se- 
cretar al Comitetului 
județean Maramureș 
al P.C.R.

în încheierea adună
rii festive, participan
ta, însuflețiți de vi
brantul și mobilizato
rul mesaj adresat 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu lo
cuitorilor comunei 
Ruscova, cu prilejul 
aniversării a 600 de 
ani de atestare docu
mentară, au adresat o 
scrisoare de răspuns 
in care se spune prin
tre altele :

„Noi, locuitorii Rus
covei. români și u- 
craineni. înfrățiți in 
muncă, alături de toți 
locuitorii din județul 
Maramureș, raportăm 
conducerii partidului, 
dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sarcini
le care ne revin tn

cadrul întrecerii pa
triotice pentru reali
zarea cincinalului in 
patru ani șl jumătate 
le înfăptuim cu suc
ces.

Mobilizați de pre-, 
țioasele îndemnuri cu
prinse in scrisoarea 
adresată de dumnea
voastră In timpul is
toricei vizite in țări 
ale Amerlcii Latine, 
în aceste zile hotărî- 
toare pentru agricul
tura noastră, toți lo
cuitorii comunei ne 
inzecim eforturile 
pentru strlngerea la 
limp a recoltei, spo
rirea contribuției noas
tre la fondul centra
lizat a! statului și e- 
fectuarea in cele mai 
bune condiții a însă- 
mințărilor de toam
nă".

în încheierea scriso
rii se spune : rfnflăcă- 
rați de aprecierile și 
îndemnurile călduroa
se din mesajul dum
neavoastră. noi, toți 
locuitorii acestor stră
vechi meleaguri româ
nești, in frunte cu co
muniștii, întruniți în 
sărbătoreasca aduna
re, ne angajăm so
lemn in fața conduce
rii partidului, a în
tregului nostru popor 
că vom milita cu fer
mitate și elan revolu
ționar pentru trans
punerea in fapte a 
mărețului program al 
partidului de ridicare 
a scumpei noastre pa
trii socialiste pe cele 
mai înalte culmi ale 
civilizației și progre
sului".

în încheierea festi
vității. formații ar
tistice de amatori au 
închinat evenimentu
lui un spectacol artis
tic.
Gheorghe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

PROGR/LMUL I

17.30 Curs de limba franceză.
18.00 Telex.
18,00 La ordinea zilei. Azi, jude

țul Teleorman.
18.20 Căminul. „O familie a bă- 

trfncții tihnite",
18,40 Duete comice din operete 

cu Valy Nlculescu, Constan
ța CImpeanu, Daniela Voi- 
cu, Vlrgil Bojescu, Stefl Plr- 
vulescu, Dodo Ioncscu, Gcor- 
geta Popa, Bimbo Mărcu- 
lescu.

19,00 Ecranul — emisiune de ac
tualitate șl critică cinema
tografică.

19,15 Publicitate.
19.20 toof de seri.
19.30 Telejurnal
20,00 Cintecul aăptflmlnll : „De-a 

colindat aceste locuri, cine
va".

20.05 Publicitate.
20.10 Mal aveți o Întrebate 7 A- 

viația astăzi șl miine.
20,43 Interpretul preferat : Marla 

i Lătărețu.
20.55 Revista liternr-artlstlcă TV.
21.35 Fintlna turmelor (I). Ecra

nizare a studiourilor de te
leviziune spaniole după pie
sa lUi Lope de Vcga.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Arthur".
20,25 Ansamblul folcloric al Uzi

nei de autocamioane Brașov.
20,50 Teleenciclopcdia.
21.30 Telex.
21.35 Viata economică a Capitalei.
21.55 „Șase zile dintr-un an" — 

balet pe muzică de Anton 
Webern, interpretat de an
samblul „Chore Studio" al 
Operei din Timișoara.

22.10 Cărți Șl idei. Discuție asu
pra lucrării „Materialism 
dialectic" apărută la Editura 
politică.

cinema

Popasuri turistice in ținutul Neamțului
De asemenea, intr-o pădure de 

brazi situată la poalele Cetății 
Neamțului, a fost construit și dat 
in folosință un elegant motel de
numit „Casa arcașului". La con
struirea acestui motel au fost uti
lizate materiale tradiționale loca
le. cum ar fi piatra și lemnul, ceea 
ce a permis realizarea localului 
intr-o arhitectură specific moldo
venească. în curînd se va trece 
la extinderea zonei de servire a‘ 
hanului Agapia și la introducerea 
încălzirii centrale la hanul Ancu-

mare anvergura ce se vor succede 
timp de o săptămină pe scena Na
ționalului clujan vor fi întregite de 
simpozionul „Dramaturgia clasică șl 
publicul contemporan" ce va avea 

- loc in zilele de 8—10 octombrie în 
sala de conferințe a Bibliotecii Cen
trale Universitare.

r
Funcția 

nu absolvă 
de răspundere
într-o scrisoare pri

mită recent la redac
ție se sesiza faptul că 
pe statele de plată ale 
lucrătorilor ce au e- 
xecutat lucrările de 
construcție la școala 
din satul Bijghir. co
muna Buhoci. județul 
Bacău, au fost înscri
se persoane care n-au 
participat Ia mun
că. O asemenea i- 
legalitate — reieșea 
din scrisoare — a fost 
comisă chiar sub pa
tronajul și cu încu
viințarea 
dintelui 
popular ----------
Gheorghe Rotaru. Sub 
paravanul funcției ce 
o deține, acesta în
cearcă să mușamali- 
zeze încălcarea legii, 
să scape de răspun
dere.

Pentru efectuarea 
unor cercetări obiecti
ve și luarea măsurilor 
ce se impun, scri
soarea a fost trimisă 
Comitetului județean 
Bacău al P.C.R. In 
răsnunsul primit la 
redacție se menționea
ză că sesizarea se con
firmă. că. intr-adevăr, 
vicepreședintele con
siliului popular al co
munei Buhoci a apro
bat includerea De sta
tele de plată a unor 
persoane care nu au 
lucrat la construcția 
școlii din satul Bij
ghir. Pentru abaterile 
sale. Gheorghe Rotaru 
a fost sancționat pe li
nie de partid cu „vot 
de blam" și 1 s-a 
imputat suma de 2 565 
lei. De asemenea, în- 
trucit a beneficiat de

vicenreșe- 
conslllului 

comunal.

1 
î
l
I

Valorificarea condițiilor natura
le propice practicării turismului 
existente în județul Neamț con
stituie una din preocupările prin
cipale ale cooperației de consum 
de aici. In acest scop s-a pus un 
accent deosebit pe dezvoltarea ba
zei materiale a turismului. îndeo
sebi prin construirea unor mo-

derne unități de servire. Astfel, 
■în ultima vreme, au fost date în 
folosință complexele tip „superma- 
gazin" din localitățile Roznov, Bor- 
ca, Humulești și Horia, amplasate 
in locuri foarte frecventate de tu
riști. Un asemenea supermagazin se 
află in stadiu de finisaj și in co
muna Fărcașa.

Așa după cum ne declara tov.
h. Bîgu, președintele uniunii ju

dețene a cooperației de consum, 
acum, pe' planșete se află in lu
cru alte proiecte pentru construi
rea unor noi complexe turistice în 
tonele Durău, la mînăstirea Văra- 
tec și in zona lacului de acumulare 
Bicaz. De menționat că la Văratec 
pe lingă noul complex turistic va fi 
construit și un „sat-vacanță" care 
va cuprinde case reprezentative 
ale tuturor zonelor din ținutul 
Neamțului. Și încă un amănunt: 
proiectele pentru toate aceste lu
crări aparțin colectivului atelie
rului de proiectare al Uniunii ju
dețene a cooperației de consum 
Neamț.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii'

"N
o categorie mal mare 
de salarizare, echiva- 
lindu-i-se in mod gre
șit școala de maiștri 
cu liceul. organul__fi- 
nanciar intern l-a o- 
bligat să restituia 
suma de 9 300 lei în
casați pe nedrept.

După cum se vede, 
s-au luat măsuri jus
te, în conformitate cu 
spiritul de dreptate și 
legalitate, care stă la

ce a atentat la avutul 
obștesc — se arăta in 
scrisoarea adresata 
redacției — preșe
dintele cooperativei. 
Gheorghe Iordache. 
încearcă să-1 favorize
ze, face presiuni asu
pra comisiei de jude- 

1 clasa 
dosarul privind acest 
caz". Referindu-se și 
la alte abateri ale 
magazionerului res
pectiv. soldate cu pa
gube. autorii sesizării

cată pentru a

și sustragerea și vtn- 
zarea cimentului pen
tru care comisia de 
judecată i-a aplicat 
o amendă de 1500 
lei). Aspectul esen
țial din sesizare — 
atitudinea nrescdlnte- 
lui C.A.P., stilul lui 
dc muncă — ce tre
buia să facă obiectul 
unor dezbateri princi
piale, 
masa de 
din care 
concluzii

deschise, cu 
cooperatori, 
să rezulte 
și măsuri

mai în urma sesizării 
ziarului. Așa stînd 
lucrurile, este necesar 
să se reanalizeze ca
zul in forul suprem 
de conducere a coo
perativei — adunarea 
generală — pentru ca 
obștea să-și spună 
răspicat cuvîntul. așa 
cum prevăd normele 
democrației coopera
tiste, în toate proble
mele care privesc bu
nul mers al activității.

Concis, 
la obiect

Consiliul popular

v —

*4

baza activității in 
toate compartimentele 
vieții noastre sociale. 
Nimeni nu poate co
mite ilegalități, acte 
de indisciplină, cre- 
zind că datorită func
ției deținute este ab
solvit de răspundere.

Cui ajută „duhul 
toleranței" ?

La cooperativa a- 
gricolă de producție 
din satul Vadu Săpat, 
comuna Fintlnele, ju
dețul Prahova, cu cit- 
va timp in urmă s-a 
constatat că magazio
nerul Nicolae T. Nea- 
gu a sustras și vîn- 
dut din magazia pe 
care o gestiona 6 saci 
cu ciment. „în loc sâ 
la măsuri de tragere 
la răspundere a celui

menționau câ. pentru 
a-1 acoperi, președin
tele cooperativei a 
luat 'de multe ori mă
suri de unul singur, 
fără să consulte con
siliul de conducere 
sau adunarea genera
lă a cooperatorilor.

