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Ceea ce au realizat județele și cooperativele care au obți
nut producții mari demonstrează ca 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 bogate, pentru a face 
să crească bogăția națională și, pe această bază, și veniturile și bună
starea tuturor locuitorilor de la sate, ale întregului nostru popor. De 
aceea, chemarea pe care doresc s-o adresez, de aici, din Cîmpia Bără
ganului, tuturor lucrătorilor din agricultură, începînd cu cei din Ialomița, 
este de a face totul ca anul 1974 să fie un an record pentru 
producția agricolă, în toate domeniile.

N/COLAf CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Doresc să incep prin a vă a- 

dresa dumneavoastră, celor pre- 
zenți la această adunare popu
lară, tuturor locuitorilor din 
județul Ialomița, un salut căldu
ros din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri, 
din partea mea. (Aplauze prelun
gite. Se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Cred că locuitorii Bărăganului 
vor fi de acord cu mine să a- 
dresăm. cu acest prilej al săr
bătoririi „Zilei recoltei", un salut 
călduros tuturor oamenilor mun
cii din agricultură — cooperato
rilor, mecanizatorilor, lucrători
lor din întreprinderile de stat, 
tehnicienilor și inginerilor — 
precum și întregului nostru po
por. (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Sărbătorim în acest an „Ziua 
recoltei" în condițiile cînd în
treaga noastră țărănime, oamenii 
muncii din agricultură au obți
nut rezultate însemnate în pro
ducția agricolă, în condițiile li
nei munci intense pentru a asi
gura strîngerea la timp și fără 
pierderi a roadelor ogoarelor, 
pentru a însămînța și efectua 
toate lucrările de toamnă, pu- 
nînd astfel o bază trainică re- 
coUei din anul 1974.

De „Ziua recoltei", este de 
înțeles că facem bilanțul celor 
ce am realizat în acest an. în
tr-adevăr, așa cum au mențio
nat aici tovarășii care au luat

cuvîntul, am reușit și în acest 
an — în ciuda unor greutăți 
provocate de condițiile climatice 
nu tocmai favorabile din toam
nă și din primăvară — să ob
ținem totuși recolte importante.

Voi menționa faptul îmbucu
rător că, deși nu atingem pro
ducția de anul trecut la cereale, 
totuși și în acest an această 
producție este superioară mediei 
realizate pe anii 1970—1972, ceea 
ce asigură aprovizionarea în 
bune condiții a întregii popu
lații.

Am obținut producții însem
nate și Ia floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, la cartofi, 
legume — unde realizăm 
mai mare producție din istoria 
legumiculturii românești — la 
struguri, unde producția din 
acest an depășește cu aproape 
500 mii de tone producția medie 
pe anii 1970—1972. De asemenea, 
producția de fructe este superi
oară 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 jSeste 4 000 kg la ha la 
grîu, Ia porumb, precum și re
colte importante la alte culturi. 
Avem județe întregi care au 
obținut recolte mari, cum este 
județul Brăila, care a reali
zat recolte de 3 600 kg grîu la 
hectar — din care în sectorul de 
stat peste 4 100 kg. iar în coope
rative 3 300 kg, județul Constan
ța care a obținut 3 400 kg grîu la 
hectar pe întregul județ — din

la 
la 

cea

eare 3 550 kg Ia hectar în între
prinderile de stat și peste 3 300 kg 
Ia hectar în cooperative. De ase
menea, județul Ialomița a obți
nut recolte importante, obținînd 
la grîu, în întreprinderile de 
stat, pe o suprafață de peste 
3 600 ha o producție de mai 
mult de 4 500 kg la hectar, 
iar pe total 3 700 kg la hec
tar. Practic, în 
dețele avem cooperative care au 
obținut recolte asemănătoare, 
unele chiar mai mari, așa după 
cum a reieșit și din decorarea 
sau menționarea unora dintre 
ele la această adunare.

Prin toate aceste rezultate, 
superioritatea agriculturii socia
liste este demonstrată încă o 
dată — dacă mai era necesar ; 
de altfel, cred că pentru Româ
nia demonstrarea acestei superi
orități nu mai constituie o nece
sitate, dar mă refer Ia ea pentru 
că in țările Americii Latine, 
precum și în alte țări pe care 
le-am vizitat, problema coope
rativizării, a căilor de creștere 
rapidă a producției agricole con
stituie o preocupare foarte se
rioasă a țărănimii, a guvernelor, 
a popoarelor respective. Iată de 
ce doresc să menționez că re
zultatele pe care le-am obținut 
și în acest an demonstrează că 
cooperativizarea, unirea în uni
tăți mari agricole, folosirea ști
inței agricole, a mecanizării și 
chimizării, asigură creșterea ra
pidă a producției agricole, ridi
carea bunăstării țărănimii, a în
tregului nostru popor. (Aplauze

toate ju-

pulernioe; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

Succese importante s-au obți
nut și în creșterea efectivelor de 
animale și a producției anima
liere. Vom ajunge în acest an 
la circa 6 milioane de bovine, 
— din care aproape 3 milioane 
vaci și juninci —, la peste 9 mi
lioane de porcine, — din care 
circa 920 mii de scroafe, — la pes
te 14,6 milioane de oi și la a- 
proape 43 de milioane de păsări 
ouătoare, ceea ce reprezintă spo
ruri remarcabile față de anii 
1970. Ele ne dau posibilitatea să 
apreciem că vom putea înfăptui 
cu succes sarcinile puse de Con
gresul al X-Iea în sectorul zoo
tehniei. Producția de carne în 
acest an va fi mai mare cu a- 
proape 350 000 de tone-viu față 
de media anilor 1970—1972 ; ea 
va depăși pe cea realizată acum 
un an cu circa 150 000 tone. La 
producția de lapte de vacă vom 
avea peste 5 milioane hectolitri 
față de media anilor Ia 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 
milioane bucăți prevederile pla
nului pe acest an.

După cum vedeți, și în secto
rul zootehniei am obținut o se
rie de rezultate importante in 
creșterea «efectivelor și a pro
ducției. Tocmai datorită acestor 
rezultate am putut realiza in 
mai bune condiții aprovizionarea 
populației cu produse agroali- 
mentare, înfăptuind în întregi-

me, iar la unele produse chiar 
depășind, prevederile stabilite 
de Congresul al X-lea în ce pri
vește îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu produse a- 
groalimentare. (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează : 
,,Ceaușescu—P.C.R.").

Rezultatele obținute în crește
rea producției agricole au dus 
la sporirea simțitoare a venitu
rilor tuturor lucrătorilor din a- 
griculțură, a veniturilor coope
ratorilor. Am apreciat în mod 
deosebit cooperativa „Gheorghe 
Doja“ din județul Ialomița, pe 
care am vizitat-o astăzi, unde 
veniturile cooperatorilor în sec
torul zootehnic sînt între 1 800— 
2 000 lei pe lună, iar în cel ve
getal de circa 1 400—1 500 lei 
lunar.

Știu că în toate cooperativele 
s-ău obținut rezultate bune în

(Continuat» in pag. a lll-a)

Culorile
O toamnă cum n-am mai avut de mult. Așezată-n țărmurile ei 

de roade și mustind de ample, fragede poveri. Cu un soare- 
adînc, risipit în aer, doar să-l atingi cu mîna și să țîșnească - 
fîntînă parcă-ntr-un irepetabil ecou. O toamnă așezată deci, o 
toamnă lungă, o toamnă într-adevăr românească, a minții și a 
sufletului. O văd ca o prelungire de brațe prin văi și pe dealuri, 
îi aud calme zbaterile pe cîmp. A declanșat marea bucurie a 
culesului și marile lui griji. O simțire înaltă, de gospodar care-și 
răsplătește truda de-un an și intră ca într-un amfiteatru în vii 
și livezi, în spațiul de miresme al cîmpurilor, făcînd din zilele și 
nopțile sale una din cele mai pasionante campanii.

S-a muncit, s-a muncit enorm, dovadă — însăși toamna aceasta, 
dovadă înseși culorile ei și luminile, dovadă înșiși oamenii care 
nu mai au vîrste parcă și totul, dacă ne uităm bine, totul sea
mănă cu un ecou. Al unei bătălii care a început cu încă trei 
anotimpuri în urmă și care, așa cum a început, a fost semn de 
victorie. S-a arat și s-a semănat uneori și la lumina farurilor, 
noaptea, mutînd fereastra din zi a timpului ca un răsărit de 
lună în noapte, printre perdele de ploi și prin vînturi, s-a mun
cit uneori și cu frig și cu umezeală în oase, fiindcă așa e, 
n-avem ce face, munca în agricultură nu este chiar atît de idilică 
și nu este chiar atît de curată cum este plinea de pildă, nu 
este chiar tot așa ca și cum ai rupe o pîine pe masă și ai 
mușca din ea. Dar faptul că această muncă a devenit în toate 
datele și evenimentele ei zilnice o problemă națională și că 
ea traversează într-un fel întreaga economie a țării, că ea pre
ocupă de la șeful statului și pînă la tînărul specialist, pină la 
tînărul cooperator, și este deopotrivă un spațiu al satului și al 
orașului azi, aceasta spune mult. Nu sînt un pasionat al statisti
cii dar iată, în memorie îmi stăruie cifra un milion I

Un milion de tineri, elevi, studenți și ostași care s-au adăugat 
toamnei acesteia și care, în prelungirea unei tradiții ce s-a crista-

Sigur că nu este o noutate, ceva ieșit din comun, că largi detașamente de elevi, studenți și 
tineri au făcut din această toamnă un sezon al muncii patriotice, purtînd însemnele unui avîntat 
elan patriotic. Tradiția transformării claselor și grupelor studențești, a colectivelor de tineri mun
citori in brigăzi de muncă patriotică pe care zile și zile de-a rindul le aflăm pe ogoare primăvara 
și vara și toamna este preluată, ca o ștafetă, in fiecare an. Ca și în această toamnă, cind rodul 
muncii a fost atit de mare și chemarea țării prin scrisoarea secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, atit de înflăcărată, pentru ca nimic din ceea ce este rod al muncii, 
al bogăției să nu fie irosit. /

în limbajul atît de concis al cifrelor, această preluare de ștafetă a 
însemnat: participarea între 1—16 septembrie a 160000 de tineri la 
muncă pe ogoare ; între 17—30 septembrie, numărul lor s-a ridicat la un 
milion, iar între 1—6 octombrie au răspuns solicitărilor 850000 tineri, 
dintre care 802 748 elevi și 47 252 studenți. Toți la un loc au transfor
mat participarea în recoltarea al87323 tone legume ; 133506 tone 
fructe; 139436 tone struguri; 129 720 tone cartofi; 171 927 tone sfeclă 
de zahăr; 2959 tone floarea-soarelui ;26 400 tone furaje; 155 236 tone po
rumb. Paralel au fost efectuate lucrări de degajare a terenului în vede
rea însămînțatului, însilozat cartofi, sortat legume7--fructe, încărcat și 
transportat produse agricole la bazele de recepție, depănușat po
rumb etc.

A

A PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDI

(Continuare în pag. a IV-a)

A. I. ZAINESCU

toamnei
lizat în ultimii ani, fac front comun cu oamenii cîmpurilor și cu 
cei din podgorii, ajutînd la strîngerea recoltei. Desprindem chiar 
din această imaginea responsabilității care traversează vîrste și 
conștiințe și care, în alcătuirea ei; primește sensul unei depline 
angajări. E ceea ce se înțelege cu claritate și se sublinia, nu 
mai departe decît ieri, cu prilejul zilei recoltei, sărbătorită în 
plină cîmpie, într-o adunare largă, însuflețită acolo de însăși 
prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în viața noastră cîmpurile, în viața noastră dealurile, 
în viața noastră munții niciodată n-au intrat cu atîta putere de 
eveniment parcă, niciodată grijile și muncile pămîntului nu au 
avut o desfășurare mai fierbinte ca acum, niciodată ca în acest 
an calendarele n-au fost mai tulburătoare în agricultură, 
uneori și capricioase, pline de neprevăzut, de întîmplător.
fost un an dificil, dar s-a muncit, s-a lucrat enorm, s-a făcut 
încă un pas, s-a realizat încă o treaptă din treptele multe și 
hotărîtoare ale procesului de modernizare și transformare a agri
culturii într-o magistrală a producției intense, aliniată ritmurilor 
mari, necesare. Mă gîndesc, dincolo de tot ceea ce au însemnat 
campaniile de însămînțări și întreținere a culturilor, dincolo de 
tot ceea ce a.însemnat și înseamnă încă zilele de-acum ale cu
lesului, la campania de irigare și amenajare a soluluî, fapt care 
aduce în lumea satului contemporan o nouă paletă de profesii, 
îmbrățișate de obicei de tineri, mă gîndesc la acțiunea care pre
ocupă și care trebuie să ducă implicit la rezultate și mai bune 
decît pînă acum, la campania de gospodărire și folosire mai 
eficientă a pămîntului, linii mari de tensiune și convergență a 
eforturilor și-n care imaginile se suprapun, piedestal parcă al unei 
toamne cu statuia ei de grîu și porumb și de fructe, cu o pîine 
în mînă — așa cum îmi place și mi-o închipui, și peste pîine, 
c-un strugure limpede.