Evident, faptele cu
prinse in sesizare sint 
in flagrantă contradic
ție cu normele statu
tare. cu principiile de
mocrației cooperatiste.

Redacția a trimis 
' scrisoarea conducerii 

Uniunii județene a 
cooperativelor agricole 
de oroductle Prahova 
pentru a se face o a- 
nallză temeinică a si
tuației semnalate. în 
răspunsul primit, sem
nat de vicepreședinte
le acesteia. Iancu Go
lea. se face însă doar 
o inventariere a a- 
baterllor magazione
rului (printre care

ferme in vederea îm
bunătățirii climatului 
de muncă în coopera
tivă și prevenirii u- 
nor astfel de manifes
tări negative, a fost, 
pur și simplu, ignorat. 
Ce-Î drept. în răspuns 
se menționează totuși 
(ca să 
cumva 
dovadă 
:ă, la 
a.c„
Neagu ____ _ __
schimbat din funcție. 
Se impune insă și aici 
o precizare : comisia 
de judecată a reco
mandat conducerii 
cooperativei luarea u- 
nor măsuri disciplina
re împotriva magazio
nerului Incorect încă 
de la începutul lunii 
august a.c. Dar unei 
asemenea propuneri 
nu 1 s-a dat curs de- 
cit după mal bine de 
o lună de zile și nu-

nu se creadă 
că nu s-a dat
de exigentă 1) 
17 septembric- 

magazionerul 
Nicolae a fost

___ ______ al 
sectorului 7 București: 
„Considerăm justifica
tă sugestia semnatari
lor scrisorii ca unită
țile tutungerie și Loto- 
pronosport din cadrul 
complexului „Casni
ca". cartierul Drumul 
Taberei, să funcțione
ze într-o singură în
căpere. iar în spațiul 
rămas liber să se în
ființeze un atelier de 
reparat încălțăminte. 
Am solicitat Direcției 
generale comerciale a 
municipiului să ne 
sprijine pentru ca a- 
ceaștă propunere să 
prindă viață cît mai 
curînd".

Autobaza transpor
turi Buzău : „De la 
intii octombrie a.c.. la 
solicitarea cetățenilor, 
s-a pus In circulație 
un autobuz ce va face 
legătura între satul 
Buda și centrul comu
nei Clslău".

Centrala Industriei 
«tide! și ceramicii 
fine : „în semestrul I 
al anului curent au 
fost asimilate In pro
ducție, la secția cup
toare a Fabricii de 
sticlă Turda. 80 sorti
mente noi de sticlărie

pentru menaj și ilu
minat. Aceasta în
seamnă o innoire de 
peste 40 la sută din 
sortimentele ce se fa
bricau in anul 1972. 
-Pentru întreaga pro
ducție de sticlărie 
menaj ce se realizea
ză in tară s-au 
elaborat și se aplică 
corespunzător norme 
de fabricație unifi
cate".

Divizia comercială 
din cadrul Regionalei 
de căi ferate Bucu
rești : „Sesizarea ce
tățeanului Aurel Am- 
zică din Brașov s-a 
dovedit a fi întemeia
tă. Casierul de la a- 
genția de voiaj Costi- 
nești. Nicolaie I. Ni- 
colaie, care, din co- 

— mod!fate, a refuzat să 
emită legitimații de 
călătorie pe ruta cea 
mai scurtă pînă la 
Brașov, a fost sanc
ționat disciplinar și o- 
bligat să plătească ce
tățeanului diferența 
de preț percepută in 
plus".

Consiliul popular al 
municipiului Tg. Jiu : 
„Chioșcul prin care se 
pun in vinzare dul
ciuri. instalat în in
cinta liceului .,Tudor 
Vladimirescu". va 
funcționa în condiții 
normale, 
«ervirea
ceului șl ai școlii ge
nerale nr, 8. S-âu luat 
măsuri pentru înlo
cuirea podelei, repa
rarea instalației elec
trice, montarea a 
două prize pentru ra
diatoare în perioada 
sezonului rece, ame
najarea unei magazii 
corespunzătoare pen
tru păstrarea mărfuri
lor și ambalajelor".

• Șapte zile : CENTRAL — 9,15; 
11,3U; 13,45; 16; 18,15; 20.30, FLA
MURA — 8; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Cu țoale acestea : LUMINA — 
9; 12; 15,30; 18,30; 20,30.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, CA
PITOL — 9,30; 11.45; 14; 16,15;
18,30; 20,45.
• Paradisul : SCALA — 9; 11.15;
13,45; 16,15; 13,45; 21,15. BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16.30;
18,45; 21.
• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — 10—19 în con
tinuare.
• Stare de asediu ; PATRIA — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 10; 12.30; 15,30; 
18; 20,30.
• Lupta după victorie : DACIA
— 9; 12.30: 16: 19. :>o.
• Pc aripile vioiului : VICTORIA
— 9,30; 14; 18,30.
• Parașutiștii : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Pisica junglei : DOINA — 11,15; 
13,15; 15,45; 10; 20.
• Valter apără Sarajevo : FE
RENTARI — 15; 17,45; 20.15, BU
CEGI — 16; 19.
• Cu cărțile pe fa(â : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Singur: PACEA — 16; 18; 20.
• Weekend cu Ana : CINEMATE
CA (sala Union) — 10: 12; 14;
16.30.
• Albă ca zăpada și cci șapte 
pitici : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Copernic : POPULAR — 15,30; 
19.
• Fantoma Iul Barbă Neagră : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș ; Conspirația : 
MUNCA — 16; 19.
• Legenda negrului Charley :
BUȘEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Departe de Tipperary ; GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18: 20,15, MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15.
• Aventura lui Poseidon : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15, VITAN — 
13,30; 18; 20,30.
• Decolarea : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Polițistul » LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Solaris : VIITORUL — 16; 19.
• O afacere pe cinste : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
ARTA — 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Micul și marele Kiaus : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• La răscruce de vînturi : CO- 

JTROCENI - 15,30; 18; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : FLO
REASCA — 15,30; 18; 20,30, FLA
CARA — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Dreptul dc a Iubi : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15. .
a Infailibilul Raffles : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.

asigurind 
elevilor li-

Gheorghe 
PIRVAN

La UJ.C.M.-Alba

NOI PROMOȚII 
DE MESERIAȘI
Paralel cu dezvoltarea și di

versificarea rețelei de unități 
prestatoare de servicii ale coo
perației’ meșteșugărești din ju
deț, U.J.C.M. Alba acordă o a- 
tenție deosebită pregătirii spe
cialiștilor și meseriașilor care 
vor lucra în aceste ateliere. Nu
mai in acest an se vor încadra 
in muncă la cooperativele meș
teșugărești din Alba Iulia, Blaj, 
Abrud, Ocna Mureș 130 de me
seriași pregătiți prin ucenicie la 
locul de muncă, îndeosebi in 
meseriile de croitor, cizmar, 
tîmplar, tinichigiu, sudor, zidar, 
lăcătuș, blănar etc., precum și 
11 absolvenți ai invățămîntului 
postliceal. Începînd cu acest an 
școlar se vor pregăti 238 de noi 
cadre prin ucenicie ia locul de 
muncă, jndeosebi în domeniile 
de prestații mult solicitate de 
populație. La cursurile de spe
cializare postllceală sint cuprinși 
tineri absolvenți ai liceelor 
de cultură generală, marea ma
joritate urmînd să se califice in 
domeniul electronicii. O bună 
parte din noua promoție de me
seriași va lucra in noile unități 
prestatoare de servicii și ateliere 
de producție aflate în construc
ție la Alba Iulia. Blaj și Sebeș.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii"
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FOTBAL-DIVIZIA A

Situație neschimbată în clasament

• Revanșa de la Arad : U.T.A. — Universitatea Craiova 2—4 ! © Politehnica lași, la 
prima victorie in deplasare ® Scor egal în derbiul clujean © Pe ultimul loc în cla

sament... Rapid București!

REZULTATE TEHNICE

pe primele trei locuri

Șl LA POLOCLASAMENTUL
U.T.A. — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—4 (1—3). Au marcat : Bă

lan (min. 8 și 38), Pojoni (autogol, min. 22) și Oblemenco (min. 85) 
pentru craioveni, iar Domide (min. 32) și Schepp (min. 51) pentru 
gazde.

„U" — C.F.R. CLUJ 2—2 (0—0). Au marcat : Anca (min. 59) si
Soo (min. 62) pentru studenți, iar S. Brelan (min. 68) și Adam (min. 80) 
pentru feroviari.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — JIUL 1—0 (1—0). A marcat : Sur- 
dan (min. 6).

F.C. CONSTANȚA — F.C. ARGEȘ 3—0 (1—0). Au marcat : Mâr- 
culescu (min. 44 și 47) și Oprea (min. 87).

S.C. BACĂU — C.S.M. REȘIȚA 2—0 (2—0). A marcat : Dembrovski 
(min. 14 și 29).

F.C. PETROLUL — POLITEHNICA IAȘI 0—1 (0—0). A marcat: 
Lupulescu (min. 54).

STEAGUL ROȘU — A.S.A. 0-0.

RAPID — DINAMO 0—1 (0—1). A marcat : Georgescu (min. 35).

SPORTUL STUDENȚESC—STEAUA 0—1 (0—0). A marcat Răducanu 
(min. 48).

Univ. Craiova 9 7 2 0 17— 6 16
F.C. Constanța 9 6 1 2 16— 7 13
Dinamo 9 6 1 2 16—11 13
Steaua 9 5 1 3 15— 9 11
Polit. Iași 9 5 0 4 9— 9 10
C.S.M. Reșița 9 3 3 3 16—13 9
„Poli" Timiș. 9 4 1 4 7— 8 9
„U" Cluj 9 3 2 4 9— 8 8
Steagul roșu 9 3 2 4 7— 8 8
S.C. Bacău 9 4 0 5 11—15 8
F.C. Argeș 9 3 2 4 11—15 8
C.F.R. Cluj 9 3 2 4 14—19 8
A.S.A. 9 3 2 4 12—18 8
Sportul stud. 9 3 1 5 14—11 7
F.C. Petrolul 9 3 1 5 10—13 7
U.T. Arad 9 3 1 5 8—15 7
Jiul 9 2 2 5 11—13 6
Rapid 9 2 2 5 9—14 6

Un derbi Dinamo - Rapid

ETAPA VIITOARE
(21 octombrie)

Di-

Tovarășului EZEKIAS PAPAIOANNU
Secretar general al Partidului Progresist 

al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.)
NICOSIA

Dragă tovarășe Papaioannu,
Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere fmi oferă 

plăcuta ocazie de a vă transĂîite cele mai calde’fellcitări, împreună cu 
urări de sănătate si fericire personală din partea mea șl a comuniștilor 
1OiriDornulu-vă noi și noi succese to activitatea dumneavoastră to con
ducerea Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
imi exprim convingerea că raporturile de strinsă prietenie si colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Frogresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.) se vor dezvolta și Întări și pe y Itor, to m 
terenul reciproc al celor două partide și popoare, al unității mișcai ii 
comuniste ș. ----------------
riali st.