Simbătâ, 6 octombrie, s-a în
cheiat vizita oficială pe care pre
ședintele Republicii India, dr. 
Varahagiri Venkata Giri, îm
preună cu soția sa, Sarasvathi 
Giri, a întreprins-o în țara noas
tră, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Desfășurata pe parcursul a 
trei zile, vizita solului poporului 
indian în țara noastră, convorbi
rile avute cu șeful statului ro
mân au constituit un moment de 
înaltă semnificație în relațiile 
tradiționale de prietenie și cola
borare româno-indiene. Ea a 
permis șefului statului indian 
să ia un contact direct cu rea
litățile României socialiste, să 
aprecieze sentimentele de priete
nie pe care poporul român le 
nutrește față de poporul indian.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat, desfășurate într-o at
mosferă de cordialitate și înțe-

COMUNICAIUl
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SĂRBĂTOAREA LUCRĂTORILOR DE PE OGOARE A ÎNCEPUT PRINTR-0 VIZITĂ DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN C. A. P. DIN COMUNA GHEORGHE DOJA

Cu bucurie în inimi pentru 
roadele pămintului din acest 
an, cu hărnicie și muncă însu
flețită generată de îndemnurile 
mobilizatoare cuprinse în scri
soarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu organelor și 
organizațiilor de partid și de 
stat, tuturor lucrătorilor și spe
cialiștilor din agricultură, pen
tru a-și mobiliza lărg forțele 
în vederea strîngerii Ia timp 
și fără pierderi a întregii re
colte și păntru obținerea unor 
producții sporite in anul viitor 
oamenii muncii de pe ogoare, 
întregul popor au sărbătorit in 
toate satele și orașele tării 
..Ziua recoltei". Conferind „Zi
lei recoltei" un pronunțat ca
racter de lutru, sărbătorind a- 
ceâstă zi prin muncă avântată 
pentru stringerea actualei re
colte șr pregătirea celei viitoare, 
sutele de mii de cooperatori și 
mecanizatori Și alături de ei 
numeroși elevi, studenți. sala- 
riăți. militari, câre muncesc cu 
hărnicie și entuziasm pe ogoare, 
âu făcut ca. ieri, ritmul de lu
cru al tractoarelor și semănăto
rilor să fie mai viu ca oricînd, 
roadele toamnei să se reverse 
intr-un flux continuu din cimp 
spre hambare. în întreaga țară, 
pentru lucrătorii ogoarelor, a 
fost o zi de activitate intensă. 
o zi record.

Tradiționala sărbătoare a cul
minat prin marea adunare 
populară, organizată la Slobozia, 
adunare bnorată de prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
a tovarășei Elena Ceaușescu. 
împreună cu conducătorul par
tidului ii statului se aflau to
varășii Ion Gheorghe Maurer 
ș.i tovarășa Elena Maurer, Paul 
Niculescu Mizil. Gheorghe Pa
nă. Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trbfin, cu soțiile, Maxim Ber- 
ghianu. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Florian Dănălachc, 
Emil Drăgănescu, .Tanos Fâze- 
kâs. Pfetre Lupu. Dumitru Po
pescu, Leon te Rău tu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu. Stefan 
Voitec. Cbrnăl Burtică. Miron 
Constantihesou, Mihai Dalea. 
Vasile Pătilineț, miniștri* primi- 
Secretari ai comitetelor județe
ne Brăila. Buzău. Ilfov și Tul- 
cea ale P.C.R.. reprezentanți ai 
conducerii unor organizații eco
nomice si instituții centrale.

Adunarea populară, semn al 
înaltei cinstiri pe care partidul, 
întregul nostru popor o acordă 
țărănimii, tuturor celor ce mun
cesc pe ogoare, a fost precedată 
de vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușăscu. a altor 
conducători de partid si de stat 
în Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna „Gh. Doja".

...7 octombrie. Dimineață au
tumnală scăldată într-un share 
generos. Elicopterele avînd lă 
bord pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe alți conducători de 
partid Și de stat se înalță dea
supra Capitalei, lăsînd în urmă 
brasul cu monumentalele sale 
construcții, cu atrăgătoarele car
tiere noi. Curind arhitectura ur
bană cedează locul cîmpurilor 
întinse. Acum, la mijlocul 
toamnei. Bărăganul se înfăți
șează în două ipostaze : de o 
parte cimpurile galbene ruginii, 
de cealaltă parte ogoarele cru
de cu griul abia răsărit. Prin 
mii de kilometri de canale. Bă
răganul își asigură în cea mai 
mare parte apa fără să mai fie 
tributarul naturii. Din loc în 
loc, în preajma comunelor și 
satelor reînnoite, apar construc
țiile simetrice ale fermelor și 
complexelor zootehnice aparți- 
riînd unităților agricole de stat 
și cooperatiste. se disting si
luetele masive ale fabricilor de 
nutrețuri combinate, ale obiecti
velor industriei alimentare și 
ușoare — însemne ale Bărăga
nului agrar-industrial, în plină 
înflorire.

I>a ora 9.00, elicopterele ate
rizează pe pământurile Coopera
tivei agricole din comuna 
Gheorghe Doja. într-un decor 
specific acestei toamne bogate, 
lingă tarlalele proaspăt însă- 
mințate. in preajma a două gră
mezi imense de porumb auriu, 
rod al hărniciei mecanizatorilor 
și cooperatorilor, mii de țărani 
ialomițeni, cadre didactice, elevi 
și pionieri flutură stegulețe ro
șii și tricolore, scandează pu
ternic numele secretarului ge
neral al partidului, a cărui so
sire este așteptată cu âdîncă 
emoție și bucurie.

Pe mari pancarte sînt înscrise 
cuvinte exprimînd simțăminte 
de dragoste fierbinte față de 
patria socialistă, față de partid 
și de secretarul său general. 
Pe un panou este înscrisă ura
rea : „Bine ați venit, iubite to
varășe Ceaușescu in județul 
Ialomița !“. în întâmpinare au 
venit Vasile Marin, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, 
Angelo Micul eseu. ministrul 
agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Aldea Militaru, 
ministru secretar de stat, pre
ședintele Uniunii naționale a 
cooperativelor agricole de pro
ducție, Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice, reprezentanți 
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 pregătesc pentru 
apărarea patriei, prezintă onorul 
conducătorului partidului și sta
tului. Fanfara intonează Imnul 
de stat ăl Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda 
de onoare. Un grup de 20 de 
fete îmbrăcate in frumoase cos
tume naționale, împreună cu 

veșnic tinărul octogenar, comu
nistul Ion Trifănescu, coopera
tor pensionar, urează din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat, bun venit pe meleagu
rile ialomițene. oferindu-le, 
după datina străbună, pîîne și 
sare, vin din ploști încrustate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu plăcere invitației 
de a vizita ferme ale Cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Gheorghe Doja — uni
tate al cărei oaspete a mai fost 
în cîteva rînduri, în anii din 
urmă. Cooperatorii din această 
frumoasă așezare au ținut din 
toată inima ca secretarul gene
ral al partidului să fie prezent 
în mijlocul lor. mai ales astăzi, 
la dublul eveniment : sărbători
rea „Zilei recoltei" și a 15 ani 
de la înființarea cooperativei a- 
gr.icole.

în incinta unității s-au strâns 
mii de cooperatori, locuitori ai 
comunei, unii abia sosiți de pe 
cimp cu carele încărcate de po
rumb și de sfeclă, alții cobori nd 
de pe schelele noilor construcții, 
numeroși zootehniști și legumi
cultori. care și-au întrerupt 
munca pentru â-i intimpina pe 
oaspeții dragi.

în fața unor grafice sinteti- 
zind, în graiul lapidar al cifre
lor, realizările dobândite de ță
ranii cooperatori din comuna 
Gheo-rghe Doja, realizări pentru 
care unitatea lor a fost distinsă 
de trei ori cu Ordinul Muncii 
clasa I, președintele cooperativei, 
Ion Spătărelu, membru al C.C. 
ai P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, înfățișează drumul par
curs de această unitate fruntașă 
a agriculturii noastre coopera
tiste. El raportează cu mândrie 
secretarului general al partidu
lui că, in 15 ani de muncă in 
comun, averea obștească a coo
perativei a sporit de la 1,4 mi
lioane lei la 35 milioane, iar 
fondul de acumulare a ajuns la 
30 de milioane lei, revenind 
peste un milion lei la suta de 
hectare. Sint prezentate compa
rativ cifre care oglindesc creș
terea, an de an, a recolle-lor. 
Cooperativa a obținut în acest 
an 4 600 kg griu la hectar, 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 scoteam, pe puțin, 
o mie de kg în plus.

Apreciind rezultatele obținute 
în creșterea producției* tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de perspectivele 
creșterii, in continuare, a pro
ducției vegetale și animale, de 
sporirea veniturilor cooperatori
lor și mecanizatorilor.

— Vă raportăm, tovarășe se
cretar general, spune președin
tele cooperativei — că veniturile 
noastre au crescut de la 1.4 
milioane lei la 23 milioane lei. 
Aceasta se reflectă direct in 
dezvoltarea continuă a coopera
tivei și in traiul mai îmbelșugat 
al membrilor ei. intr-adevăr, de 
mai multi ani. comuna a fost e- 
lectrificată, 100 de familii bene
ficiază de rețeaua de canalizare 
aflată în curs de extindere, s-au 
construit trei școli, un cămin 
cultural, un magazin universal. 
Numai in ultimii 3—4 ani s-au 
ridicat 500 de case noi, trainice 
și luminoase. Circa 800 de fa
milii dispun de âragaze, sute 
de familii aU aparate de radio 
și televizoare. Recent, 30 de co
operatori și-au cumpărat auto
turisme.

Vizita continuă în ferma zoo
tehnică a cooperativei care cu
prinde peste 900 de taurine, 
5 000 de porcine, 3 000 de ovine.

Gazdele înfățișează cu vădită 
satisfacție rezultatele obținute in 
urma aplicării indicațiilor pri
mite din partea secretarului ge
neral al partidului privind mo
dernizarea acestui important 
sector de producție, cu prilejul 
vizitelor anterioare.

Răspunzind întrebărilor tova

rășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele cooperativei spune : 
Aceste vaci, ameliorate prin 
metisare, pot da fiecare cite 
3 500 litri de lapte pe an și chiar 
mai mult, cînd vom avea des
tule furaje.

Priviți, vă rugăm, aceste e- 
xemplare de oi. de la care obți
nem cite trei rînduri de miei la 
fiecare 2 ani. Ceea ce vedeți 
acum Sînt urmarea aplicații re
comandărilor dumneavoastră, 
pentru care Vă mulțumim din 
inimă.

La celălalt capăt al traseului 
vizitei, inalții oaspeți se opresc 
în fața unei expoziții de produse 
agricole proaspăt culese de pe 
tarlalele cooperativei. în mijlo
cul standului tronează știuleți 
mari și grei de porumb, un 
bogat sortiment de legu
me și fructe, capitule de floa- 
rea-soarelui cit roata carului. în 
fața cîtorva rădăcini de sfeclă 
furajeră, de o mărime puțin o- 
bișnuită, președintele cooperati
vei spune :

— Ați avut dreptate, tovarășe 
secretar general. atunci cînd 
ne-ați îndemnat să nu renunțăm 
la sfecla furajeră, cultură care 
depășește o sută de tone la hec
tar.

Apreciind varietatea și bogă

ția exponatelor, tovarășa Elena 
Ceaușescu se interesează de re
zultatele aplicării cuceriri
lor științei în cooperativa 
agricolă. Răspunzind întrebării, 
ministrul agriculturii arată că 
noile soiuri și hibrizi, create de 
cercetătorii români, ca și cele 
aduse din alte părți asigură re
colte sporite. Exemplificînd, el 
prezintă mostre de porumb din 
hibridul simplu 400 care poate 
da 7—8 tone boabe la hectar.

La sfîrșițul vizitei, adresîn- 
du-se cooperatorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spune :

— Vă doresc recolte cit mai 
bogate, multă sănătate și feri
cire tuturor !

La despărțire, miile de oameni 
scandează puternic neîntre
rupt : „Ceaușescu și poporul, 
construiește viitorul".

în drum spre Slobozia, coloana 
de mașini se oprește la capătul 
unui lan de porumb irigat, se
mănat in cultură succesivă, La
nul. viguros dezvoltat, pste încă 
verde, promițând o recoltă bo
gată. Secretarul general al parti- 
lui indică să se extindă a- 
semenea culturi, pentru boabe, 
pe suprafețe cit mai mari.

Slobozia, centru administra
tiv aț județului Ialomița, care îh 
ultimii ani a cunoscut o puter
nică dezvoltare economică și ci
vică. ilustrată prin construcția 
unor mari întreprinderi de pre
lucrare a produselor agricole ve
getale și animale, cum sint fa
brica de ulei, fabrica de produse 
lactate, precum și marele com
binat chimic care va livra agri
culturii peste 600 000 tone în
grășăminte azotoase anual și 
alte obiective economice, ii in
timpina pe inalții oaspeți cu a- 
celași entuziasm. Zestrea edili
tară a orașului s-a îmbogățit cu 
noi blocuri insumînd circa 4 500 
apartamente, un spital cu 600 de 
locuri, școli, internate și alte e- 
dificii social-culturale care con
feră vechii așezări semirurale o 
reală și atractivă înfățișare ur
bană. La intrarea in Slobozia, 
pe întregul traseu pînă in piața 
centrală, mii de cetățeni din o- 
raș. din satele și comunele jude
țului fac conducătorului iubit al 
partidului și statului o primire 
entuziastă. Prin urale și ovații, 
ei își exprimă dragostea și res
pectul deosebit față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adeziunea 
deplină la politica de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

înalții oaspeți vizitează expo
ziția de produse agricole, ani
male de rasă și mașini agricole 
amenajată in piața centrală. în 
standurile chior 22 de coopera
tive agricole și întreprinderi â- 
gricole de stat din județul Ia
lomița. participante la această 
expoziție, stau rînduite. ca un 
bilanț concret al muncii de peste 

an, roadele acestei toamne bo
gate —grine, ’legume, fructe și 
struguri, produse ale industriei 
alimentare. Standurile înfăți
șează sugestiv dezvoltarea agri
culturii ialomițenă.