șl muncitorești internaționale, a întregului front antiimpe-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului REIDAR LARSEN
Președintele Partidului Comunist din Norvegia

OSLO

SERIA I : Oțelul Galați — Me
talul PloDeni 1—0 ; Caraimanul Buș
teni — C.F.R. Pașcani 2—1 ; 
ria Roman — Constructorul 
3—1 : Știința Bacău — ~ 
Neamț 1—0 : Progresul 
Petrolul Moinești 2—0 : 
Călărași — Metalul Mija 
C.S.M. Suceava — Gloria 
1—3 : F.C. Galați — Viitorul 
3—0 : Delta Tulcea — C.S.U. 
3—0.

Victo-
Galați 

Ceahlăul P.
Brăila — 

Celuloza 
2—0 ; 

Buzău 
Vaslui 
Galați

gir 1—1 : Industria Sirmei C. Turzii 
— Minerul Cavnic 3—0 : Minerul A- 
nina — Vulturii Textila Lugoi 2—0 ; 
Gloria Bistrița — Textila Odorhei 
3—1 : C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Arad 0—2 : Victoria Cărei — U.M. 
Timișoara 1—2 : Arieșul Turda — 
Corvinul Hunedoara 3—1 ; Mureșul 
Deva — F.C. Bihor 2—1.

Universitatea Craiova — 
namo ; F. C. Constanța 
U.T.A. ; Politehnica Timișoara 
— Steaua ; C.S.M. Reșița — 
Steagul roșu ; „U" Cluj — 
Bacău ; 
C.F.R. ;

S.C. 
Sportul studențesc — 

F.C. Argeș — Petrolul ; 
Rapid — A.S.A. ; Jiul — Poli
tehnica Iași.

La bazinul Dinamo, pe o vreme 
admirabilă, ieri s-a disputat marele 
și mult așteptatul derbi al campiona
tului de polo pe apă : Dinamo-Rapid. 
Vechi rivale, dominind in ultimii ani 
toate competițiile interne de polo și 
furnizind numeroși jucători lotului 
reprezentativ, cele două apreciate 
formații s-au prezentat de această 
dată cu șanse sensibil egale de a cu
ceri victoria. Pentru rapidiști, situa
ția părea ceva mai critică din punct 
de vedere al moralului : cu numai 
două zile in urmă, învinși surprinză
tor de Voința Cluj (5—6), au pierdut 
șefia clasamentului in favoarea dina- 
moviștilor, beneficiari ai unui gola
veraj mult mai bun. Tot atit de ade
vărat este insă că. în precedentele 
meciuri cu Dinamo din actualul cam
pionat. Rapid a ciștigat o dată (2—1), 
cel de-al doilea terminindu-se la 
egalitate (1—1). Privind deci lucrurile 
prin această prismă, observăm că și 
dinamoviștii aveau, la rindul lor, 
destule emoții. Intenția lor acum era 
de a nu rata ocazia menținerii la 
conducerea clasamentului, implicit 
de a lua un avans asupra rapidiști- 
lor în lupta pentru titlu. Desfășura
rea meciului avea să -arate tuturor 
că, intr-adevăr, forțele și ambiția 
combatantelor au fost aproximativ 
aceleași. A ciștigat Dinamo, la limi
tă, cu 5—4.

De cele mai multe ori. derbiurile 
la polo — ca la mai toate sporturile 
— prezintă in culori plăcute activita
tea competițională internă. Dar. tot 
în astfel de ocazii, cei ce urmăresc 
întrecerile, ca specialiști sau ca sim-

ASERIA A II-A : Electronutere 
Craiova — Progresul București 
3—0 : Dinamo Slatina — C.S. Tir- 
govișle 0—0 : Tractorul Brașov — 
Minerul Molru 2—0 : Metalul Dro- 
beta — Nitramonia Făgăraș 1—1 ; 
Chimia Rm. Vilcea — Flacăra Mo
roni 1—0 : S.N. Oltenița — Metrom 
Brașov 3—0 ; Dunărea Giurgiu — 
Metalul București 0—0 : Carpați 
Brașov — Gaz Metan Medias 1—0 ; 
Autobuzul ~ 
biu 2-0.

București — C.S.M. Si-

SERIA A
— Olimpia
rul Baia Mare — Metalurgistul Cu-

III-A : Olimpia Oradea 
Satu-Marș 1—3 ; Mine-

SCRIMA

Combativitatea 
prima calitate 
a campionilor

Deschiderea anului sportiv școlar

pli spectatori, nu pot să-și ascundă 
regretul că in confruntările interna
ționale echipele noastre de polo, spre 
pildă, se mențin la un nivel relativ 
modest. Fără a intra in prea multe 
amănunte, antrenorul federal Cornel 
Mărculescu ni se destăinuia, intr-o 
discuție purtată ieri la bazinul Dina
mo, că intre cauzele stagnării ca po
ziție in ierarhia internațională a 
echipei noastre se înscriu: lipsa unei 
baze mai largi de selecție (foarte pu
ține cluburi au jucători susceptibili 
de a intra în lot) și — efect direct 
— pregătirea extrem de dificilă a se- 
lecționabililor, valoarea celor mai 
mulți dintre ei fiind serios in urma 
Exigențelor marilor confruntări. Tre- 
cind insă in sfera „cauzei cauzelor", 
sint de reținut, printre altele, modul 
de angajare și activitatea antrenori
lor la cluburi (la majoritatea echipe
lor de A sint „angajați... cu ora", 
activitatea, în general, nefiind deloc 
controlată și îndrumată de conduce
rile tehnice ale cluburilor respective), 
liDsa de exigență și de educație tot
odată in secțiile de polo, slaba acti
vitate a echipelor de copii și ju
niori. „Este posibil oare — spunea 
antrenorul federal Mărculescu — ca 
secțiile de polo ale școlilor sportive 
din București și Cluj să nu dea ni
mic de valoare loturilor reprezen
tative ?“.

Federația de natație are, firește, la 
indemină toate datele problemei, 
după cum, de asemenea, este in mă
sură să intervină energic pentru îm
bunătățirea activității echipelor de 
polo, a cluburilor, a echipelor re
prezentative. De altfel, forul federal 
are în vedere un- plan de acțiune 
mai cuprinzător pentru toate ramu
rile natației. Credem că ar fi doar 
Jn interesul echipelor de polo, inclu
siv al echipei naționale, dacă la ni
velul secțiilor de copii și juniori 
s-ar lua măsura ca înotătorii fără 
mari perspective să fie specializați 
la polo pe apă. Ideea, se pare. în
trunește asentimentul a numeroși 
specialiști. Nu s-ar putea și pune in 
aplicare ?

I. DUMITR1U

OINĂ

De zece ani consecutiv în

Dragă tovarășe Larsen,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, îmi este deosebit de olăcut să vă adresez, din partea mea și a co- 
muniștilor români, cele mal sincere felicitări si urări de sănătate, fen- 
cire si noi succese în activitatea ce o desfășurațl în fruntea Partidului 
Comunist din Norvegia, spre binele clasei muncitoare și al maselor 
populare, pentru înfăptuirea idealurilor păcii, democrației șl sodalis- 
mului. a , ..

îmi exprim oonvingerea că bunele relații de colaborare statornicite 
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Norvegia 
se vor dezvolta continuu, în interesul prieteniei dintre cele două partide 
și popoare ale noastre, în folosul întăririi unității și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, ale tuturor forțelor anti imperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Sosirea unei delegații de activiști ai P.M.S.U.
Duminică după-amiază a sosit la 

București delegația de activiști ai 
P.M.S.U.. condusă de Toth Dezso, 
adiunct de șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită in schimb 
de experiență in țara noastră.

La sosire, delegația a fost intîm-

pinată de Alexandru Szabo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Domokos Vekas, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Un
gare la București, și 
ambasadei.

membri al
(Agerpreș)

Consfătuirea pe țară a profesorilor de fizică și chimie
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scinteii", Octav Grumeza). — Sub 
auspiciile Societății de științe fizice 
și chimice — filiala Satu-Mare, in 
colaborare cu Inspectoratul școlar ju
dețean și Casa corpului didactic, 
s-au desfășurat la Satu-Mare lucră
rile consfătuirii pe țară a profesorilor 
de fizică și chimie pe tema „Rolul 
activităților experimentale in condi
țiile modernizării predării fizicii și 
chimiei. Lucrări de laborator și posi
bilități locale de a confecționa mate
rial didactic". în cadrul lucrărilor 
consfătuirii — la care au luat parte 
130 de cadre didactice universitare și 
cercetători din invățămintul superior 
și din institute de cercetare, profesori 
de specialitate din invățămintul liceal, 
profesional și general — au fost pre-

zentate peste 40 de comunicări pe 
teme de fizică și chimie, urmate de 
fructuoase dezbateri. Cu acest prilej 
a fost inaugurată și o expoziție cu 
material didactic realizată de profe
sorii și elevii sătmăreni la cercurile 
de fizică și chimie.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participants la consfătuire 
au adresat in încheiere o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Cțaușescu, in care exprimă hotărirea 
fermă a cadrelor didactice de fizică 
și chimie, a tuturor lucrătorilor șco
lii de a munci și milita cu pasiune 
și înaltă responsabilitate patriotică în 
spiritul indicațiilor hotăririi partidu
lui din 18—19 iulie a.c. privind mo
dernizarea și perfecționarea invăță- 
mintului.