Mostrele de produse agricole 
și graficele care le însoțesc o- 
feră o imagine sugestivă a rea
lizărilor din această parte a 
Cimpiei Bărăganului. Edifica
toare sint, de asemenea, și ci
frele înscrise pe panouri, privind 
dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
perttru care numai in primii 
doi ani ai cincinalului s-au alo
cat aproape 1,3 miliarde lei. In
vestițiile alocate pentru con
strucția unor mai obiective ale 
producției agricole, pentru ex
tinderea mecanizării, chimizării 
și irigațiilor, au permis crearea 
și dezvoltarea unei puternice 
baze tehnico-materiale. în pre
zent, pentru fiecare tractor re
vin 78 ha, lucrările la cultura 
păioaselor fiind complet meca
nizate. Cantitățile de îngrășă
minte chimice însumează circa 
300 kg la ha. Suprafața irigată 
totalizează 215 000 hectare. re- 
prezentind peste 42 la sută din 
terenurile agricole ale județului.

Activitatea rodnică desfășu
rată de organele și organizațiile 

de partid pentru folosirea 
cit mai deplină a mijloace
lor mecanice moderne create de 
industria socialistă au ca rezul
tat creșterea recoltelor de cere
ale, plante tehnice și alte cul
turi, dezvoltarea zootehniei. în 
acest an, de pildă, producția de 
griu a fost de peste 4 500 kg la 
ha in I.A.S. și 3 407 kg la ha in 
cooperativele agricole, situînd 
județul Ialomița pe primul loc 
în țară, la această cultură. Pro
ducții mari au obținut unitățile 
agricole din această parte a țării 
și la celelalte culturi. Succesele 
se înscriu pe linia hotărîrii co
muniștilor. a tuturor lucrătorilor 
de pe ogoare, de a înfăptui în
tocmai indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae CeaușescU, de a pune 

in valoare toate rezervele pen
tru ca. pină la sfîrșițul cincina
lului. să se realizeze 5 000 kg 
griu și 8 000—10 000 kg porumb la 
hectar.

Rind pe rînd sint trecute în 
revistă standurile de produse a- 
gricole expuse de unitățile re. 
prezentative ale județului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 6- 
preșle in repetate rînduri in fața 
mostrelor, cere deseori explica Iii 
despre măsurile care se iau pen
tru generalizarea experienței u- 
nităților fruntașe. recomandă 
reprezentanților conducerii Mi
nisterului Agriculturii să asi

gure extinderea celor mai 
productive soiuri și hibrizi. 
Valoarea acestei recomandări 
este ilustrată pregnant de 
înseși rezultatele unităților ia
lomițene care au tradus in 
viață aceste indicații. Iată, de 
altfel, cîteva rezultate conclu
dente : I.A.S. Bordușăni a obți
nut 5 531 kg griu la hectar, de 
pe 1 700 hectare. Stațiunea ex
perimentală Mărculești a * re
coltat 12 tone de porumb 
boabe la hectar de la hibridul 
simplu 330, cultivat în sistem 
irigat, Cooperativa agricolă 
Gheorghe Lazăr a cules , 2 760 
kg fioarea-soarelui la hectar de 
pe cele 150 hectare cultivate, 
I.A.S. Amara a obținut 2 200 
kg la hectar, de pe o suprafață 
de 220 hectare.

Luînd cunoștință de aceste 
realizări, secretarul general ăl 
partidului se interesează de 
preocupările Cercetătorilor pen
tru a crea hibrizi de porumb 
cu bobul mai mare și cu tm 
conținut mai bogat în proteine.

Este vizitată apoi expoziția 
de animale de rasă, unde sint 
prezentate cele mai frumoase 
exemplare crescute in fermele 
zootehnice ale județului ; vaci 
care dau 7 000-8 000 litri de lap
te pe an. porci din rasele spe

cializate pentru producția de 
carne, crescuți în marile com
plexe industriale, de la Căză- 
nești, Călărași. Fetești și altele, 
ovine cu lină fină, din rasa Me
rinos, păsări din linii și hibrizi 
de înaltă productivitate.

Secretarul general al partidu
lui se oprește mai mult în 
fața mostrelor de furaje combi
nate și granulate* cere explica
ții ministrului de resort, în le
gătură cu calitatea acestora și 
eficiența Utilizării lor.

în cadrul expoziției sint pre
zentate o gamă largă de mașini 
și utilaje agricole, realizate de 
industria noastră constructoare 
de mașini. Sint remarcate. în
tre altele, prototipul combinei 
de recoltat tomate, mașina pen
tru tăiat și legat coceni, utilaje 

pentru recoltarea și prepararea 
furajelor, pentru lucrări in pod
gorii și altele.

Bogăția produselor Bărăga
nului este valorificată în con
diții superioare de către unită
țile nou create ale industriei 
alimentare, care prezintă o lar
gă gamă de sortimente de con
serve și preparate. Unul dintre 
cei mai reprezentativi expo
zanți. fabrică de ulei din Slobo
zia, prelucrează zilnic 400 tone 
semințe de floărea-soarelui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

manifestă interes față de cali
tatea produselor agroalimentare 
expuse, recomandînd să se acor
de și mai multă atenție acestei 
probleme ca și diversificării 
sortimentelor pentru a satisface 
cit mai deplin cerințele popu
lației.

La sfârșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rostește cu
vinte de apreciere la adresa 
participanților la expoziție și le 
urează noi succese.

în entuziasmul general al ce
lor prezenți, in uralele și ova
țiile nesfârșite. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre locul de desfă-

Fe platoul din fața sediului 
Comitetului județean de partid 
s-au întrunit zeci de mii de lo
cuitori din Slobozia și din co- 
mudele județului Ialomița pen
tru a participa la marea adu
nare populară închinată „Zilei 
recoltei".

In întregul oraș, aflat în plină 
dezvoltare și transformare edi
litară, domnește o atmosferă in- 
suflețitoare, de vibrant entu
ziasm patriotic. Pe mari pan
carte sint înscrise cuvintele : 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „Trăias
că Republica Socialistă Româ
nia !“, chemarea „Oameni âi 
muncii din județul Ialomița ! 
Luptați pentru realizarea in 
mod exemplar a sarcinilor de 
plan pe anul 1973, a cincinalu
lui înainte de termen !“, „Tră
iască eroica noastră clasă mun
citoare „Trăiască harnica
noastră țărănime !**.

Zecile de mii de participanți 
lâ adunare intimpina cu urale 
și ovații entuziaste apariția la 
balconul sediului Comitetului 
județean de partid a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și de 
stat.

Deschizând adunarea, tovară
șul Vasile Marin, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R., a exprimat deose
bita bucurie a locuitorilor ora
șului și județului de a-1 avea 
din nou in mijlocul lor pe iubi
tul conducător al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prezența dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători de partid 
și de stat la „Sărbătoarea re
coltei" in județul Ialomița con
stituie o mare onoare, o înaltă 
cinste pentru noi și in același 
timp o dovadă a grijii mani
festate de conducerea partidului 
și statului față de cei care-și 
desfășoară activitatea pe ogoa
rele patriei. Vă rog să-mi per
miteți să vă adresez din inimă, 
in numele celor prezenți la a- 
ceastă manifestare, al tuturor 
cetățenilor județului, urarea 
strămoșească adresată celor 
scumpi și dragi — Bun ve
nit in mijlocul oamenilor mun
cii din cimpia Bărăganului !

Dorim de la început să expri
măm adeziunea noastră fermă 
la aprecierile Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la istorica dumneavoastră 
vizită întreprinsă pe continentul 
latino-american, unde ați purtat 
cu strălucire solia de pace și 
prietenie a poporului român, 
confirmând încă o dată cu deo
sebită forță politica principiala 
activă, promovată de România 
socialistă, care a produs un viu 
interes pe toate meridianele 
lumii.

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
recoltei'* — a spus in continuare 
vorbitorul — permiteți-ne să vâ 
informăm că țărănimea coope
ratistă, mecanizatorii, toți lu
crătorii din agricultură, animați 
de patriotica dumneavoastră 
chemare de a înfăptui planul 
cincinal înainte de termen, au 
depus eforturi susținute pentru 
folosirea in condiții cit mai 
bune a pămintului și a celorlal
te mijloace de producție, reu
șind astfel să obțină producții 
agricole superioare celor din 
anii precedenți. La cultura griu
lui s-a realizat in medie o pro
ducție de peste 3 400 kg la ha 
in cooperativele agricole și peste 
4 500 kg la ha in întreprinderile 
agricole de stat. De asemenea, 
se estimează producții bune la 
porumb, floarea soarelui, soia, 
sfeclă de zahăr și alte culturi.

Aceste rezultate le datorăm 
înainte de toate sprijinului mul
tilateral acordat din partea sta
tului prin dotarea cu mijloace 
tehnice moderne, înfăptuirii po
liticii partidului nostru, a pre
țioaselor indicații date de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, cu prilejul consfătuirii 
lucrătorilor din agricultura ju
dețului Ialomița din februarie 
1971.

Făcîhdu-mă ecoul acelora care 
muncesc pe aceste meleaguri, 
exprim profunda recunoștință și 
cele mai vii mulțumiri pentru 
sprijinul și grija permanentă ce 
o poartă partidul nostru moder
nizării și dezvoltării intensive a 
agriculturii, pentru tot ceea ce 
întreprinde spre binele și feri
cirea țărănimii, a întregului 
nostru popor.

Iubite tovarășe Ceaușescu. 
îngăduiți-mi să folosesc și a- 

cest prilej pentru a mulțumi 
călduros conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, pentru 
construirea la Slobozia a com- 

șurare a adunării populare, pri
lejuită de sărbătorirea „Zilei 
recoltei".

★
La sediul Comitetului jude

țean de partid tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat vizitează 
o expoziție înfățișînd sistemati
zarea localităților rurale. Cu 
ajutorul unor hărți, schițe și 
fotografii sugestive, arhitectul 
Cezar Niculiu, directorul Cen
trului județean de sistematizare, 
expune liniile directoare ale 
acestei importante acțiuni. Sînt 
înfățișate schițele citorva co
mune, este expusă concepția 
de amplasare a obiectivelor 
economice, edificiilor social- 

Adunarea
binâtului de îngrășăminte azo
toase. Va raportam că, deși cu 
o anumită intirziere și cu unele 
greutăți, începând de ieri, aceas
ta modernă unitate a industriei 
chimice produce amoniac.

Sintem conștienți că rezulta
tele obținute de noi in agricul
tură puteau sa fie și mai bune 
dacă ne organizam mai temei
nic munca și foloseam pe de
plin întregul potențial al pâ- 
mintului, mijloacele mecanice 
și forța de muncă existente.

Purtind permanent in inimile 
noastre exemplul însuflețitor al 
pasiunii dumneavoastră revolu
ționare in muncă, al dragostei 
nemărginite lață de patrie, vă 
asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, că vom face totul 
pentru a înfăptui cu consec
vență și fermitate politica 
marxist-leninistă a partidului și 
statului nostru, prețioasele dum
neavoastră indicați;. Ne anga
jăm, a spus in încheiere vorbi
torul, ca in anul viitor, anul ce
lui de-al XI-lea Congres al 
partidului și al sărbătoririi celei 
de-a XXX-a aniversări a in
surecției naționale antifasciste 
armate, să ne înzecim eforturile 
pentru a face totul in vederea 
obținerii unor rezultate cit mai 
de seamă în toate domeniile de 
activitate.

A luat apoi cuvintul tovară
șul Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimen
tare și apelor.

Această minunată zi de toam
nă, consacrată cinstirii muncii 
celor de pe ogoare, găsește lu
crătorii din agricultură in plină 
activitate de recoltare a cultu
rilor de toamnă și de însămin- 
țare a ceior pentru anul viitor. 
La încheierea acestui an agri
col, țin să exprim vii mulțu
miri conducerii partidului, per
sonal tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul și îndrumarea acorda
tă permanent în rezolvarea 
multiplelor probleme ale agri
culturii.

Raportăm — a spus în conti
nuare vorbitorul — că și in a- 
cest an, cu toate condițiile gre
le din toamna anului 1972 și 
din primăvara anului în curs, 
un mare număr de unități a- 
gricole au reușit la cultura griu
lui să obțină producții sporite. 
Rezultatele obținute în acest an 
la cultura griului au fost te
meinic analizate în vară, cu toți 
lucrătorii din agricultură, luîn- 
du-se măsuri ca experiența va
loroasă a unităților fruntașe să 
fie cunoscută de toți cei ce 
muncesc pe ogoare și făcînd 
din aceasta un program pe care 
ne-am angajat să-1 generalizăm, 
aplicindu-1 in toate unitățile 
noastre, pentru ridicarea pro
ducției de griu.

în executarea însămînțărilor 
din această toamnă, lucrătorii 
din agricultură dau o bătălie 
grea, luptind cu lipsa de umi
ditate și întârzierea în vegeta
ție a unor culturi premergă
toare. Sarcina dată de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, de a realizg pînă la 30 
septembrie peste 50 la sută din 
cele trei milioane de hectare 
de însămințat in toamna acestui 
an a fost realizată, avînd tot
odată arat pentru însămințăvi 
la această dată peste 85 la sută 
din suprafața prevăzută. In con
tinuare vom depune toate efor
turile pentru a termina semă
natul în următoarele zile.

Raportăm, de asemenea, că a 
fost terminată însămintarea su
prafeței cu orz de toamnă.

In această toamnă mai avem 
de recoltat culturile târzii de pe 
mai bine de 3.5 milioane hec
tare, culesul fructelor și stru
gurilor de pe circa 400 000 hec
tare și de efectuat arături pen
tru insămințările din primăva
ră pe aproape 4 milioane hec
tare, la care trebuie să adău
gam importantele acțiuni de 
gospodărire mai bună a întregii 
suprafețe de teren agricol.

Pină in prezent, putem ară
ta că la floarea soarelui și car
tofii de toamnă lucrările de re
coltat sint practic încheiate ; 
sintem intr-un stadiu avansat 
de recoltare la sfecla de zahăr 
și struguri ; au început din plin 
lucrările de recoltare la soia.

Stringerea la timp a suprafe
țelor care au mai rămas, cu 
culturi furajere, constituie de a- 
semenea pentru noi o sarcină 
majoră, pentru a se asigura ne
voile de hrană a animalelor, 
pentru producția care urmează.