Cronica • I • zilei

Scrima și-a desemnat la sfirșitul 
săpîăminii încheiate ieri campionii 
probelor individuale pe anul 1973. 
Am asistat, timp de patru zile, la 
una dintre cele mai echilibrate ediții 
din ultimii ani, cu intilniri de mare 
spectacol, de mare acuratețe tehnică, 
cu desfășurări dramatice, punctate 
cii numeroase surprize și cu răstur
nări de scor aproape incredibile.

A fost o întrecere in care cei ce 
au îmbrăcat in final tricourile de 
campioni. Ileana Gyulai (Steaua) — 
floretă feminin. Mihai Țiu (Steaua) 
— floretă masculin. Anton Pongratz 
(Medicina Tg. Mureș) — spadă, Dan 
lrimiciuc (Politehnica Iași) — sabie, 
iși datorează victoriile nu atit unei 
diferențe de valoare deosebită, cit 
mai ales unui plus de combativitate, 
dirzenie și clarviziune in acțiuni, ma
nifestate in momentele cheie aie fi
nalelor.

Probele au fost dominate, atit va
loric. cit și numeric, de sportivii clu
bului Steaua, care beneficiază, de 
altfel, de o mare parte din compo- 
nenții lotului reprezentativ. Provin
cia a fost prezentă mai mult simbo
lic in probele de floretă. vOnoarea ei 
a fost salvată de trei individualități 
de clasă la celelalte probe : de spadă 
(Anton Pongratz și Paul Szabo) și 
sabie (Dan lrimiciuc).

La reușita întrecerilor si-au adus 
contribuția, in afara campionilor, 
atit o serie de sportivi consacrați 
(Olga Szabo — care a ratat de puțin 
ciștigarea titlului, Tănase Mureșanu, 
Iuliu Falb. Gh. Culcea). cit și un 
grup de tineri care și-au etalat cali
tățile in condițiile unei întreceri 
foarte disputate și din rindul căruia 
îi evidențiem pe Mihai Bănică — 
Steaua. Tudor Petruș — I.E.F.S., La- 
dislau Bereskl — S. S. Oradea. Vio
rica Draga - S. S. nr. 1 București. 
Paul Szabo — C.S.M. Cluj și Cornel 
Marin — Steaua. Rolul jucat de gru
pul acestora din urmă ne bucură cu 
atit mai mult cu cit ne găsim in pri
mul an al unui ciclu olimpic și cind 
federația a adus unele modificări in 
componenta loturilor reprezentative.

Dincolo de aceste ..plusuri ale edi
ției trebuie să spunem că ea a scos 
încă o d3tă in evidență ca actuala 
formulă de disputare este depășită cu 
desăvirșire. ea frinind drumul sore 
finală al unui mare număr de spor
tivi. Campionatul tării trebuie să fie 
o competiție cu porțile deschise mai 
iar®, ceea ce ar solicita mai mult pe 
preîendenții la titlu, iar altora Je-ar 
oferi prilejul de a se Întrece intr-o 
competiție de valoare mai ridicată 
angrenind - evident — mult mal 
multe secții de pe teritoriul t&ru. 
Intenția federației de a schimbi ac
tualul sistem la viitoarea ediție o 
considerăm deci binevenită si o sa- 
lutăm ca atare.

Octavian VINT1LĂ

Ieri, intr-un cadru festiv. 
Stadionul Republicii din Capitală, 
s-a deschis anul sportiv al școlari
lor. studenților și al tinerilor ce se 
pregătesc pentru apărarea patriei. 
Tribunele stadionului au fost arhi
pline. aproximativ 30 000 de copii 
și de tineri pârtiei,pind ca specta
tori la manifestație, in timp ce alți 
6 000 s-au perindat defilind pe 
pistă sau executind demonstrații 
pe dreptunghiul verde din mijlocul 
arenei ! După cum se vede, capa
citatea de mobilizare a organizato-

deschidem solemne a noului 
an sportiv — consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, in
spectoratul școlar municipal, orga
nizațiile de U.T.C.. U.A.S.C.R. și 
pionieri — este foarte mare și am 
dori-o demonstrată cit mai des pe 
întreg parcursul anului școlar, aiit 
in privința activității de educație 
fizică și sport cu copii și tineri, dar 
și la competițiile importante, cum 
sint, spre pildă, campionatele de 
atletism, excelentă ocazie de a 
populariza sporturile prin interme-

diul celor mai renumiți dintre cam
pionii noștri. Ieri, în cadrul mani
festației de pe Stadionul Republi
cii. s-au bucurat de mult succes 
printre zecile de mii de eonii și 
tineri prezenți in tribune întrece
rile cu caracter demonstrativ la ci
clism, atletism, gimnastică, pre
cum și meciul atletic dintre C.A.U. 
București și A.S.Z.* Varșovia. O 
reușită deplină, cum se și cuvenea 
la început de an !

Foto : M. Andreescu

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii", Ștefan Dinică). Ieri dimi
neață. la Alba Iulia s-au încheiat în
trecerile fazei finale a campionatu
lui național de oină. După trei zile 
de întreceri, titlul de campioană na
țională la oină pe anul 1973 a fost 
ciștigat de formația Combinatului 
poligrafic „Casa Scinteii" București, 
care a terminat competiția neînvin
să. Membrii acestei formații îmbracă 
astfel pentru a zecea oară consecu
tiv tricourile de campioni ! Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
„Viață nouă" Olteni — Teleorman și 
..Biruința" Gherăești — Neamț. E- 
chipelor fruntașe le-au fost oferite 
cupe și diplome din partea Federa
ției române de oină, U.G.S.R., 
C-J.E.F.S., comitetului județean U.T.C. 
și U.J.C.A.P. Alba.

Cu prilejul celei de-a XXIV-a a- 
niversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, ambasadorul 
acestei țări la București, dr. Hans 
Voss, a rostit o cuvintare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

★
Cei aproape 200 de gazetari, scrii

tori și propagandiști de turism din 
21 de țări, participant! la lucrările 
Congresului F.I.J.E.T. au făcut in 
zilele de 5—7 octombrie o călătorie 
de documentare în țară. Oaspeții au 
vizitat ’ ••
ceava, 
mirna, 
țiunea 
trița, _______ _____ _________
Singiorz Băi, văile Izei și Marei, co
muna Bogdan Vodă, unde au asistat 
la o nuntă țărănească tipic mara
mureșeană. ..Cimitirul vesel" din Să- 
pința $i altele.

Vizita documentară a oferit un 
prilej de cunoaștere a potențialului 
turistic al țării noastre.

Cu acest prilej, oaspeții au fost 
primiți de Miu Dobrescu, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean- Suceava, iar 
la Baia Mare de Gheorghe Blaj, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Mara
mureș.

DIN TOATE SPORTURILE (Urmare din pag. I)
BASCHET. Iugoslavia, 
campioană europeană

deBARCELONA 7 (Prin telefon 
la trimisul Agerpres, I. Goga) : Cel 
dE-al 18-!ea campionat european 
masculin de baschet s-a Încheiat irt 
„Palatul Sporturilor" din Barcelona 
cu victoria reprezentativei Iugo
slaviei, care-și adaugă astfel în pal
mares și titlul european, după cel 
mondial cucerit cu trei ani in urmă 
la Liubliana.

Ultimul act al „Eurobaschet ’73" 
s-a consumat in prezența a 10 000 de 
spectatori veniți cu dorința să a- 
siste la o nouă victorie a echipei 
Spaniei, pe care au susținut-o fre
netic in tot timpul jocului. Dar 
echipa iugoslavă a fost intr-o formă 
foarte bună in seara finalei și a ter
minat învingătoare cu scorul 
73—67 (43—31).

înaintea finalei s-au intîlnit 
lecționatele României și Franței, 
tr-o partidă disputată cu multă 
doare de ambele formații, csr 
doreau victoria stimulați și de am
bianța entuziastă a sălii. A ciștigat 
echipa noastră cu 72—69 (40—38), ea 
ciasindu-se astfel pe locul al IX-lea.

★
în campionatul feminin al Româ

niei au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Constructorul București— 
Olimpia București 54—46 ; Universi
tatea Cluj—Universitatea Timișoara 
66—48 ; I.E.F.S.—Universitatea Tg.
Mureș 62—37 ; Universitatea Bucu
rești—Universitatea Iași 63—29 ; Ra
pid—Crișul Oradea 60—43 ; Politeh
nica București — Sănătatea Satu- 
Mare 73-29.

Spear-Soller 6—3, 3—6, 6—4 ; Mar- 
tarel-D. Parun 6—4, 6—4 ,

La acest turneu mai participă, 
printre alții, și cunoscuții jucători 
Ilic Năstase, Nikola Pilici, Ismail el 
Shafei, Georges Goven și Phillips 
Moore.

RUGBI. Dinamo învinsă 
la Iași

Rezultatele înregistrate în jocu
rile de campionat desfășurate du
minică : Politehnica Iași—Dinamo 
3—0 ; Farul Constanța—Știința Pe
troșani 21—9 : Sportul Studențesc— 
Agronomia Cluj 23—12 ; Grivița Ro
șie—Universitatea Timișoara 13—12 ; 
Rulmentul Birlad—Gloria 4—0 ; Chi
mia Năvodari—C.S.M. Sibiu fi—6.

de
se- 
in- 
ar- 

care-șl

TENIS, Campionatele 
internaționale ale Spaniei

Campionatele internaționale de 
tenis ale Spaniei, dotate cu „Tro
feul Conde de Godo1. au început la 
Barcelona cu disputarea partidelor 
din preliminariile probei de simplu 
bărbați.

Iată primele rezultate Înregistrate :

Delta Dunării, orașul Su- 
minăstirile Voroneț, Drago- 
Sucevița și Moldovița, sta- 
experimentală pomicolă Bis- 

complexul balneo-climateric

★
CvartetuI „Glinka" din U.R.S.S. și-a 

început turneul in țara noastră, pre- 
zentind duminică seara un concert 
in Studioul Radioteleviziunii. Forma
ția camerală sovietică a interpretat 
cvartete de Beethoven, Bartok și 
Șostakovici. în continuare, muzicie
nii oaspeți vor mai concerta la Bacău 
și Iași.

(Agerpres)

HOCHEI. „Cupa Romăniei"
Duminică, pe patinoarul artificial 

din Miercurea Ciuc au avut loc alte 
meciuri din Cupa României la hochei. 
Iată rezultatele : Dinamo București — 
Tirnava Odorheiul Secuiesc 18—1 ; 
Steaua București — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc 11—3 ; Sport Club 
Miercurea Ciuc — I.P.G.G. Bucu
rești 3—0.