Vreau să subliniez în fața 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că rezultatele obți
nute pină in prezent nu ar fi 
fost posibile fără un sprijin deo
sebit din partea comitetelor ju
dețene de partid, cărora le mul
țumim călduros pentru ajutorul 

culturale, instituțiilor adminis
trative oare vor întregi peisa
jul urbanistic al comunelor, in 
spiritul sarcinilor trasate de se
cretarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor făcute în acest 
județ.

Subliniind faptul că în locali
tățile rurale' se construiesc an 
de an tot mai multe locuințe, 
secretarul general al partidului 
indică să se asigure respectarea 
schițelor de sistematizare, să se 
realizeze proiecte variate de 
construcții de locuințe îmbi- 
nînd tradițiile locale, specificul 
fiecărei zone, al fiecărei locali
tăți, cu necesitățile ridicării 
gradului de confort și civiliza
ție.

dat în executarea numeroaselor 
acțiuni ce au fost întreprinse in 
acest an în agricultură.

De asemenea, mulțumim or
ganelor centrale care ne-au spri
jinit in rezolvarea problemelor 
în cursul acestui an. Totodată, 
revine ca sarcină specialiștilor, 
tuturor liicrătorilor din unită
țile agricole de stat și coopera
tiste, organelor agricble de *14 
județe și celor din ministerul 
nostru ca, trăgînd învățăminte 
din deficiențele manifestate in 
activitatea de producție și eco
nomică a acestui an, să ia mă
suri energice de înlăturare a 
acestora, de întărire a discipli
nei și răspunderii, de a lupta 
neobosit pentru îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute în planul de 
stat, in planul fiecărei unități, 
sarcină de căpetenie a fiecăruia 
dintre noi.

Țărănimea cooperatistă și lu
crătorii din unitățile agricole 
de stat, conștienți de răs
punderea pe care o au ■ in 
fața întregului popor, pentru în
deplinirea mărețelor sarcini tra
sate de partidul și statul nostru, 
se angajează față de dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, de a munci mai mult și mai 
bine, pentru dezvoltarea conti
nuă a agriculturii, pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste.

în continuare, tovarășul Con
stantin Stâtescu, secretarul Con
siliului de Stat, ’dă citire De
cretului Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia prin care, „Pentru contri
buția adusă la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a agricul
turii socialiste și pentru parti
ciparea activă a țăranilor co
operatori, a muncitorilor, meca
nizatorilor. tehnicienilor și in
ginerilor la obținerea, în anul 
1973, a unor producții mari de 
griu la hectar, pe întreaga su
prafață avută în cultură și li
vrarea la fondul de stat a unor 
cantități sporite", se acordă Or
dinul Muncii clasa I următoa
relor unități agricole : Coope
rativei agricole de producție 
„Gîrla Mare" din comuna Girla 
Mare, județul Mehedinți, care 
a realizat pe suprafața de 650 
de ha, terenuri neirigate cate
goria I-II, o producție medie 
de 5 009 kg griu la hectar ; Co
operativei agricole de produc
ție „Comloșu Mic" din comuna 
Comloșu Mare, județul Timiș, 
care a realizat pe suprafața de 
260 de ha. terenuri neirigate, ca
tegoria I-II, o producție medie 
de 5 075 kg griu la hectar ; Co
operativei agricole de producție 
„Ilba" din comuna Cicîrlău, ju
dețul Maramureș, care a reali
zat pe'suprafața de 41 de ha, te
renuri neirigate, categoria V-VI, 
o producție medie de 4 215 kg 
griu la hectar ; întreprinderii 
agricole de stat-Stelnica, ju
dețul Ialomița, care a realizat 
pe suprafața de 1 400 de ha te
renuri neirigate, categoria I-II. 
o producție medie de 5 500 kg 
griu la hectar ; întreprinderii 
agricole de stat — Bordușani, 
județul Ialomița, care a reali
zat pe suprafața de 1 200 de ha 
terenuri neirigate, categoria 
I-II, o producție medie de 5 500 
kg griu la hă.

A luat apoi cuvintul tovară
șul Aldea Militaru, ministru se
cretar de stat, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

Cu prilejul sărbătoririi tradi
ționalei Zile a recoltei, rapor
tăm că întrecerea socialistă a 
cuprins în acest an toate coope
rativele agricole. Cooperatorii, 
toți lucrătorii din agricultură 
au depus eforturi susținute pen
tru a obține producții vegetale 
și animale cit mai mari,- în ve
derea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroali
mentare,. a industriei cu mate
rii prime și crearea de dispo
nibilități pentru export.

Sintem conștienți că aplicarea 
consecventă a programelor ela
borate de partid pentru dez
voltarea agriculturii, sporirea 
producției vegetale și anima
le determină ridicarea eco
nomică și socială a satelor pa
triei. creșterea continuă a nive
lului de trai al celor ce mun
cesc de la orașe și sate. Pentru 
grija deosebită pe care le-o 
poartă partidul și statul, pen
tru faptul că astăzi beneficiază 
de venituri mai mari, de pensii, 
de ajutoare pentru copii, creșe 
și grădinițe, de spitalizare gra
tuită. tratament în stațiuni bai- 
neoclimaterice, concedii de odih- I 
nă. milioanele de țărani coope2- j 
ratori vă adresează, mult stima
te și iubite tovarășe secretar ge
neral. cele mai vii mulțumiri 
izvorite din adincul ființei lor și 
vă exprimă recunoștința fierbin
te pentru sprijinul stator ■>ic pe
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Cuvintarea tovarășuluidin Slobozia
care 11 dați zi de\zi agriculturii,- 
pentru tot ceeaftce partidul 
nostru întreprinde^ spre binele și 
fericirea țărănimii, a întregului , 
popor. J-?

Analizînd rezultatele obținute 
la cultura griului, UIN.C.A.P. a- & 
cordă titlul de cooperativă agri-}/

punzînd vibrantei scrisori pe 
care ne-ați^ adresat-o, am recol
tat la timp .culturile de toamnă 
și am însămînțat în întregime 
suprafețele prevăzute cu griu 
de toamnă.

Stema județului . Mehedinți 
cordă titlul-ae cooperanva a gri-,7 și-a luat din timpuri străvechi 
colă fruntașă pe țară în între- albinele ca simbol al hărniciei 

. .. .. __ locuitorilor săi. Dar acum „al-
«x binele", adică noi, cei care pro

ducem bunurile materiale, sim
țim* că muncim pentru noi în
șine,” pentru prosperitatea în
tregii' țări. Astăzi, de Ziua re
coltei,angajăm solemn să 
dăm și? o mai mare strălucire' 
muncii noastre, spre binele 
tării, al întregii noastre națiuni 
socialiste.

Luînd cuvîntul, VASILE IM>- 
BRE, președintele C.A.P. Com- 

. loșu-Mic. județul Timiș, a ară- 
\ tat : Am venit aici în inima Bă- 

â* răganului, dintr-o altă vestită 
1? cîmpie a țării — Banatul — 
A o cri ac «im.fnmintelor de

cerea socialistă pe 1973 la a- 
ceastă cultură, următoarelor uni
tăți : >

Locul I, diploma de onoare 
și drapelul de uriiiate fruntașă 
cooperativelor agricole de pro
ducție Gîrla Mare, județul Me
hedinți ; Comloșu-Mic, județul 
Timiș și Ilba, județul Maramu
reș.

Locul II cooperativelor agri- â*
cole de producție Foieni, jude- % 
țul Satu Mare, care a obținut ;
4 902 kg grîu la hectar și Nerău, 
județul Timiș, care a obținut 1 
4 633 kg grîu la hectar.

Locul III cooperativelor agri-
cole de producție Smirna, jude-spre a da glas simvamintelor de 
tul Ialomița, care a obținut H. nețărmurită dragoste și recu- 
4 608 kg grîu la hectar ; Bălță- noștință pe care cooperatorii 
gești, județul Constanța, care a $$ din județul Timiș — romani,
obținut 4 620 kg grîu la hectar 
și Gheorghe Doja, județul Ia
lomița, care a obținut 4 600 kg 
grîu la hectar.

U.N.C.A.P. acordă, de aseme
nea, mențiuni următoarelor coo
perative agricole, care au obți
nut peste 4 500 kg grîu la hec
tar : Tomnatic, județul Timiș ; 
Cobadin, județul Constanța ; Pe
trești, județul Satu Mare ; Dor 
Mărunt, județul Ialomița și 
Valea lui Mihai, județul Bihor.

După ce a adresat calde feli
citări țăranilor cooperatori, me
canizatorilor și specialiștilor din 
unitățile care au cucerit titlul 
de cooperativă fruntașă pe țară 
la cultura griului, precum și 
din celelalte cooperative care 
au realizat producții peste plan, 
urîndu-le noi succese în bătălia 
pentru recolte tot mai mari, 
vorbitorul a exprimat calde 
mulțumiri comitetelor județene 
și tuturor organizațiilor de 
partid pentru îndrumarea și 
sprijinul permanent pe care îl 
acordă cooperativelor agricole în 
activitatea lor economică, orga
nizatorică și social-culturală. In 
încheiere el a spus :

Ne angajăm solemn, în fața 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fața partidului, a întregului 
nostru popor, că în anul care 
vine — anul aniversării a trei 
decenii de la eliberarea patriei, 
anul celui de-al XI-lea Con
gres al partidului nostru — coo
peratorii, întreaga țărănime, vor 
munci cu hotărîre și dăruire 
pentru a face ca roadele pămîn- 
tului să fie mai bogate, pentru 
a înfăptui in mod exemplar sar
cinile ce decurg din programul 
de dezvoltare a agriculturii, pen
tru a-și spori aportul la înflo
rirea patriei noastre socialiste, 
la creșterea prestigiului ei în 
lume.

în cuvîntul său, ILIE BĂRAl- 
TARU, președintele C.A.P. Gîrla 
Mare, județul Mehedinți, adre- 
sînd în numele cooperatorilor din 
comuna Gîrla Mare, al tuturor 
oamenilor muncii din satele ju
dețului Mehedinți, un cald salut 
și cele mai bune urări conduce
rii de partid, secretarului gene
ral al P.C.R.. a spus :

Noi, cei ce lucrăm pe ogoare, 
vă exprimăm redunoștința fier
binte pentru politica plină de 
înțelepciune pe care o promo
vați atât pe plan intern cît și 
pe plan extern. Dînd glas aspi
rațiilor poporului român și în
trunind, de aceea, întreaga lui 
adeziune, această politică, pro
fund principială, stă chezășie 
rezultatelor pe care le obținem 
în dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale și contri
buie la creșterea prestigiului de 
care se bucură azi în lume 
România socialistă.

Am încheiat un an bun. Bi
lanțul lui ne arată că. deși am 
avut de înfruntat condiții cli
materice destul de aspre, de
terminate de o secetă prelun
gită. am obținut nu mai puțin 
de 5 000 kg de grîu și circa 
4 500 kg porumb boabe la hec
tar. în condiții de neirigare. în 
numele cooperatorilor pe care-i 
reprezint, vă rog să-mi permi
teți să adresez cele mai calde 
mulțumiri pentru conferirea 
Ordinului Muncii clasa I. a Di
plomei și drapelului de coope
rativă agricolă fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă pe anul 
1973. Noi vedem în aceste dis
tincții prețuirea muncii rodnice 
pe care o desfășurăm. Dar 
dv.. tovarășe secretar gene
ral. ne-ați învățat să nu ne lă
săm cuprinși de automulțumire. 
să căutăm mereu noi si noi po
sibilități pentru a face mai 
spornică munca noastră. Vă ra
portăm. în acest sens, că răs-

germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități — le nutresc 
statornic față de înțeleaptă 
conducere a partidului, față de 
persoana celui mai luminat și 
dîrz fiu al poporului român — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în numele consătenilor mei 
din Cbmloșu-Mic. doresc să ex
prim cele mai calde mulțumiri 
pentru înalta distincție conferi
tă azi cooperativei noastre agri
cole pentru rezultatele obținute 
în acest an la cultura griului 

/ și să vă asigur că onoarea ce 
•3 ni s-a făcut reprezintă un pu- 

- ternic îndemn de a ne consacra 
toată priceperea si pasiunea în
floririi continue a agriculturii 
noastre socialiste.

Cooperativa agricolă din Com
loșu-Mic, unitate distinsă de 
două ori consecutiv, în 1971 și 
1972 cu ..Ordinul Muncii" clasa 
I. a obținut în acest an o pro
ducție de grîu de 5 075 kg la ha, 
pe teren neirigat. Realizăm, de 
asemenea. producții bune la 
porumb, sfeclă de zahăr, cînepă 
legume, lapte și carne.

Preocuparea noastră cea mai 
importantă — a spus în, înche
iere vorbitorul — o constituie 
în momentul de față pregătirea 
producției anului 1974. Ne an
gajăm ca în anul viitor să de
pășim producțiile planificate la 
cereale, plante tehnice și le
gume cu cel puțin 15 la sută, 
să dezvoltăm și mai mult sec
torul zootehnic. încredințez 
conducerea de partid, pe dum
neavoastră. iubite tovarășe se
cretar general, ca, țăranii coope
ratori din Comloșu-Mic își vor 
face și de acum înainte pe de
plin datoria, part.icipînd în mod 
exemplar la înfăptuirea politi
cii partidului de 
multilaterală a patriei 
scumpe — România

A luat, apoi 
FAN -----------
C.A.P.
Mare. La această mare sărbă
toare a holdei — a spus el — 
la care vin din cîmpia de nord 
a țării, din județul Satu Mare, 
îngăduiți-mi să vorbesc, mai 
întâi, despre o recoltă care nu 
e contabilizată nicăieri, — dar 
care se numără printre roadele 
cele mai de preț ale politicii 
înțelepte și clarvăzătoare a par
tidului — unitatea de nezdrun
cinat dintre oamenii muncii 
din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate.