ȘAH. Sferturile de iinală 
pentru titlul mondial

Cu prilejul celui,de-al 44-lea Con
gres al Federației internaționale de 
șah (F.I.D.E.), care a avut loc la 
Helsinki, au fost stabilite țările unde 
se vor disputa sferturile de finală 
ale meciurilor turneului candldaților 
la titlul mondial de șah, deținut in 
prezent de marele maestru american 
Robert Fischer. Meciul dintre șahiș
tii sovietici Lev Polugaevski și Ana
toli Karpov va avea loc in U.R.S.S., 
cel dintre Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
și Lajos Portisch (Ungaria) se va 
desfășura in Spania, Henrique Costa 
Mecking (Brazilia) și Viktor Korci- 
noi (U.R.S.S.) se vor intilrii in S.U.A., 
iar fostul campion mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) va juca cu Robert 
Byrne (S.U.A.) în Porto Rlco.

-torează, deopotrivă, unor manifes
tări de slabă disciplină in muncă, 
precum și unor defecțiuni in func
ționarea unor linii de fabricație. 
Concomitent insă, diferite cauze ale 
randamentului mai scăzut în mun
că au fost provocate și de
factori din afara întreprinderilor 
argeșene. întreprinderea meca
nică Muscel are capacitatea de 
a lichida restanțele la productivi
tatea muncii dacă unitățile colabo
ratoare (intre care intreprinderile 
de autocamioane și tractoare din 
Brașov, „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț) își vor face pe deplin da
toria, iși vor onora exemplar o- 
bligațiile din contracte. Același apel 
ferm pentru respectarea disciplinei 
contractuale adresează furnizori
lor și întreprinderea de motoare 
electrice — in special către Com
binatul de fire și fibre sintetice 
Săvinești, precum și întreprinderea 
textilă din Pitești — către unitățile 
„surori" din Baia Mare, Mediaș, 
Oradea și Buzău, care nu și-au 
onorat integral îndatoririle sta
bilite în privința livrării țesături
lor crude, a altor materiale.

Acum, important este ca, pe ba
za creșterii productivității muncii 
la nivelul planificat, întreprinderi
le să acorde prioritate recuperării 
restantelor, îndeplinirii sarcinilor'la 
produsele principale, strict necesa
re economiei, între acestea nu- 
mărindu-se motoare electrice, auto
turisme ’' ---- u. - .
produse 
ciment 
strucții.
unități ,__ . _____  ___ .__
luni care au mai rămas din acest 
an obținerea unor sporuri deose
bite la unele din produsele amin
tite. La combinatul petrochi
mic, prin creșterea randamentu
lui in utilizarea instalațiilor din 
etapa I, reducerea perioadei de 
revizie, punerea în funcțiune a In
stalațiilor din etapa a Il-a, pro-

ducția ce se va realiza în acest 
trimestru in contul planului (o ma
re parte in timpul probelor teh
nologice) depășește 85 milioane 
lei ; iar răminerea în urmă la 
producția de autoturisme va fi re
cuperată pină la sfirșitul anului.

Există mari rezerve și in do
meniul îmbunătățirii substanțiale a 
activității de investiții. Cu precăde
re se impun intensificate eforturile 
constructorilor și montorilor, care, 
cu sprijinul direct al beneficiarilor, 
trebuie sâ acorde maximă insem-

amintită din Capitală să remedieze 
cit mai repede posibil defecțiunile 
Ia unele din instalațiile expediate 
pini acum combinatului petro
chimic. De asemenea, este necesar 
ca și pe șantierele Combinatului de 
lianți din Cimpulung, în special 
pentru liniile 1 și 2 de var (undo 
lipsesc benzile transportoare, alte 
utilaje) și liniile 5 și 6 de ciment, 
să sosească de urgență utilajele 
tehnologice contractate. Pe șantiere 
se cer aplicate in continuare mă
suri, incit să fie asigurate toate

Mobilizarea tuturor
rezervelor interne

de oraș și de teren, unele 
ale industriei chimice, 

și alte materiale de con- 
De altfel, colectivele de 
preiimlnă pentru cele trei

nătate montajului utilajelor tehno
logice. Este îmbucurător că, în ju
rul datei de 20 noiembrie a.c., se 
vor introduce materiile prime în 
instalațiile pirolizei 2, că la rafi
năria 2, la unele instalații s-a efec
tuat rodajul mecanic, iar Ia fabrica 
de polietilenă de joasă presiune in 
curînd vor începe probele de pre
siune și etanșeitate. Totuși, dacă și 
în octombrie se va proceda ca în 
luna septembrie, clnd pe unele din 
șantierele noilor capacități ale 
platformei petrochimice s-a lucrat 
in general numai într-un singur 
schimb, atunci cu greu se vor re
cupera restanțele. Este de aștep
tat ca, în scurt timp, întreprinde
rile „Grivița roșie" din București, 
I.U.C. din Ploiești și I.U.C. din 
Găești să livreze ultimele utilaje 
tehnologice prevăzute, iar unitatea

condițiile pentru intensificarea rit
mului de lucru pe timp friguros, 
pentru montajul grabnic al utila
jelor tehnologice, închiderea hale
lor, in vederea pregătirii premise
lor de care depind probele tehno
logice, terminarea lor cu succes, 
punerea în funcțiune a noilor ca
pacități și obiective productive.

După cum se vede, problemele 
sint intr-adevăr complexe, iar so
luționarea lor necesită acum, mai 
mult ca oricind, fie în domeniul 
activității industriale, fie în cel al 
investițiilor, competență, fermitate 
și înaltă răspundere în luarea ce
lor mai potrivite măsuri, In finali
zarea acestora In întreprinderi ?i 
pe șantiere, acolo unde 6e hotă
răște soarta realizării planului.

In legătură cu aceste aspecte,

într-o discuție cu tovarășul Ion 
Dincă, prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., am 
reținut următoarele : „Apreciem, 
avind in vedere modul in care s-a 
muncit în ultimele luni, că planul 
va fi Îndeplinit, că angajamentul 
asumat in fața conducerii partidu
lui va fi respectat necondiționat. 
Desigur, sint numeroase aspectele 
cărora le acordăm prioritate. Mă 
rezum la a le prezenta succint, 
întreaga activitate a comitetului 
județean de partid este concentrată 
in întreprinderi și pe șantiere, în 
mijlocul organizațiilor de bază, al 
colectivelor. Controlul riguros asu
pra realizării sarcinilor — perma
nent, calificat, deosebit de exigent 
— îl împletim cu preocuparea pen
tru lichidarea manifestărilor biro
cratice, a oricăror tendințe de fes- 
tivism și de formalism în activita
tea noastră. Trebuie să activizăm 
simțul de inițiativă, să întărim 
spiritul de răspundere la toate ni
velurile, să asigurăm o deplină 
corespondență intre vorbe și fapte, 
să revitalizăm comisiile pe pro
bleme din întreprinderi, să stimu
lăm intervenția muncitorilor, a 
comuniștilor, să desfășurăm, de 
asemenea, o intensă muncă poli
tică pentru calitate, pentru econo
micitate. Avem un strlns contact 
cu ministerele și alte organe eco
nomice centrale, care contribuie tot 
mai mult la soluționarea proble
melor realizării planului In indus
tria județului șl in domeniul in
vestițiilor. Sub raportul sarcinilor 
ce ne revin, acest ultim trimestru 
al anului contează poate cit două l 
îi acordăm, deci, însemnătatea cu
venită, pentru ca la finele anului 
1973 și oamenii muncii din județul 
Argeș să poată raporta conducerii 
partidului bune rezultate in înfăp
tuirea sarcinilor economice in acest 
an ‘ •“ ‘ * ...................hotăritor al cincinalului".

Petre NEDELCU 
Gheorghe CIRSTEA



internațională
In legătură cu situația din Orientul Apropiat Celebrarea a 50 de ani de la 

proclamarea Republicii Turcia
Raportul secretarului general al O.N.U. 

privind ducerea la îndeplinire a prevederilor 
rezoluției Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 29. - (Cores
pondentă de la C. Alexandroaic). — 
în baza rezoluției 340 a Consiliului 
de Securitate din 25 octombrie — 
virind încetarea focului și a ostilită
ților militare In Orientul Apropiat, 
trimiterea de trupe O.N.U. în aceas
tă zonă și începerea negocierilor de 
pace intre statele beligerante — se
cretarul general al organizației, 
Kurt Waldheim, a întocmit un ra
port privind ducerea la îndeplinire 
a prevederilor rezoluției.

Raportul a fost înaintat sore dez
baterea si aprobarea Consiliului de 
Securitate în ședința sa de simbătă 
noantea. Secretarul general subli
niază. în acest document, că sarcina 
(■■'riclor de urgentă ele O.N.U. este 
de a supraveghea aplicarea preve
derilor rezoluției 340, prin care se 
cere respectarea Încetării imediate 
șl complete a focului șl retragerea 
trupelor statelor beligerante Pe po
zițiile ocupate de ele la 22 octom
brie a.c.. ora 16.50 G.M.T. Tot
odată. trupele O.N.U. sint împuter
nicite să folosească toate miiloacele 
pentru prevenirea reluării ostilități
lor militare intre taberele belige
rante.

Secretarul general apreciază In 
raport că. pentru ca aceste forțe 
să-și îndeplinească in mod eficient 
misiunea lor de pacificare, trebuie 
îndeplinite trei condiții esențiale : 
să se bucure în permanentă de spri
jinul și încrederea Consiliului de 
Securitate, să onereze In deplină coo
perare cu părțile interesate si să 
poată funcționa ca o unitate militară 
independentă si eficientă.

Raportul propune următoarele li

Conferința pentru securitate 
si cooperare în Europa

GENEVA 29. — (Corespondentă 
de la Dumitru Ținu). — In 
cursul zilei de luni, lucrările Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa au fost axate în
deosebi pe problemele economice. 
Patru dintre cele cinci organe de 
lucru. care se ocupă de aspectele 
cooperării economice și tehnico-șli- 
ințifice, au avut ședințe in cadrul că- 
rqr$ participantii au continuat gxa- 
mmarea proiectelor de documente 
depuse nînă acum.