Ați fost, tovarășe secretar ge
neral. la noi, am avut cinstea 
deosebită de a vă primi cu pli
ne și cu sare și în comuna 
noastră, la Petrești. Ținem min
te, cuvînt cu cuvînt ceea ce 
ne-ați spus. Vizita ne care 
ne-ați făcut-o, vizitele în atâtea 
alte unități, consfătuirile cu ca
drele de răspundere și cu spe
cialiștii se alătură. întregesc și 
asigură succesul măsurilor lua
te în ultimul timp pentru con
solidarea bazei materiale a agri
culturii și pentru modernizarea 
ei. pentru perfecționarea orga
nizării conducerii si planificării 
în acest sector de activitate. 
Rezultatele sînt — și vor fi — 
din ce în ce mai bune. Noi. cei 
din Petrești. am fost răsplătiți 
în ultimii doi ani de două ori 
cu Ordinul Muncii cl. I. pentru 
recoltele mari obținute. A fost 
expresia prețuirii si. în același 
timn, un îndemn și o obligație 
pentru cooperatorii noștri. Anul 
agricol pe care l-am încheiat, 
a consemnat și el succese 
care ne mîndrim : o recoltă de 
4 542 kg de grîu, în medie 
hectar, producții bune la po
rumb. cartofi si sfecla de zahăr.

Deplina egalitate de care ne 
bucurăm, 
prospere < 
deopotrivă,

>■-

dezvoltare 
noastre 

___ socialistă, 
cuvîntul ȘTE- 

VILLANY, președintele 
Petrești. județul Satu

germani sau de alte naționali
tăți, întăresc în conștiința tu
turor ceea ce eu aș numi sen
timentul demnității sociale. 
Sînt gîndurile cu care am ve
nit la sărbătoarea recoltei și 
pe care le rostesc, împreună cu 
cele mai calde urări la adresa 
partidului nostru, a conducerii 
sale, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în jurul căruia se 
polarizează azi toate conștiin
țele, voința tuturor cetățenilor 
patriei noastre socialiste.

Luînd cuvîntul, ing. CON
STANTIN GIB, directorul I.A.S. 
Ograda. județul Ialomița, a 
spus : Vă raportăm, mult iubite 
tovarășe Ceaușescu, că. de la 
vizita ce ați făcut-o în unitatea 
noastră în iulie 1971, lucrătorii 
de la I.A.S. Ograda au obținut 
succese importante. concreti
zate în creșterea substanțială a 
producției vegetale și animale 
și în reducerea cheltuielilor de 
producție. în acest an. hotărîtor 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, colectivul 
nostru realizează un spor de 
producție în valoare de peste , 
20 milioane lei și obține, peste ' 
prevederile inițiale, beneficii în 
valoare de .6 milioane lei.

Raportăm că am încheiat în- 
sămînțatul culturilor de toamnă 
pe întreaga suprafață de aproa
pe 5 000 hectare. Aceste rezul
tate demonstrează atât supe
rioritatea agriculturii socialiste 
în general și a agriculturii de 
stat în special, cît și marile re
zerve pe care le avem pentru 
creșterea rapidă a producției, 
pentru sporirea eficienței eco
nomice, contribuind într-o mă
sură tot mai însemnată la con
stituirea fondului central de 
produse agroalimentare. la mai 
buna aprovizionare a întregului 
ponor.

Sintem conștienți că rezulta
tele muncii noastre pot fi și 
mai bune. Dispunem de o bază 
tehnică și materială puternică, 
de tehnologii la nivelul țărilor 
avansate din punct de vedere 
al dezvoltării agriculturii. Vă a- 
sigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că. noi, lucrătorii de 
la I.A.S. Ograda. înfăptuind în
țeleaptă politică a partidului, 
răspunzînd grijii ce ne-o pur- 
tați. vom îndeplini înainte de 
termen sarcinile din actualul 
cincinal, situindu-ne mereu la 
înălțimea încrederii acordate, 
conștienți că astfel ne vom 
aduce o contribuție importantă 
la dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

în cuvîntul său, GIIEORGHE 
RADU, directorul stațiunii pen
tru mecanizarea agriculturii „1 
Mai", județul Brăila, a arătat 
că lucrătorii din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, 
alături de cooperatori și de lu
crătorii din întreprinderile agri
cole de stat, raportează condu
cerii partidului succesele obți
nute în sporirea producției 
agricole și hotărîrea lor de *a 
munci Si mai bine pentru ca în

anii ce vin să se obțină recolte 
tot mai mari, tot mai îmbelșu
gate.

Noi, lucrătorii de la stațiu
nea pentru mecanizarea agri
culturii „1 Mai" din județul 
Brăila — a spus vorbitorul — 
ne-am realizat planul pe pri
mele 9 luni din acest an în pro
porție de 122 la sută, am depă
șit 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 tovarășe se
cretar general, ne-a însuflețit, 
ne-a dat noi puteri. Mecaniza
torii noștri s-au angajat să are 
cel puțin 4 hectare pe schimb, 
iar la recoltare, folosind com
bina „Gloria", să strîngă zilnic 
20 000-22 000 kg floarea-soarelui, 
cu 7 000—8 000 kg mai mult de- 
cît capacitatea proiectată a a- 
cestei . mașini. Vă raportăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că acest angajament 
a fost îndeplinit.

Vă asigurăm că vom depune 
în continuare toate eforturile 
pentru ca recolta anului 
să fie mai îmbelșugată, 
binele poporului nostru 
florirea patriei.

In aplauzele și -uralele 
ziaste ale zecilor de __
participants a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
rai al partidului a fost urmă
rită-cu deosebită atenție și sub
liniată deseori cu aplauze și 
ovații, semne ale adeziunii de
pline a întregului nostru popor 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ale 
hotărîrii de a munci neobosit 
pentru. dezvoltarea multilate
rală a societății noastre socia
liste, pentru traducerea în viață 
a mărețelor obiective ale Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

în încheierea adunării popu
lare, primul secretar al Comite
tului județean Ialomița al 
P.C.R., Vasile Marin, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în numele participanților la a- 
ceastă mare sărbătoare, cele 
mai profunde mulțumiri pentru 
înaltele aprecieri făcute la 
adresa lucrătorilor de pe ogoa
re, exprimînd angajamentul de 
a îndeplini și depăși, în anii ce 
vin indicațiile date. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
coboară apoi în fața sediului 
Comitetului județean Ialomița 

• al P.C.R.. unde o gardă de onoa
re prezintă onorul. O fanfară in
tonează imnul de stat.

Secretarul general al P.C.R. 
împreună cu ceilalți conducători 
de partid și de stat părăsesc 
orașul . aclamați îndelung de 
zecile de mii de oameni ai mun
cii din Slobozia și din comune
le județului Ialomița prezenti 
în această frumoasă zi de toam- 
pă la sărbătorirea „Zilei re
coltei".

Munca

ne

la

condițiile de trai 
de care beneficiem 

români, maghiari.

1974
spre 

și in

entu- 
mii de

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

creșterea veniturilor. După cum 
se cunoaște, s-au luat măsuri 
pentmi asigurarea pensionării 
tuturor cooperatorilor, ajuto
rului pentru copii și pentru fe
meile cu mulți copii, s-a intro
dus gratuitatea asistentei sani
tare. Toate acestea vorbesc mult 
despre politica partidului și 
statului nostru socialist, despre 
preocuparea de a face totul ca, 
pe măsura dezvoltării economiei 
naționale —- și vorbind de agri
cultură, pe măsura creșterii pro
ducției agricole, — să crească și 
bunăstarea și fericirea țărănimii, 
a tuturor lucrătorilor din agricul
tură. Calea pentru aceasta este 
de a munci cu hotărîre pentru a 
obține recolte tot mai sporite, 
de a face totul pentru ca între
gul nostru popor să poată duce 
o viață tot mai îmbelșugată ! 
(Urale, puternice ; aplauze pre
lungite).

Deși sintem Ia „Ziua 
tei", trebuie să 
aici ______
care clasa noastră muncitoare, 
toți oamenii muncii din indus
trie le obțin în înfăptuirea pla
nului cincinal, a sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională a par
tidului. Pe primele nouă luni 
din acest an, producția indus
trială este superioară celei de 
anul trecut cu 14,7 la sută, de
pășind prevederile planului pe 
această perioadă cu peste un 
miliard lei. Aceasta demonstrează 
că avem depline posibilități ca 
planul industriei pe acest an 
să fie nu numai îndeplinit, dar 
chiar și depășit. (Aplauze pre
lungite ; se scandează; 
„Ceaușescu și poporul").

Succesele pe care Ie obținem 
în dezvoltarea industriei asi
gură și condițiile necesare pen
tru dotarea agriculturii cu ma
șini și tractoare agricole, pu
nerea Ia dispoziția ogoarelor a 
unor cantități tot mai însem
nate de îngrășăminte și de alte 
substanțe chimice. Anul viitor, 
agricultura va primi circa 
14 000 de tractoare, ceea ce în
seamnă de cinci ori mai mult 
decit totalul tractoarelor pe 
care Ie avea România in anul 
1938, asigurindu-se astfel con
diții tot mai bune pentru exe
cutarea Ia timp și la nivel su
perior a tuturor lucrărilor agri
cole. Ș-a vorbit aici de combina 
„Gloria". Cei din agricultură 
știu ce minunate rezultate dă 
această combină Ia strînsul la 
timp și fără pierderi al recolte
lor. Anul viitor, alte cîteva mii 
de astfel de combine se vor 
adăuga celor existente deja pe 
ogoarele agriculturii noastre. 
Va crește, de asemenea, canti
tatea de îngrășăminte. De altfel, 
după cum ați auzit, începînd 
de ieri, nu departe de aici, a 
început să producă noul com-

rezultatele

recol- 
menționez și 

minunate pe

binat chimic de îngrășăminte 
azotoase. Urăm celor de la 
combinat să-și îndeplinească în 
bune condiții sarcinile de pro
ducție, livrînd celor din Bără
gan — dar și celor din alte ju
dețe — o cantitate mai marc 
de îngrășăminte, încă din 
anul viitor. (Aplauze prelungite, 
urale).

Iată că, atât în industrie. pît 
și în agricultură, oamenii mun
cii din țara noastră înfăptuiesc 
neabătut politica partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României, dau viață 
programului elaborat de Con
gresul al X-Iea al partidului, 
asigură înălțarea civilizației so
cialiste pe pămîntul stră
moșesc al patriei J (Aplauze 
puternice, urale : se scandea
ză : ..Ceaușescu-P.C.R.").

Pentru rezultatele bune obți
nute în întreaga lor activitate, 
doresc să adresez, și cu acest 
prilej al sărbătoririi „Zilei re
coltei", tuturor întreprinderilor 
de stat, tuturor cooperativelor, 
întreprinderilor de mecanizare, 
tuturor țăranilor cooperatori, 
lucrătorilor din unitățile agri
cole de stat, inginerilor, tehni
cienilor, oamenilor de știință 
din agricultură, cele mai 
felicitări și urări de noi 
cesc. (Apladze puternice, 
prelungite).

De asemenea, doresc, cu 
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. 
(Aplauze puternice, urale pre
lungite).

Avem, desigur, rezultate bune 
și în dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei, culturii. De altfel, 
este de înțeles că toate reali
zările noastre nu ar fi posibile 
fără a asigura ridicarea nivelu
lui de cunoștințe al întregului 
popor, fără a pune la temelia 
a tot ceea ce înfăptuim cu
ceririle științei și tehnicii con
temporane. Socialismul nu se 
poate construi decit pe baza a 
tot ceea 
omenirea 
el însuși 
descătușa 
inițiativa

calde 
suc- 

urale

acest

ce a făurit mai bun 
pînă in prezent — și 

acționează pentru a 
gîndirea, voința și 

omului spre a fi în 
stare să cucerească tot mai 
înalte culmi ale științei, să punâ 
cuceririle ei în slujba progre
sului, a bunăstării și fericirii 
popoarelor. (Urale, ovații. Se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Tot ceea ce înfăptuim este 
destinat omului. întreaga poli
tică a partidului nostru de con
strucție a orînduirii socialiste 
este chemată să asigure condiții 
tot mai bune de viață materia
lă și spirituală pentru toți ce
tățenii patriei, manifestarea de-

cel mai de pref omagiu
la sărbătoarea muncii

PRIN STRĂDANII COMUNE

Săptămîna care s-a încheiat 
a fost pentru lucrătorii o- 
goarelor din județul Mureș 
săptămîna efortului sporit în
chinat strîngerii roadelor, 
pregătirii terenului și însă- 
mînțării griului. în Ziua re
coltei 26 de unități agricole 
cooperatiste, printre care 
Luduș, Nadeș, Cuci, Pedrag, 
Sălcud au raportat încheierea 
recoltării sfeclei de zahăr, re
zultate bune la adunatul po
rumbului, la însămînțat. Pri
lej de trecere în revistă a 
succeselor obținute pină a- 
cum pe frontul toamnei, 
ziua recoltei a fost pe melea
gurile mureșene ziua unui e? 
fort colectiv dăruit strîngerii 
și depozitării acesteia. 15 000 
de țărani cooperatori și tot 
atîția tineri din întreprinde
rile și instituțiile județene, e- 
levi și studenți. și-au împle
tit strădaniile pentru a scoa
te din cîmp noi cantități de 
porumb, struguri, sfeclă de 
zahăr, furaje. în graficul bi- 
lanțier al campaniei acestui 
anotimp se înscriu și alte ci
fre. Depozitarea a 200 tone 
fîn, însilozarea a 135 tone fu
raje, recoltarea sfeclei de za-

hăr de pe suprafața de 105 
hectare, transportul spre ba
zele de recepție a 3 800 tone 
sfeclă, strîngerea porumbului 
de pe 210 hectare, efectuarea 
arăturii pe 1 040 hectare, pre
gătirea terenului pentru însă- 
mîntări pe 1 350 hectare și 
semănatul 
hectare 
măsură 
minică. 
muncă
ogoarelor, ziua recoltei a fost 
cinstită de către locuitorii o- 
rașelor, care, ca și ieri, în 
numeroase rînduri și-au pus 
brațul în slujba cîmpului, ci
mentând astfel frăția între 
muncitori și țărani.