Dezbaterile din subcomisia pentru 
cooperarea industrială au relevat, la 
rlndul lor, importanța cooperării in 
realizarea unor proiecte de interes 
comun în prospectarea și exploata
rea resurselor naturale, transporturi 
și telecomunicații.

Intrate in a doua săptămină. ne
gocierile privind cooperarea în ve
derea protejării și ameliorării me
diului înconjurător pun în evidentă 
preocuparea statelor participante in

Seminarul internațional studențesc
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 

In capitala Argentinei au continuat 
lucrările seminarului internațional 
studențesc, organizat de Federația 
Universitară din Argentina (F.U.A.) in 
colaborare cu Uniunea Internațională 
a Studenților (U.I.S.), pe tema : „Ro
lul studenților și organizațiilor lor in 
lupta de eliberare națională in Ame
rica Latină".

In intervențiile lor, participanții la 
teminar au subliniat necesitatea in
tensificării participării studenților la 
democratizarea și modernizarea in-

PERU: „Cerro de Pasco“ nu-și mai poate impune voința...
Diferendul dintre guvernul peruan 

și societatea nord-americană „Cerro 
de Pasco Mining Corporation" 
(C.P.C.) a intrat intr-o fază acută, 
după ce amintita firmă a refuzat 
să mai participe la convorbiri pri
vind condițiile naționalizării ei. Ca- 
jifidnd acest gest drept un „act in
tolerabil", comis ea intenția ca „for
țele reacționare să-1 exploateze pe 
plan internațional". președintele 
Juân Velasco Alvarado a afirmat că 
guvernul va acționa ..in conformi
tate cu politica sa națională, inde
pendentă și revoluționară, pentru a- 
pararea intereselor țârii", că ..pro
prietățile companiei vor fi naționa
lizate in cel mai scurt timp, la mo
mentul pe care guvernul ii va con
sidera oportun".

Referindu-se la întreruperea de 
către această societate a negocieri
lor. premierul Edgardo Mercado Jar- 
rin sublinia, la rindul său, că .so
cietatea „Cerro de Pasco" a încăl
cat legile peruane, provocând daune 
statului și creind condiții inaccep
tabile aplicării in continuare a a- 
cordurilor încheiate anterior. Este 
vorba de documente semnate in baza 
decretului de anul trecut privind in
stituirea controlului de stat asupra 
Întreprinderilor străine și care sta
bileau modalitățile pentru transfor
marea acestora în „întreprinderi 
mixte", adică in societăți „în care 
statul deține cel puțin 30 la sută 
din capitalul social și are putere de 
decizie". Cu aroganța caracteristică 
mar?Vor firme monopoliste. „Cerro 
de Pasco" a nesocotit sistematic ho- 
tărlrile guvernului peruan, mizind 
pe tradiționala sa influență econo
mică. exercitată nu numai în Peru 
(unde oontrola 95 la sută din va
loarea producției în sectorul meta
lelor neferoase), ci și în alte țări 
ale Americii Latine. Avindu-se In 
vedere dimensiunile afacerilor aces
te! firme, ramificațiile ei de inte
rese ți practicile presiunii politice u

nii directoare pentru funcționarea 
acestei forte : să se afle sub coman
da Națiunilor Unite, acordată secre
tarului general notrjvlt împuternici
rii Consiliului de Securitate : co
manda pe front să fie exercitată de 
comandantul forțelor O.N.U., numit 
de secretarul general, cu consimtă- 
mintul Consiliului de Securitate. Se
cretarul general are. potrivit rapor
tului. datoria de a informa frecvent 
consiliul asupra evoluțiilor privind 
funcționarea acestor forțe, care tre
buie să se bucure de libertatea de
plină de deplasare si comunicație și 
să poată opera în permanență si se
parat de forțele armate ale părților 
beligerante.

Potrivit acestui document, aprobat 
de Consiliul de Securitate, forțele 
O.N.U. urmează a fi formate din 
contingente ce vor fi puse la dis
poziția O.N.U. de state membre ale 
organizației. Ia cererea secretarului 
general. Ele vor fi selecționate prin 
consultări cu membrii Consiliului de 
Securitate si părțile interesate, ti- 
nîndu-se seama de o adecvată re
partiție geografică. Ele vor fi dotate 
exclusiv cu arme defensive si nu le 
vor putea folosi decit in legitimă a- 
părare sau în cazul intimpinării unor 
rezistente de natură să le împiedice 
să-si exercite mandatul încredințat 
de Consiliul de Securitate. Forțele 
O.N.U.. arată raportul, vor trebui să 
acționeze absolut impartial si vor 
evita acțiunile care ar prejudicia 
drepturile, cererile sau pozițiile păr
ților interesate. Secretarul general a- 
preciază că. nentru îndeplinirea sar
cinilor lor. forțele O.N.U. ar trebui 
să aibă 7 000 de militari.

ce privește cunoașterea calităților 
mediului înconjurător și depistarea 
căilor de combatere a efectelor no
cive.

In subcomisia care se ocupă de 
„alte domenii de cooperare econo
mică" dezbaterile au fost dedicate 
cooperării in domeniul turismului, 
ca element component al relațiilor 
economice.

Luind cuvîntul. delegatul român a 
subliniat importanța unei largi co
laborări sub forme variate intre or
ganele naționale de turism. Coope
rarea în acest domeniu, după pă
rerea țării noastre, ar putea să se 
refere la formarea de personal ca
lificat, dezvoltarea transporturilor, 
comunicațiilor, simplificarea forma
lităților turistice, reclama referitoare 
la posibilitățile turistice ale țărilor 
participante. In același timp. Româ
nia se pronunță pentru dezvoltarea 
unei largi cooperări internaționale 
In scopul conservării zonelor unice 
prin specificul lor cultural și natural.

vâțămîntului, a întregii vieți social- 
politice latino-americane, a conti
nuării și dezvoltării procesului revo
luționar in. America Latină și orga
nizării de acțiuni de solidaritate cu 
lupta forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste de pe acest continent.

In cadrul seminarului a luat cuvîn
tul tovarășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al consiliului U.A.S.C.R. 
Intervenția prezentată de conducăto
rul delegației U.A.S.C.R. s-a bucu
rat de viu interes în rîndul partici- 
panților la seminar.

tilizate de multe decenii în această 
zonă, „Cerro de Pasco" poate fi 
comparată cu trusturile „Anaconda", 
„Kennecott". LT.T. sau „United 
Fruit".

Diferendul actual cu guvernul pe
ruan are unele antecedente mal 
vechi. încă in 1971, întreprinderea 
miniera de stat „Mineroperu" a pre
luat controlul asupra zăcămintelor de 
cupru din zona Tintaya. departa
mentul Cuzco, unde minele aparți- 
nind firmei „Cerro de Pasco" fu
seseră lăsate in părăsire. Un alt ză- 
cămint (de cupru, argint și molib
den). cel de la „Torro Mocho", din 
Arizii Centrali, a fost trecut sub con
trolul statului, după ce firma men
ționată tărăgănase la nesfirșit elabo
rarea unui plan de activitate pen
tru a asigura exploatarea minelor 
respective, conform prevederilor le
gii. In fond, peruanii aveau de-a face 
cu o binecunoscută practică mono
polistă, constind din exploatarea 
doar a zăcămintelor celor mai ren
tabile — și numai in raport de con
junctura preturilor. Prin tradiție, 
restul concesiunilor erau menținute 
ca „rezervă". Indiferent de intere
sele economice ale țării in cauză. O- 
dată cu instituirea controlului de 
stat asupra exporturilor de mine
reuri. manevrele companiei vizînd 
sustragerea de la obligațiile legale 
— și implicit menținerea unor înal
țe profituri. în dauna economiei pe
ruane — s-au diversificat, culminînd 
cu refuzul de a mai participa la ne
gocieri.

De astă-dată insă mizarea pe forța 
economică — și influenta ce derivă 
din pa — s-a dovedit a nu mai a- 
vea efectul scontat Dimpotrivă, sfi
darea prevederilor legale. încălcarea 
înțelegerilor anterioare, au stimit, 
cum era de așteptat, indignarea pe
ruanilor. Intr-o declarație a comi
siei reprezentative a celor 13 000 de 
lucrători autohtoni ai „C.P.C." se 
spune intre altele : „Proletariatul

Activitatea observatorilor 
Națiunilor Unite

CAIRO 29 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvint al O.N.U. a anunțat, 
luni, că echipe de observatori ai 
O.N.U. s-au stabilit in noi puncte 
situate intre pozițiile ocupate de 
trupele israeliene și egiptene. Colo
nelul Aake Bcndrik, ofițer de legă
tura din cadrul forțelor O.N.U., a 
declarat, adaugă agenția Reuter, 
câ sarcina imediată a observatori
lor O.N.U. este să stabilească „unde 
sint liniile dintre cele două părți*. 
El a spus că determinarea liniilor 
dinainte de încetarea focului la 22 
octombrie este o chestiune politică. 
„Noi încercăm acum să stabilim unde 
se află diferitele forțe in acest mo
ment", a arătat el.

Purtătorul de cuvint al O.N.U. a 
anunțat că 10 camioane, transpor
tând medicamente și provizii pentru 
armata a treia egipteană de pe malul 
de est al Canalului Suez, au 
trecut, luni dimineața, printre liniile 
israeliene. Ofițerul de legătură al 
O.N.U. a declarat că acesta e pri
mul convoi după ce armata a treia 
a fost izolată pe malul estic, săptă- 
mîna trecută.

In sfirșit, un alt purtător de cuvint 
al O.N.U. a declarat, duminică 
seara, că trupele israeliene sprijinite 
de tancuri au oprit, in două rinduri, 
o echipă a forțelor speciale ale 
O.N.U. care încerca să intre in orașul 
încercuit Suez — informează agenția 
americană U.P.I.

Crearea ministerului 
egiptean al reconstrucției

CAIRO 29 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, a semnat un decret care pre
vede crearea ministerului recon
strucției — relatează agenția M.E.N. 
La conducerea noului minister a fost 
numit Ahmed Osman. Una din prin
cipalele preocupări ale acestui mi
nister. arată agenția, o reprezintă 
reconstruirea orașelor Port Said, Is- 
mailia și Suez, care au suferit mari 
pagube în urma recentului conflict 
din Orientul Apropiat.