cu grîu a 1300 
sînt faptele care dau 
efortului zilei de du- 

Sărbătorită prin 
de către lucrătorii

MIRCEA BORDA

PE
REZULTATE 

MĂSURA EFORTURILOR

Cu hotărîrea ca ziua recol
tei să devină o zi de muncă 
record pe ogoare, țăranii co
operatori și mecanizatorii 
din județul Galați au ieșit 
ieri încă de la răsăritul soa
relui la culesul strugurilor, 
al porumbului, al celorlalte 
culturi de toamnă. Peste tot

am sesizat grija pentru o 
bună folosire a forțelor, pen
tru ca fiecare utilaj să dea 
randamentul maxim, ca fie
care centru de vinificație să 
lucreze la capacitatea maxi
mă, ca fiecare bază de re
cepție să primească, operativ, 
cit mai multe din roadele 
toamnei. Celor 40 000 de ță
rani cooperatori și 2 500 me
canizatori li s-au alăturat și 
ieri peste 25 000 de elevi. Vi
ticultorii au cules 40 tone 
struguri, ajungînd astfel la 
80 000 tone de la începutul 
campaniei, ceea ce înseamnă 
75 la_ sută din suprafața cul
tivată cu viță de vie pe rod. 
Nici brigăzile de cîmp nu 
s-au lăsat mai prejos, reu
șind să strîngă porumbul de 
pe 2 000 hectare. 1 200 tone 
sfeclă etc. O activitate sus
ținută s-a desfășurat în 
toate unitățile agricole, dar 
mai ales la I.A.S. Ivești, 
unde pînă ieri se și recoltase
ră peste 430 hectare din cele 
504 hectare de vie și la C.A.P. 
Grivița. unde producția 
struguri a fost strinsă 
prezent de pe aproape 87 la 
sută din suprafața cultivată.

BILANȚUL 
UNEI SINGURE ZILE

de 
in

ION CHIRIC

Și pînă ieri zilele acestei 
toamne au fost pentru lu
crătorii ogoarelor adevărale 
zile fierbinți închinate cam
paniei agricole. Duminică 
— Ziua recoltei — a fost 
însă o autentică zi a recor
durilor. Pretutindeni, de la 
un capăt la altul al județu
lui Timiș, ogoarele au cu
noscut tumultul zecilor de 
mii de cai-putere struniți 
de nu mai puțin de 30 000 
de oameni, din care un sub
stanțial aport l-au adus cei 
circa 8 000 salariați. elevi și 
studenți. Bilanțul a fost pe 
măsura strădaniei depuse. 
S-au arat 3 300 hectare și 
s-au însămînțat cu grîu 
7 360. Porumbul de pe 2 800 
hectare a ajuns în depozite, 
iar 1 060 tone de struguri se 
află în fața teascurilor 
centrele de vinificație. 
duminică au mai fost 
coltate 600 hectare cultivate 
cu soia și au fost culese nu 
mai puțin de 300 tone legu
me.

ia 
Tot 
re-

ION DANCEA

plină a personalității umane, 
participarea activă la condu
cerea societății a tuturor ce
tățenilor patriei, a întregului 
popor. Făurirea orînduirii so
cialiste este opera conștientă a 
maselor, a poporului, care, stă
pîn pe destinele sale, își fău
rește viafa așa cum o dorește ! 
(Urale, aplauze, ovații. Se scan
dează „Ceaușescu-P.C.R.")

Cunoașteți eforturile pe care 
le facem pentru ridicarea ni
velului de trai, pentru construi
rea de locuințe și așezări so- 
cial-culturale. Cred că Slobozia 
constituie ea însăși un exemplu 
al acestor preocupări și realizări 
ale regimului nostru socialist 
privind ridicarea orașelor și 
satelor la un grad superior de 
civilizație, asigurarea unor con
diții de locuit din ce în ce mai 
bune. (Urale puternice, a- 
plauze ; se scandează „Ceaușescu 
—P.C.R.")

Desigur, avem rezultate bune 
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 realizărilor lui. Fără 
nici o îndoială că nu poate de
cit să ne bucure faptul că mun
ca poporului nostru, realizările 
lui pe calea socialismului sînt 
apreciate pe toate meridianele. 
Dar toate aceste realizări și a- 
precieri ne obligă să ne privim 
critic și autocritic munca, să 
vedem că, pe lingă ceea ce am 
realizat, mai avem încă multe 
do făcut spre a asigura lichida
rea stării de înapoiere de la 
care am pornit, spre a înfăptui 
în bune condiții programul tra
sat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională privind 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României. De altfel, ceea ce am 
realizat ne îndreptățește să 
spunem că avem condiții, că 
poporul nostru are forța nece
sară pentru a înfăptui cu succes 
acest program. Trebuie însă să 
luptăm cu mai multă hotărîre 
împotriva unor lipsuri și nea
junsuri, să ne îmbunătățim con
tinuu activitatea în toate dome
niile spre a obține rezultate și 
mai bune.

M-am referit aici la rezulta
tele 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 obți
nut producții mari demonstrea
ză că stă în puterea fiecărui ju
deț, a fiecărei cooperative și 
întreprinderi de stat să obțină 
recolte tot mai mari, că avem 
încă însemnate rezerve in toa
te sectoarele din agricultura 
noastră, pentru a obține re
colte bogate, 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 adresez, de aici, 
din Cîmpia Bărăganului, tutu
ror lucrătorilor din agricultură, 
începînd cu cei din Ialomița, 
este de a face totul ca anul 1974 
să fie un an record pentru pro
ducția agricolă, în toate domeni
ile. (Aplauze puternice, urale. se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.") 

Nu doresc să intru acum in 
amănunte ; cunoașteți bine pro
blemele ce trebuie soluționate. 
Este necesar să luăm toate mă
surile pentru a asigura folosirea 
în cele mai bune condiții a su
prafețelor agricole, a fiecărui 
metru pairat de pămint. Tre
buie să facem totul pentru a 
insămînța Ia timp, a întreține 
în bune condiții culturile, a 
strînge ia vreme, pentru a asi
gura în anul 1974, o recoltă bo
gată. Avem toate condițiile pen
tru aceasta ! Știu că atît coope
ratorii, cît și lucrătorii din între
prinderile de stat din județul 
Ialomița doresc să ocupe și anul 
viitor primul loc. Eu sînt pen
tru o întrecere deschisă a tutu
ror județelor. Deci, dorind suc
ces celor din Ialomița în între
cerea pentru a ocupa locul I, 
chem însă și celelalte județe 
Ia întrecere ! Și, aș dori ca în 
1974 la „Ziua recoltei" să acor
dăm Steaua de aur „Secera și 
ciocanul", titlul de 
muncii 
care va 
4 000 de 
plauze). 
stat și _____ ___ ___ .
obține 6 000 de kg grîu la hec
tar le vom acorda de aseme
nea, titlul de „Erou al muncii 

socialiste". (Vii aplauze).

„Erou al 
socialiste" județului 

obține la grîu peste 
kg la hectar. (Vii a- 
Iar întreprinderilor de 

cooperativelor care vor

Vom împărți județele — prin- 
tr-o hotărîre specială — în trei 
zone, pentru ca întrecerea să 
țină seama de condițiile spe
cifice ale acestora. Cifrele pe 
care le-am dat aici se referă la 
zona I.

Știu, ștacheta este înaltă, dar 
este posibil de sărit. Eu ‘ ' 
convins că încă clin anul 
vom avea întreprinderi 
cole de stat și cooperative care 
vor obține, pe întreaga 
față ce o vor insămînța 
grîu. recolte de peste 6 000 
kg la 
nice).

Este 
multă 
gătirii 
tot ceea ce realizăm se datoreș- 
te muncii oamenilor — și tre
buie să menționez și aici că, 
de altfel, principala realizare 
a socialismului, a partidului nos
tru, este tocmai ridicarea omu
lui, care a devenit stăpîn pe 
destinele sale, care muncește 
pentru sine, conștient că tot 
ceea ce face este chemat să ser
vească atât bunăstării sale, cît 
și bunăstării generale a societă
ții, înălțării patriei socialiste 
pe noi culmi de civilizație, în
tăririi independenței și suvera
nității ei. 
prelungite ; _________
„Ceaușescu-P.C.R.").

Iată de ce, în următoarele luni 
trebuie să acordăm mai multă 
atenție organizării cursurilor 
școlare agricole, pornind de la 
faptul că astăzi munca agricolă 
nu se mai poate face decit cu 
mijloace moderne, decit aplicind 
cuceririle științei, decit cu oa
meni cu cunoștințe temeinice în 
domeniul agrotehnicii. Va trebui 
să depunem eforturi mai 
decit pînă acum 
o îmbunătățire 
noastre de ridicare a cunoștin
țelor generale ale tuturor lucră
torilor din agricultură. Avem 
condiții corespunzătoare pentru 
a realiza aceasta — și sînt con
vins că fiecare comitet județean, 
consiliu popular, precum și Mi
nisterul Agriculturii vor lua 
toate măsurile pentru a asigu
ra înfăptuirea în bune condiții 
a acestor sarcini. Să unim, deci, 
toate eforturile pentru a putea 
pune bazele unei producții 
rite, pentru ca agricultura 
aducă o contribuție tot mai 
semnată la dezvoltarea și 
năstarea întregii noastre 
țiuni socialiste ! (Aplauze 
ternice, urale prelungite).

Dragi tovarăși,
Tot ceea ce facem pentru 

strucția socialismului constituie 
o contribuție la cauza generală 
a progresului social, la cauza 
socialismului. Rezultatele pe 
care fiecare țară le obține în 
construcția socialismului întă
resc socialismul în general, fac 
să crească prestigiul său în lu
me, întăresc forțele progresiste, 
antiimperialiste de 
deni. România, pornind 
această strinsă 
sarcinile 
ționale, 
activitate 
laborării 
liste, cu 
voltare, 
punind la baza acestor ___
egalitatea in drepturi, neames
tecul în treburile interne, res
pectul independentei 
ranității, avantajul 
(Anlauze puternice).

Sintem holărîți să ne aducem, 
și pe plan internațional, contri
buția la făurirea 
mai drepte, mai hune, 
excludă 
cu forța 
state, a 
și păcii, __ „_________ __
cărei națiuni dreptul Ia dezvol
tare liberă, independentă. (A- 
pl-^uze puternice, urale).

în încheiere, doresc să adre
sez tuturor lucrătorilor din uni
tățile agricole si tuturor coopera
torilor din Ialomița, întregii 
noastre țărănimi urarea de a 
obține succese tot mai mari în 
activitatea lor. multă sănătate 
și multă fericire ! (Aplauze pu
ternice. urale prelungite).

De asemenea, adresez clasei 
muncitoare, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. în
tregului nostru popor cele mai 
hune urări de succes în muncă, 
de bunăstare și fericire ! (Aplau
ze puternice, urale și ovații. 
Toți cei orezenti la adunare o- 
vationează îndelung, cu multă 
căldură, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

sînt 
viitor 
agri-

supra- 
cu 
de 

hectar. (Aplauze puter-

necesar să acordăm mai 
atenție problemelor pre- 
oamenilor. Pînă la urmă

(Urale 
se

puternice, 
scandează :

mari 
spre a obține 
a activității

spo- 
să 

în- 
bu- 
na- 
pu-

con-

pretutin- 
de la 

unitate între 
naționale și interna- 

desfășoară o intensă 
pentru extinderea co- 
cu toate țările socia- 
țările în curs de dez- 
cu toate statele lumii, 

relații

și suve- 
reciproc.

unei lumi 
care să 

forța sau amenințarea 
din relațiile dintre 

unei lumi a colaborării 
care să garanteze fie-
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de stat în Republica Socialistă 

România a domnului Varahagiri Venkata Girl 
președintele Republicii India, cu soția, 

doamna Sarasvathi Giri
L» Invitația președintelui Con- 

elliului de Stat »1 
<Ss?

Republi» S<Ki»U«ta *»“*'"*• 
Unicii IndU 

men'tX"d. ’> b"'1*"**
""’‘.«'le -u‘-’e reciproc P«- 

BCd‘edori"n,‘pWe<li»li »u avui 

cour orbiri olicUle.
-

l"lu"eS£ur*;
î» de prietenie 'i «®r?.,*1“*‘*‘ 

La convorbiri »uR*r?* Miron 
«JMSȚ “gras 
,1 Consiliului de Stntj !
K.l’S’w- Generale .

;orc„„,iliulii de Minis- 
ÎHdl constantin . SUtescu. șe
larul Consiliului de Stat. 6 Unr

XeTuYVonsiliul»’ de Stat, ,i 
Petre Tinasie. jmbasaaor 
traordinaț cL-Liiste România in 
Republic11 Socialist
Republica ,tldI„dianâ : Domnul 

”in /“Pal Sinith ministru de 
Surendra Pal » “*“>. rilor Ex- 
stat in f v Shanker Giri.
terne, domnuv tulul, dom- 
membru al secretarul pre-„ol A,hoț Mitra secreta^ p. 
sedinteliii. d» Minj,terni A-
vedi. secretar domnul
V^nur KE Ab^-basador 

KpSHT'india. in Republica 

Socialistă constatat

r0’TJ'Xue ’ptanSTta 
continuu pe dlterue o Ej au 
"’!O’at îaptul’ci i exista P®8»’1' 
ITta‘‘Jî’mari pentru.tatanar- 
ticAeaeolaboran. bilateral e; 
au reatirmat hotaiir .
interi si in vț.t« ’eglurll.

aeciiritatii aalutat

pe bar» Acordului eomerei.l t 
*L nlăti P« termen lunt »> 
™ talat că există încă posibil - 

schimburi ,i a ‘ooperan^ ee«uo_ 
text' ci »u"tos'de acord să lie 
‘ertati cit mai eurind o Comis., 
wai-vtx. romano-indiana ne c " ”r. economică, tehnică »thn- 
“ Cet doi președinți au apreciat 

eă raporturile de cooperare cui 
turală. știinti tied- ?' tehnică ott 
p* un loc important m relațiile Eil.ter.le. Ei au -nvend .* 
încurajeze adoptarea de măsuri 
ear. vor extinde cit mai muu 
cunoașterea reciprocă de către 
cele două popoare a moștenirii, 
realizărilor s> valorilor lor cul
turale- ,. .

Schimbul de vederi realizat . U 
nrivire la problemele înțernat'0 
n.i. a evidential că pozitnlc. ce
lor două Pârli în toate ehesHn 
„ile abordate coincid sau «W11 
foarte apropiate, 
dinți au salutat tendința către 
destindere »l d« rezolvare a 
problemelor Internationale pe 
calea tratativelor, de aeceptar 
tot mai largă a politicii de co 
existentă oașnieă de colabo 
rare. El au exprimat încrederea 
că acest proces se va extinde in 
lumea întreagă.

în același timp, cei doi pre
ședinți au constatat persistenta

zonelor de tensiune în unele re
giuni ale lumii și au subliniat 
necesitatea de a se face orice 
efort pentru lichidarea tuturor 
manifestărilor de imperialism, 
colonialism, neocolonialism, dis
criminare rasială și a politicii 
de apartheid.

Pentru întărirea climatului de 
pace, destindere, securitate și 
colaborare, ambele părți au re
afirmat sprijinul lor pentru prin
cipiile respectării independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, precum 
și dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale, rezolvării tuturor di
ferendelor dintre state exclusiv 
prin mijloace pașnice, principii 
care constituie baza relațiilor 
dintre state.

Cei doi președinți au afirmat 
sprijinul lor față de dreptul fie
cărui stat, indiferent de mări
me și potențial, de a participa 
activ Ia rezolvarea problemelor 
internaționale în care este inte
resat. precum și a acelora care 
privesc salvgardarea păcii și 
securității, in scopul promovării 
dezvoltării unor relații de pri
etenie și colaborare în lume. Ei 
s-au pronunțat în mod ferm 
pentru extinderea cooperării in
ternaționale in domeniile econo
miei, științei, tehnologiei și 
culturii și al protecției mediu
lui înconjurător, în folosul tu
turor statelor și popoarelor.

Cei doi președinți au reafir
mat sprijinul și solidaritatea cu 
lupta statelor și popoarelor pen
tru apărarea și consolidarea in
dependenței lor economice și 
sociale. Ei au subliniat necesi
tatea de a se urgenta adoptarea 
unor măsuri concrete pentru re
ducerea și lichidarea decalajelor 
în creștere care separă țările în 
curs de dezvoltare de cele eco
nomic avansate. Ei au fost de 
acord că aceasta este o proble
mă de importanță majoră a că
rei rezolvare constituie un ele
ment esențial pentru întărirea 
păcii și securității internaționale 
și pentru progresul întregii o- 
meniri.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru realizarea unei 
largi cooperări internaționale 
rare să înlăture barierele din re
lațiile economice interstatale ce 
afectează negativ economiile țâ
rilor in curs de dezvoltare. F.t 
au subliniat, de asemenea, drep
tul suveran al fiecărui stat de a 
folosi bogățiile si resursele na
turale proprii și de a avea ac
ces nestingherit la cuceririle ști
inței și tehnologiei moderne la 
nivel mondial. Ei au exprimat 
hotârirea guvernelor lor de a 
continua să depună toate efor
turile pentru participarea depli
nă și echitabilă a tuturor țări
lor și îndeosebi a țărilor în cura 
de dezvoltare la rezolvarea pro
blemelor privind comerțul in
ternațional, sistemul monetar și 
al altor probleme de interes co
mun.

Cei doi președinți au declarat 
sprijinul lor pentru Organizația 
Națiunilor Unite și au fost de 
acord că este necesară întărirea 
rolului Organizației in menține
rea Ș> consolidarea păcii și secu
rității internaționale, dezvolta
rea cooperării intre toate națiu
nile și promovarea normelor 
dreptului internațional in rela
țiile dintre state.

Președintele Indiei a prezentat 
măsurile întreprinse de guver
nul Indiei pentru realizarea unei 
păci durabile și pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
cooperare intre statele din sub- 
continentul sud-asiatic.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția că negocierile bi
laterale indo-pakistaneze con
tribuie ia obținerea unor rezul
tate îmbucurătoare în direcția 
normalizării situației in subcon
tinent. Ei și-au exprimat, de a- 
semenea. speranța că va fi in
staurată o pace trainică, precum 
și o colaborare între popoarrle 
din subcontinent pe baza egali
tății depline și respectului reci
proc al independenței și suvera
nității tuturor statelor.

Cei doi președinți au salutat 
încheierea Acordului cu privire

U încetarea războiului ,i resiabl- 
lirea păcii in Vietnam, a Acor
dului privind restabilirea pact» 
și realizarea înțelegem naț o- 
nale in Laos, precum și » Proto 
«•olului la Acordul cu Pr"‘J
Laos recent încheiat. Ei și au 
exprimat speranța ca vor ti ere 
ate condițiile necesare pen ni 
o pace durabilă in această renta 
,,e. astfel imit popoarele din 
Indochina să-|l Ro“^’e4.f“ă 
moarta fără amestec din arai a.

Cei doi președinți
mat profunda îngrijorare față <ie 
existenta in continuare a unei 
situații »rave , <’"en‘"L“ ,4 
luciu. care reprezintă o 
amenințare la adresa păcii ? 
securității internaționale. Ei 
ai-au reafirmat sprijinul lată de 
rezoluția 242 din 22 noiembrie 1W 
a Consiliului de Securitate. Au 
subliniat importanța fi “*<en. 
reglementării pe baza îndeplini
rii rezoluției Consiliului de 
Securitate in scopul realizării li
nei păci juste ?i durabile in a 
"ce^do'Vtaedlntl *u apreciat 
eă este imperios necesar «* “ 
intensifice negocierile 
dezarmare cu participarea tutu 
ror statelor interesate și sa se 
întreprindă acțiuni concrete pen
tru realizarea dezarmări. »enera- 
le si in primul nnd, a celei nu 
eleare. Ei au subliniat 
tele economice ?i sociale nega 
tive ale poverii grele a cheltuie 
Iilor pentru cursa înarmărilor. 
De asemenea, au reafirmat spri
jinul țărilor lor pentru adoptata unor măsuri concrete vișin* 
dezangajarea militară, "Șhid* 
rea bazelor militare și retrage
rea trupelor de pe teritoriile 
’Reședințele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a prezentat eforturile 
întreprinse de România pentru 
reducerea Încordării ?i Promo
varea destinderii pe continentul 
european.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de procesul 
de destindere care are loc pe a- 
cest continent și au fost de a- 
cord că realizarea păcii și secu
rității în Europa va exercita o 
influență binefăcătoare asupra 
păcii si securității in lume, va 
contribui la promovarea unei 
colaborări internaționale fruc
tuoase. . ,.. . .

Cei doi președinți au sublimat 
rezultatele pozitive ale Con
ferinței la nivel inalt a țărilor 
nealiniate, (imită ta Alger in 
septembrie 1973. Ei au relevat 
contribuția importanta pe care 
țările în curs de dezvoltare « 
aduc la consolidarea păcii inter
naționale și la întărirea cooperă
rii dintre state, ca și la lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului, neocolonialismulut 
și rasismului.

Cei doi președinți au fost de 
acord să dezvolte și să întăreas
că colaborarea politică reciproc 

avantajoasă dintre Republica 
Socialistă România și India și. 
in acest scop, cele două guverne 
să poată avea consultări regula
te pentru a efectua schimburi 
de păreri asupra chestiunilor bi
laterale și a problemelor Inter
nationale de interes comun.

Cei doi președinți au exprimat 
hotărirea lor de a coopera ac
tiv in forurile internaționale, in 
O N.U. și in organismele sale 
specializate, precum și in alto 
organizații internaționale.

Cei doi președinți au căzut de 
acord asupra importanței schim- 
bului de vizite 1» diferite nive
luri dintre eele doua tari »l au 
constatat cu satisfacție că vizita 
i» România a președintelui Re
publicii India si a delegației sale 
contribuie la întărirea in conti
nuare a înțelegerii reciproce si 
cooperării dintre Romania m-

rre.,edintele Republicii India 
a exprimat mulțumirile sale 
pentru ospitalitatea calda mani
festată față de el ți ceilalți 
membri ai delegației si a 
mi» președintelui
Stat al Republicii Șocia iste 
România și tovarășei Elena 
Ceausescu invitația cordiala de 
a vizita India. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

București, « octombrie 1973

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag,. 1)

legere, au consemnat progresul 
constant al cooperării și colabo
rării româno-indiene, permițind 
totodată identificarea unor noi 
domenii și căi pentru dezvolta
rea și mai accentuată a legătu
rilor multilaterale reciproce, a- 
firmarea hotărîrii comune de a 
promova conlucrarea țărilor 
noastre în viața internațională, 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și înțe
legerii in lume.

De la reședința oficială, dis
tinșii soli ai poporului indian 
au fost însoțiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tovară
șa Elena Maurer, precum și de 
alte persoane oficiale.

La sosire pe aeroport, cei doi 
șefi de stat sînt aclamați căldu
ros de mii de bucureșteni.

Aerogara era împodobită săr
bătorește. Sînt arborate drape
lele de stat ale României și In
diei. Deasupra salonului oficial 
se aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președinte
lui V V. Giri. Pe două mari pan
es: te sînt înscrise în limbile ro
mână și hindi urările „Trăiască 
prietenia și solidaritatea dintre 
poporul român și poporul in

dian” ! „Trăiască pacea și prie
tenia între popoare" !

La aeroport au venit, pentru a 
saluta la plecare pe inalții oas
peți, Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei. Mihai Da- 
lea. președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Ion Ioniță. ministrul apărării 
naționale, alți membri ai guver
nului, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali.

Erau prezenți Petre Tănăsie, 
ambasadorul României în India, 
V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei 
la București, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

Pe aeroport se află aliniată o 
gardă militară care prezintă 
oporul. Se intonează imnurile de 
stat ale României și Indiei, în 
timp ce, în semn de salut, se 
trag 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele V. V. Giri salută 
drapelul României și trec apoi 
în revistă garda de onoare.

Președintele Republicii India 
și soția sa îi salută pe șefii mi
siunilor diplomatice și persoa
nele oficiale române, răspund 
călduros aplauzelor cetățenilor 
capitalei veniți la aeroport.

La scara avionului, înalții 
oaspeți își iau rămas bun de la 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer,

președintele Consiliului de Mi
niștri și tovarășa Elena Maurer, 
de la tovarășii Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Președintele V. V. Giri și so
ția sa. Sarasvathi Giri. își iau 
apoi rămas bun. cu deosebită 
cordialitate, de la președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei doi șefi de 
stat s-au îmbrățișat cu căldură.

Președintele Indiei își expri
mă speranța că îl va întilni’din 
nou, in eurind, în India, pe 
președintele Ceaușescu.

Sper ca veți păstra o amintire 
plăcută vizitei în țara noastră — 
răspunde președintele Consiliului 
de Stat. Ne vom revedea cu 
plăcere in India, dar și in 
România.

Un grup de pionieri oferă flori 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintelui V. V. Giri și soției 
sale.

Din ușa avionului. înalții oas
peți răspund cu multă căldură 
saluturilor celor prezenți.

La ora 9,30, avionul preziden
țial decolează, fiind însoțit pină 
la frontieră de o escadrilă de 
avioane ale forțelor armate ro
mâne. care formează o escortă 
de onoare. (Agerpres).

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, a trimis secretarului general al Partidu
lui Progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.), tovarășul 
EZEKIAS PAPAIOANNU, următoarea telegramă :

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

îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite cele mai calde feli
citări împreună cu urări de sănătate și fericire personală din 
partea mea și a comuniștilor români.

Dorindu-vă noi și noi succese in activitatea dumneavoastră, 
in conducerea Partidului Progresist al oamenilor muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), îmi exprim convingerea că raporturile de 
strînsă prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.) 
se vor dezvolta și întări și pe viitor in interesul reciproc al 
celor două partide și popoare, al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al întregului front antiimperialist.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a trimis președintelui Partidului Comunist 
din Norvegia, tovarășul REIDAR LARSEN, următoarea tele
gramă :

Dragă tovarășe Larsen,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez din partea 
mea și a comuniștilor români, cele mai sincere felicitări și urări 
de sănătate, fericire și noi succese in activitatea ce o desfășurați 
in fruntea Partidului Comunist din Norvegia .spre binele clasei 
muncitoare și al maselor populare, pentru înfăptuirea idealu
rilor păcii, democrației și socialismului.

îmi exprim convingerea că bunele relații de colaborare sta
tornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Norvegia «e vor dezvolta continuu în interesul prieteniei 
dintre cele două partide și popoare ale noastre, în folosul întă
ririi unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, 
ale tuturor forțelor antiimperialiste.

COMUNA RUSCOVA -600 DE ANI
Locuitorii comunei Ruscova, 

județul Maramureș, au sărbăto
rit. duminică, 600 de ani de a- 
testare documentară a acestei 
străvechi așezări de pe Valea 
Vișeului.