CAIRO 29 (Agerpres). — Aeropor
tul internațional din Cairo va fi 
redeschis traficului normal, începînd 
de marți, anunță agenția M.E.N.

agențiile de presa transmit:
Comunicat comun ceho- 

slovaco-vieiîiamez. La inche- 
ierea vizitei oficiale de prietenie in 
R. S. Cehoslovacă a delegației de 
partid și guvernamentale, condusă de 
Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului R. D. Viet
nam. a fost dat publicității un co
municat comun cehoslovaco-vietna- 
mez. In cursul convorbirilor care âu 
avut loc cu acest prilej — relevă co
municatul — părțile au discutat po
sibilitățile întăririi și adincirii în 
continuare a relațiilor de colabora
re dintre cele două țări, alte pro
bleme de interes comun, precum și 
o serie de aspecte ale vieții inter
naționale. Comunicatul menționează 
că au fost semnate o serie de acor
duri cu privire la ajutorul tehnico- 
economic. acordat R. D. Vietnam de 
către R. S. Cehoslovacă, precum și 
alte acorduri bilaterale.

Senagalul a holărit ss rupă 
relațiile diplomatice cu Israelul — in
dică un comunicat oficial publicat 
de Ambasada Senegalului la Paris.

miner, fidel intereselor sale de cla
să. luptei împotriva monopolurilor 
străine, consideră că această între
prindere, factor de spoliere a bogă
țiilor țării timp de decenii de-a rin
dul. trebuie să fie preluată fără nici 
un fel de despăgubire". Iar o mo
țiune a sindicatelor din industria 
metalurgică, exprimi nd sprijinul pen
tru intenția guvernului de a pre
lua proprietățile firmei „Cerro de 
Pasco", cere totodată naționalizarea 
tuturor companiilor străine din a- 
cest sector, intrucit „menținerea lor 
duce la stoarcerea de profituri de 
pe urma exploatării resurselor na
ționale și este contrarie dezvoltării 
independente a țării".

Naționalizarea firmei „C.P.C." — 
„iminentă", cum spune președintele 
Alvarado — urmează să se adauge 
unui șir de măsuri adoptate in ul
timii ani pe linia recuperării resur
selor naturale și întăririi rolului 
statului in dezvoltarea economică 
suverană a țării. Intre aceste mă
suri se numără trecerea sub con
trol național a petrolului, a căilor 
ferate, telecomunicațiilor și servicii
lor de electricitate, industriei pescui
tului. băncilor, comerțului exterior, 
restituirea către națiune a peste 3 000 
de concesiuni miniere, crearea unor 
mari întreprinderi industriale de 
stat. înfăptuirea unei reforme agrare 
și altele.

Procesele care se petrec azi în 
Peru fac parte din curentul larg de 
reevaluări, mutații și transformări 
revoluționare, care frămintă lumea 
latino-americană — tot mai hotărită 
să lichideze rinduielile anacronice, 
să-și afirme interesele proprii. în
cepi nd cu recuperarea resurselor na
turale. cu asigurarea suveranității a- 
supra bogățiilor naționale, acea ..te
melie a dezvoltării economiei națio
nale". cum sublinia președintele pe
ruan.

V. OROS

SESIUNEA ADUNĂRII 
GENERALE A O. N. U.

ADOPTAREA UNUI DOCUMENT DE CONDAMNARE A 
POLITICII RASISTE A GUVERNULUI AFRICII DE SUD

NAȚIUNILE UNITE 29. — (Cores- 
pondență de la C. Alcxandroaie). —

Plenara Adunării Generale a adop
tat cu 112 voturi. 1 contra (Africa de 
Sud) șl 2 abțineri (Paraguay și Por
tugalia) o rezoluție a Comitetului 
politic special, prin care condamnă 
guvernul Africii de Sud pentru re
fuzul de a se conforma repetatelor 
cereri ale Adunării Generale și Con
siliului de Securitate privind elibe
rarea din închisori a tuturor persoa
nelor întemnițate pe motivul că s-au 
opus politicii inumane de apartheid. 
Prin acest document, guvernul din 
Pretoria este din nou chemat să res
pecte hotărirlle O.N.U. și să elibe
reze din temnițe patrioții sud-afri- 
cani. Organizațiilor internaționale și 
statelor li se cere adoptarea unor 
măsuri mai hotărite în sprijinul 
luptătorilor împotriva regimului ra
sist din Africa de Sud.

60 de state, între care șl România, 
au supus un proiect de rezoluție

DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE 
POLITICE Șl DE SECURITATE

AUSTRIA

Comitetul pentru problemele poli
tice și de securitate și-a continuat 
dezbaterile asupra problemelor dezar
mării, vorbitorii insistînd asupra ur
genței întreprinderii unor măsuri 
concrete pentru scoaterea din impas 
a negocierilor de dezarmare și tre
cerea hotărită la lichidarea perico
lului nuclear, prin interzicerea folo
sirii armelor de distrugere în masă.

Reprezentantul Japoniei, Nishi- 
bori, a subliniat, între altele, că a- 
aevăratul rol al dezarmării constă in 
urmărirea cu perseverență a edifi
cării unei păci durabile în lume prin 
controlul și reducerea în primul 
rind a armamentelor marilor puteri 
și nu în menținerea unui instabil e- 
chilibru al puterii sau terorii. In 
acest scop, eforturile sincere și con
stante, însoțite de fapte din partea 
puterilor nucleare constituie cheia 
realizării unor măsuri concrete pe 
calea dezarmării și mai ales a de
zarmării nucleare.

Reprezentantul Argentinei, Carlos 
Ortiz de Rozas, a declarat că, pină 
în prezent, nu s-au realizat absolut 
nici un fel de progrese substan
țiale în cadrul negocierilor din ca
drul Comitetului pentru dezarmare

Delegația de activiști ai 
P.C.S. condusă de Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al ministrului educației și în
vățămintului, aflată, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., în Uniunea Sovietică, în- 
tr-o vizită in schimb de experiență, 
a fost primită, luni, de P. N. Demi- 
cev, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Convorbirea, care a avut loc cu acest 
prilej, s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Hon* 
ryk Jablonski, a sosit, luni, la Pra- 
ga, intr-o vizită oficială. In această 
zi, oaspetele polonez a făcut o vi
zită lui Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, și a început, cu Ludvik Svo
boda. președintele R. S. Cehoslova
ce. convorbiri oficiale consacrate 
dezvoltării relațiilor bilaterale și u- 
nor aspecte ale vieții internațio
nale.

Reuniunea C.C. al P.S.I. 
Luni după-amiază au început la 
Roma lucrările reuniunii Comitetului 
Central al Partidului Socialist Ita
lian. Pe ordinea de zl figurează ale
gerea președintelui partidului, ana
liza situației politice din țară, precum 
și o serie de probleme legate de 
Statutul partidului. In deschiderea 
lucrărilor reuniunii. Francesco de 
Martino, secretar general al P.S.I., 
a prezentat un amplu raport. în ca
drul primului punct de pe ordinea 
de zi. Comitetul Central a ales. în 
unanimitate, pe Pietro Nenni. in 
funcția de președinte al Partidului 
Socialist Italian.

0 nouă înislnire între de
legațiile economice ale Po
loniei și R.F.G. a avut loc !a 

dezbaterilor și adoptării plenarei 
Adunării Generale la punctul intitu
lat „Ocuparea ilegală de către for
țele militare portugheze a anumitor 
sectoare ale Republicii Guineea-Bis- 
sau si actele de agresiune comise de 
acestea împotriva poporului repu
blicii".

După cum s-a mal anunțat, la 
19 octombrie, plenara, dind curs re
comandării Comitetului general, a 
aprobat cererea a 56 de state, intre 
care și România, de înscriere a a- 
cestui punct pe agenda sa.

Documentul, care se bucură de a- 
deziunea majorității statelor mem
bre, salută proclamarea independen
ței Republicii Guineea-Bissau, con
damnă politica regimului din Lisa
bona de perpetuare a ocupației unor 
zone ale acestei țări și cere retra
gerea imediată a trupelor portugheze 
de pe teritoriul acestei republici 
africane.

de la Geneva. Destinderea interna
țională pe plan politic, spunea vor
bitorul, trebuie acum, să fie însoțită 
de măsuri concrete de dezarmare și, 
in special, de dezarmare nucleară. 
Subliniind o serie de consecințe e- 
conomice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele lor profund dău
nătoare asupra păcii, și securității in 
lume, reprezentantul -Argentinei a 
insistat ca acest punct al agendei 
sesiunii (inițiat de România) să con
tinue să stea in atenția constantă a 
Comitetului politic al Adunării Ge
nerale.

Consecințele cursei înarmărilor au 
fost subliniate și de reprezentantul 
permanent al Bulgariei la Națiunile 
Unite, Ghero Grozev, care a arătat 
că, prin realizarea dezarmării, s-ar 
putea realiza resurse imense care ar 
ajuta la lichidarea decalajelor ma-i 
din punct de vedere economic dintre 
statele in curs de dezvoltare și țările 
industrializate. Vorbitorul a relevat 
hotărirea guvernului Bulgariei de a 
face tot ce-i stă în putință pentru 
a contribui la succesul negocierilor 
de reducere a numărului forțelor 
militare străine din Europa centrală.

ei e a ■ ■ a

Varșovia in vederea semnării unui 
acord de colaborare economică; in
dustrială și tehnică pe termen de 10 
ani.

Președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 

Nikolai Podgornii, și îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
care se află in vizită in Uniunea 
Sovietică, au început convorbirile la 
Moscova.

Cu concertul de la Bratisla
va, orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române $i-a înche
iat turneul în R. S. Cehoslova
că. Pe parcursul celor șapte 
zile, muzicienii b'ucurestcni au 
susținut concerte, sub condu
cerea dirijorilor Iosif Conta si 
Emanuel Elenescu, in orașele 
Praga. Brno. Ostrava, Olomouc 
Si Bratislava. Presa centrală, 
locală și de specialitate a cali
ficat acest turneu drept „o pa
gină durabilă in cronica rela
țiilor culturale romuno-ceho- 
slovace".

Convorbiri anglo - vest- 
germane. Egon Bahr> ministru 
fără portofoliu în guvernul vest- 
german, a sosit, luni, la Londra, in
tr-o vizită de două zile, pentru con
vorbiri cu oficialități britanice în 
problema securității europene și a 
unor chestiuni de interes bilateral. 
Ministrul vest-german va conferi cu 
primul ministru britanic, Edward 
Heath, și ministrul de externe, Alee 
Douglas-Home.

Un puternic incendiu, iz" 
bucnit în ultima zi a Salonului nau
tic internațional de la Genova (Ita
lia), a provocat distrugerea sau ava-

Rhodesfa. O uni
tate din cadrul for
jelor naționale de 
eliberare Zimbab
we pregâtindu-se 
în vederea unei 
aejiuni de lupta 
împotriva trupelor 
regimului rasist de 

la Salisbury

ANKARA 29. — (Corespondentă de 
la I. Badea). — In Întreaga Turcie 
s-a sărbătorit, la 29 octombrie. îm
plinirea unei jumătăți'de secol de la 
proclamarea republicii — moment 
de importantă istorică in viata na
țiunii turce.

La manifestările oficiale organi
zate la Ankara au luat parte pre
ședintele Fahri KorlltUrk. membrii 
guvernului, liderii partidelor politi
ce. precum si comandanții armatei. 
Au asistat, de asemenea, delegații 
din 80 de state care întrețin relații 
diplomatice cu Republica Turcia.

Din partea tării noastre a fost pre
zentă delegația guvernamentală ro
mână condusă de Ion Crăciun, mi
nistrul industriei ușoare.

Festivitățile din capitala Republi
cii Turcia au incenut cu depunerea 
unei coroane de flori la Mausoleul 
..Muslafa Kemal Atatilrk". în semn 
de profund omagiu adus eminentu
lui conducător, de al cărui nume este 
legată întemeierea statului turc mo
dern.

In edificiul impunător al Marii A- 
dunări Naționale, președintele Fahri 
Kortittlrk a primit delegațiile străine

Vizita ministrului educației 
și învățămintului al României

VIENA 29 (Corespondență de Ia 
C. Vlad). Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educației și 
învățămintului al Republicii Socia
liste România, care efectuează o .vi
zită oficială in Austria, a purtat, in 
cursul zilei de luni, convorbiri cU mi
nistrul federal al educației și artei, 
Fred Sinowatz. La intîlnire au par? 
ticipat membri ai conducerii Mi
nisterului austriac al Educației și

CONGRESUL MONDIAL
MOSCOVA 29. — (Corespondentul 

Agerpres, N. Crețu, transmite). — In 
capitala Uniunii Sovietice, lucrările 
Congresului Mondial al Forțelor Pă
cii se desfășoară pe comisii de lucru.

rlerea unui mare număr de vase. 
Poliția a anunțat, pe de altă parte, 
descoperirea, unei bombe incendiare, 
p^re să , fie dezamorsată.', lâ
timp.

Scriitorul Taha Hussein 

a încetat din viață
Unul dintre cei mai mari 

scriitori-filozofi ai Egiptului 
contemporan și una din perso
nalitățile artistice cele mai de 
seamă ale scrisului arab. Taha 
Hussein, a încetat din viață, 
duminică, în virstă de 84 de 
ani. Orb de la virsta de opt ani, 
Taha Hussein a reușit să obți
nă, in 1914, titlul de doctor in 
filozofie la Universitatea ‘din 
Cairo, pentru ca patru ani mai 
tirziu să obțină același titlu la 
Sorbona. Opera sa conține nu
meroase titluri dintre care ci
tăm : „Zilele". „Poezia si scri
sul preislamic", „Blestemății 
pămintului". Multe din scrieri
le sale au fost traduse in nu
meroase limbi. In țara noastră 
creația lui Taha Hussein este 
cunoscută prin romanul auto
biografic „Zilele", editat acum 
cițiva ani.

Peisaj londonez... 
ca pe vremea bunicilor
La început, neutri 

în apriga dispută pie- 
toni-automobiliști, iar 
mai apoi părtinitori 
in favoarea acestora 
din urmă, edilii lon
donezi par să încline 
in prezent de partea 
pietonilor. O serie de 
inițiative recente a- 
testă acest lucru. Cu
noscuta arteră co
mercială ..Oxford 
Street" pare astăzi de 
nerecunoscut. In ur
mă cu citeva luni, 
miile de cumpărători 
și vizitatori abia mai 
puteau respira aerul 
infestat de gazele e- 
vacuate de țevile de 
eșapament ale vehi
culelor ; încorsetată 
de uriașele clădiri, de 
pe o parte și de alta, 
strada — și, desigur 
nici cetățeanul — nu 
puteau să respire. 
Acum, accesul au
tomobilelor a fost
interzis: sint ex
ceptate doar cursele 
de autobuze și taxiu
rile. Spațiul rezervat 
vehiculelor a fost re
dus simțitor. Pe tro
tuarele lărgite au a- 
părut pomi și ’ bănci 
pentru odihnă.

De altfel, in nume
roase zone ale ora
șului se redimensio- 
nează străzile, lărgin- 
du-se spațiile afectate 
Pietonilor si locurile 
cu verdeață. Edificiile 

masive, cărora fațade
le întunecate, datorită 
patinei timpului, le 
dădeau un aer sum
bru, au devenit acum 
mai vesele: edilii 
s-au gindit să le re
dea strălucirea de o- 
dinioară. Ei au pornit 
de la premisa că pie
tonul, scăpat de gri
ja strecurării printre 
automobile, a căpătat 
curajul să-și ridice 
privirea deasupra stră
zii și să redescopere 
orașul, cu întregul său 
farmec.

Londonezii, mîndri 
de a fi rezolvat pro
blema „smogului" — 
acel amestec greu res
pirabil de ceață și 
fum — sint hotăriți 
acum să imblinzească 
și circulația automo
bilelor, sursă impor
tantă de poluare. In 
dorința de a-i deter
mina pe automobiliști 
să prefere mijloace de 
transport in comun 
vehiculului propriu, 
s-au limitat locurile 
de parcare și s-au 
scumpit simțitor taxe
le percepute pentru 
parcaj. Aceasta a de
terminat reducerea 
numărului automobi
lelor care intră zilnic 
in Londra. Marilor 
camioane li s-a inter
zis să circule pe o se
rie de străzi centra
le, iar pe altele au

participante la festivități. A urmat 
apoi o paradă militară.

Cu prilejul aniversării semicente
narului proclamării Republicii Turcia, 
șeful delegației române a înminat 
președintelui Fahri Kortittlrk. din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
un mesaj in care sint exprimate 
cordiale felicitări, precum și cele 
mal bune urări de fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru po
porul turc prieten.

Răspunzlnd. președintele Korti- 
tUrk a rugat să se transmită mulțu
mirile sale călduroase președintelui 
Nicolae Ceaușescu, „eminent om po
litic. conducătorul poporului român, 
șef de stat recunoscut pentru bogata 
sa activitate pe plan international". 
Președintele Republicii Turcia și-a 
exprimat, totodată, convingerea că 
relațiile turco-române se vor dez
volta in continuare, in interesul ce
lor două țări și popoare, al păcii și 
colaborării in regiunea noastră șl în 
întreaga lume.

La ceremonia Inmlnării mesajului 
a fost de fată George Marin, amba
sadorul României la Ankara.

Artelor, precum și Dumitru Aninolu, 
ambasadorul României la Viena.

In cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
fost efectuat un schimb de informa
ții asupra dezvoltării învățămintului 
in cele două țări și au fost abordate 
probleme ale extinderii colaborării 
româno-austriece în acest domeniu. 
Tot luni, oaspetele român a vizitaț o 
serie de școli și alte instituții de in- 
vățămint din Viena,

AL FORȚELOR PĂCII 
organisme ce dezbat toate punctele 
înscrise pe ordinea de zi.

Delegația română, condusă de 
acad. Miron Nicolescu. președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, este prezentă în toate cele 
14 comisii care dezbat probleme im
portante ale vieții internaționale.

Luind cuvîntul in comisiile de 
lucru, delegații români au reafirmat 
poziția tării noastre în problemele 
care constituie ordinea de zi a con
gresului. Ei au subliniat lupta con
secventă a României socialiste îm
potriva politicii imperialiste de do- 
thinWe" si dictat, pentru instaurarea 
unui tip nou de relații între state, 
bazate pe respectarea strictă a prin
cipiilor independentei si suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc.

Delegații români au reafirmat po
ziția tării noastre de rezolvare pe 
cale pașnică, politică, a tuturor pro
blemelor litigioase, printr-un dialog 
viu si constructiv. în conformitate cu 
interesele și năzuințele tuturor po
poarelor lumii.

Reprezentanții opiniei publice din 
Republica Socialistă România au 
relevat. în spiritul politicii externe 
a tării noastre, rolul crescînd și res
ponsabilitatea tuturor forțelor antl- 
imperialiste. al opiniei publice, al 
maselor largi populare în consolida
rea cursului nou. pozitiv, al vieții- 
internaționale. îndreptat spre destin
dere si colaborare între state.

Delegații români, precum si repre
zentanții opiniei publice din alte 
țări, și-au exprimat speranța că dez
baterile prilejuite de congres vor 
sluji eforturile pentru pace, colabo
rare și progres, vor contribui la 
stringerea legăturilor dintre forțele 
antiimperialiste. pentru consolidata 
conlucrării tuturor forțelor păcii" Qa 
vederea edificării unei lumi a păcii, 
securității și progresului social.

voie să treacă numai 
in cazul in care tre
buie să încarce sau 
să descarce mărfuri 
pentru aprovizionarea 
populației.

In vestitul cartier 
Soho, din centrul Lon
drei, o întreagă stradă 
— „Camaby Street" — 
a fost transformată în 
loc de promenadă, 
circulația automobi
lelor a fost aici ex
clusă. Pe porțiunea 
altădată destinată au
tomobilelor. ■ pavată 
acum cu dale geo
metrice, de cele mai 
diverse culori, au fost 
instalate bănci și ron
duri de flori. Seara, 
la lumina lampioa- 
nelor, privind grupu
rile de tineri gălă
gioși, plimbindu-se pe 
„Camaby Street", ai 
impresia că te afli 
strămutat in alte tim
puri. intr-un veac in 
care omenirea nici 
n-a aflat de automo
bil...

Deocamdată. „Car
naby Street" este doar 
un test. Edilii vor să 
vadă. dacă londonezii, 
gustind plăcerea unei 
promenade „ca ■ pe 
vremea bunicilor" vor 
dori ca si alte car
tiere să aibă aseme
nea străzi.

N. PLOPEANU
Londra
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