în încheierea adunării festive, 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții însuflețiți 
de vibrantul și mobilizatorul 
mesaj adresat de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, locuitori
lor comunei Ruscova, cu prilejul 
aniversării a 600 de ani de a- 
testare documentară, au adresat 
o telegramă în care se spune 
printre altele :

„Noi, locuitorii Ruscovei. ro
mâni și ucraineni, înfrățiți in 
muncă, alături de toți locuitorii 
din județul Maramureș, rapor
tăm conducerii partidului, dum
neavoastră, personal, tovarășe

Nicolae Ceaușeacu, că sarcinile 
care ne revin In. cadrul Întrece
rii patriotice pentru realizarea 
cincinalului in patru ani și ju
mătate le înfăptuim eu succes.

CRONICA

CONSFĂTUIRE RE JARA

Duminică, in municipiul Satu 
Mare s-au desfășurat lucrările 
Consfătuirii pe țară a profeso
rilor de fizică și chimie, la care 
au participat cadre didactice u- 
niversitare, cercetători științi
fici. profesori de specialitate din 
învățămîntul liceal, profesional 
și din școlile de cultură generală.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la con
sfătuire au adresat în încheiere o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu. in care 
exprimă hotărî rea fermă a ca
drelor didactice de fizică și 
chimie, a tuturor lucrătorilor 
școlii de a munci și milita cu 
pasiune și înaltă responsabili
tate patriotică în spiritul indica
țiilor hotărîrii partidului din 
18—19 iulie a.c. privind moder
nizare* și perfecționarea învă- 
țămîntului.

U.T
Au sosit în Capitală dele

gațiile Uniunii Tineretu
lui Revoluționar Mongol 
(U.T.R.M.) din R. P. Mongo
lă, condusă de Gurjav Zave- 
diușim. secretar al C.C. al 
U.T.R.M.. Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (U.T.C.L.) 
din U.R.S.S.. condusă de 
Ghenadi Eliseev, secretar al 
C.C. al U.T.C.L.. Uniunii Ti
neretului Comunist (K.I.S.Z.) 
din R. P. Ungară, condusă 
de Lajos Fbcze, secretar al 
C.C. al K.I.S.Z., Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat (F.M.T.D.). formată 
din Eduardo Martinez. re
prezentant al Tineretului Co
munist din Columbia la 
F.M.T.D.. si Patrick O'Jong, 
reprezentant al Uniunii 
Tineretului din Sierra Leo
ne la F.M.T.D., 
ției - Uniunilor ___ _ __
te ale Tineretului Polonez 
din R.P. Polonă, condusă de 
Krzysztof Warchol, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Socialist — care, la invi
tația C.C. al U.T.C.. vor 
participa la intilr.irea organi
zațiilor de tineret din țări 
socialiste pe probleme ale 
tineretului muncitoresc ce se 
va desfășura la București.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni. delegațiile 
au fost salutate de secretari 
ai C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Federa- 
Soeialis-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Vă cunoaștem,
încredere in

Fiecare primire în U.T.C., în
tr-o organizație, are ceva din 
aerul sărbătoresc al unui eveni
ment de familie. Nu e vorba 
numai de cadrul solemn, de cere
monialul însoțind, inerent o ase
menea activitate, ci de ceva în 
plus, indefinibil, dar sesizabil în 
căldura ochilor, în emoția celor 
ce urmează a fi primiți, în sen
timentul tonic pentru toți parti
cipanții al unei creșteri, nu numai 
numerice, a întregii organizații. 
De aceea, ca reporter, am parti
cipat cu plăcere, ori de cite ori 
am avut ocazia, la asemenea 
evenimente. Mi s-a oferit deună
zi posibilitatea să asist la o ase
menea primire și la organizația 
U.T.C. nr. 4 din cadrul întreprin
derii „Flacăra" din Buzău. Parti
cipantele — pentru că, fără ex
cepție, din organizație făceau 
parte doar fete — erau tinere 
țesătoare de covoare, o meserie 
relativ nouă pentru majoritatea 
dintre ele, dar pe care o îndră
giseră pentru frumosul căruia îi 
dădeau viață după zile și zile de 
lucru... O îndrăgiseră și Viorica 
Giurgea, și Marin Stoica, 
Ionica Barlavoi, tinerele ce 
acum, în fața adunării generale, 
se prezentaseră cu dorința de a 
deveni uteciste.

In adunare nu s-a discutat 
mult. Poate și pentru că cele 
trei fete erau bine cunoscute de 
colegele lor de muncă, de orga
nizație. Biografiile lor nu apu
caseră să se constituie în acea 
stufoasă alcătuire de fapte și de 
evenimente ce alcătuiesc viata 
unui om, ci se desfășuraseră fi
resc, simplu, asemenea biografii
lor altor mii de tineri aflați la a- 
ceeași. vîrstă: mai întîi școala, 
apoi calificarea și angajarea lor 
aici. Li s-au pus, desigur, între
bări, din statutul U.T.C., despre 
activitatea și politica partidului 
și a statului, întrebări prin care 
organizația dorea să-și dea seama 
de pregătirea politică a celor ce 
solicitau primirea în U.T.C., de 
gradul în care își dau seama de 
răspunderile sporite ce le vor 
reveni, de acum înainte, ca mem
bre ale organizației. Una din în
trebări, adresată lonicăi Barlavoi, 
mi-a reținut mai cu seamă aten
ția : „Ce știi despre activitatea 
organizației noastre ?“ — a fost 
întrebată. Și a răspuns, ca o ute- 
cistă veche, vorbind despre ac
țiunile de muncă patriotică la 
ștrandul tineretului din locali
tate, despre spectacolele și ex
cursiile organizate, despre con
cursurile profesionale pe care le 
urmărise ucenică fiind și aștep- 
tînd ziua în care va putea să 
participe cot la cot cu colegele

ei de muncă. Venise la multe 
din aceste activități, invitată sau 
nu în mod special, din dorința 
de a fi împreună cu colegele sale, 
de a se apropia de ele și pe a- 
ceastă cale, însușindu-și atit bu
curiile, cit și preocupările ce 
punctau activitatea organizației. 
De aceea nu s-a vorbit mult în 
această adunare, în care tinerii 
au consfințit, prin votul lor, o 
realitate bine cunoscută tuturor : 
gîndurile și faptele celor trei ti
nere le aduseseră, în fapt, în 
rîndul organizației cu mult înain
te de acest eveniment la care 
asistam. Au urmat apoi prime
le sarcini de organizație, primele 
încredințate lor ca uteciste, pri
mele în care aveau o răspundere 
individuală nemijlocită, venind 
să le solicite spiritul de inițiativă 
ce trebuia să se adauge celui al 
participării. Nu au fost sarcini 
deosebite, sau extrem de dificile. 
Experiența lor, de uteciste, ase
menea celei pe care au căpătat-o 
deja tn meserie, se va forma în 
timp, începînd cu cele mai 
ușoare lucruri. Dar aceste prime 
sarcini constituiau începutul. Vio
rica Giurgea a fost solicitată să 
sprijine colectivul gazetei de 
perete, urmînd să și scrie un 
material; Maria Stoica a primit 
sarcina să se ocupe de răspândi
rea presei de tineret în rîndurile 
colegelor sale de organizație ; 
iar Ionica Barlavoi să ajute bi
roul U.T.C. în organizarea unei 
excursii — schimb de experiență, 
la o altă întreprindere similară.

După adunare le-am mai reți
nut cîteva clipe pe proaspetele 
uteciste. Am cerut cîteva amă
nunte despre cum au ajuns în 
această întreprindere. despre 
cum se descurcă ele, muncitoare 
încă noi, cu planul, despre ce 
le-ar place să facă sau să gă-

avem
voi...
sească în organizația U.T.C. tn 
care au intrat. Am aflat astfel că 
Viorica a îndrăgit meseria urmă
rind-o pe o vară a. ei, care lucra 
tot în oraș, la o secție de covoa
re a cooperativei „Arta". „îmi 
plăcea s-o privesc — îmi măr
turisește ea -— și încercam chiar 
cîteodată s-o ajut. Dar de in- 
vățat meseria, aici am învățat-o". 
Maria și Ionica, înainte de a veni 
aici, încercaseră să se angajeze 
în alte părți: Maria făcuse un 
curs de croitorie la Clubul C.F.R. 
din Buzău, iar Ionica a vrut să se 
ducă la „Steagul roșu", la Bra
șov. In tren însă, pe cind făceau 
naveta la Buzău, căutând să se 
fixeze undeva, Niculipa Andro- 
nache și Maria Androne, două 
din cele mai bune lucrătoare din 
secție, oonsătence ale celor două 
fete, le-au vorbit de meseria lor 
cu atîta căldură, tnctf le-nu con
vins să vină aici. Acum lucreaxă 
împreună, împreună merg acasă, 
împreună împart bucuriile, și 
greutățile muncți.

Acum, devenite uteciste, cele 
trei tinere se gîndese deja că ar 
fi bine să se organizeze de către 
tinere un cerc literar — dorință 
a Vioricăi Giurgea — să participe 
la un concurs profesional cit mei 
eurind, pregătindu-se pentru a- 
ceasta — gind pe căra mi-l măr
turisea Maria Stoica — sau să 
își prezinte cu formația de mu
zică populară cîntecele învățate 
in sat, și pe care adesea le etntă 
însoțindu-și lucrul, Ionica Barla
voi... Sînt gînduri, pasiuni și do
rințe, pe care noile uteciste și le 
vor putea fructifica, desigur, tn 
organizația din care de aejim fac 
parte. Modul sșrios în care s-au 
apropiat de colectiv precum și 
căldura cu ca^e au fost primite 
justifică această convingere.

MARIAN GRIGORE

Cine este autorul
„Stării de asediu"?

ȘTIINȚA
1ntr-o săptămînă in care 

„Seara pentru tineret" a fost 
o incursiune plină de emoții 
reportericești printre olteni, a- 
mintind flagrant o recentă și 
savuroasă descindere a scrii
torului Eugen Barbu în ace
leași locuri, fără ca asta să 
modifice totuși într-un fel sau 
altul echilibrul cunoscut și 
comentat aci statornic al pro
gramului pentru tineret, o 
cercetare a emisiunilor de ști
ință difuzate de televiziunea 
noastră mi se pare binevenită.

După cum se știe, aceste e- 
misiuni ocupă un loc distinct 
și beneficiază de un spațiu de 
transmisie în general bine 
chibzuit în cadrul programu
lui televiziunii noastre. Menite 
in bună măsură să informeze 
asupra noutăților dintr-un do
meniu sau altul al științei și 
tehnicii sau să familiarizeze 
cu anumite principii, detalii 
sau aplicații ale revoluției 
tehnico-științifice, și, pe de 
altă parte, să prezinte în sco
puri pur didactice și educative 
evocări ale unor momente sau 
personalități din istoria știin
ței sau relatări despre unele 
chestiuni de interes curent, e- 
misiunile de știință sint poate 
— sub raportul cantității de 
informații și al diversității 
temelor aduse în dezbatere pe 
micul ecran in diverse formule 
publicistice (e drept, destul de 
asemănătoare între ele : „Pa
noramic științific", „Emisiune 
de știință", „Breviar științific", 
„Mai aveți o întrebare?", „în
trebări și răspunsuri", „O 
viață pentru o idee") printre 
puținele emisiuni ale televizi
unii ce-și respectă aproape in
tegral intențiile și obligațiile. 
Iată totuși citeva observații 
ce-ar putea fi socotite, even
tual, utile. Problema de căpă
ta a emisiunilor de știință ră- 
mine accesibilitatea, aflarea 
acelui ton și a acelui limbaj 
care, fără să trădeze adevărul 
unei idei sau realizări, este 
capabil să-l exprime pe înțe
lesul a cit mai mulți oameni 
de profesiuni și de pregătiri 
diferite, și să-l situeze — dacă 
va fi cazul — într-un context 
cit mai exact al ramurii știin
țifice sau tehnice în care s-a 
născut. Dificultatea se păs
trează permanent, și tocmai de 
aici și pericolul vulgarizării, 
al nivelării într-un limbaj 
despre care se mai bănuie u- 
neori că ar fi intrat pe deplin 
explicit în limbajul cotidian, 
și la intensitatea aceleiași ui-

miri despre care se mai bănuie 
uneori că însoțește încă igbin- 
zile în știință și tehnică, eon- 
siderindu-le năstrușnicii ale 
unor oameni in halate albe în
conjurați de retorte fumegin- 
de și de fel de fel de tabele 
și cărți groase. Iată de exem
plu o emisiune ca ..Mai aveți 
o întrebare ?“» programată 
destul de întîmplător în vre
mea din^urmă, deși este cu e- 
vidență emisiunea cu cel mai 
constant succes datorat, se 
poate presupune, temelor ofe
rite interogației și curiozității 
de la bolile de inimă la vul
cani, sau de la obezitate la 
șansele vieții pe alte planete 
— cu toate că de obicei ape
lează pentru răspunsuri la 
prestigioși oameni de știință, 
și cu toate că selecția întrebă-
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rilor este atent circumscrisă 
temei, de multe ori, dintr-o 
prea, grăbită gravitate în fața 
realității miraculoase a știin
ței, și dintr-o prea rigidă și 
severă, dorință de ,,populari
zare", lasă lucrurile pe jumă
tate lămurite sau, în cea mai 
nefericită situație nu aduce 
decit mărunte și nesemnifica
tive noutăți sau pur și simplu 
generalități, totul arătînd în 
final ca o convorbire între a- 
matori cuminți de cunoștințe 
științifice și tehnice. Uneori, 
așa se petrec lucrurile și cu 
„Panoramicul științific", unde, 
fie că sint prezentate desco
periri științifice oarecum re
cente, fie experimente sau re
zolvări industriale ale cuce
ririlor revoluției tehnico-știin
țifice, pendularea între sa
tisfacerea. curiozităților și ri
gorile limbajului științific 
și tehnic se păstrează. Pro
gramarea „breviarelor știin
țifice" în cadrul „Teleen- 
ciclopediei" : însoțite, sub
impulsul aceleiași exage
rate intenții de accesibilitate, 
de comentarii și explicații mai 
de grabă vesele și sentimen
tale, decit aplicate și în con
sens cu situația dată.

Desigur, nevoia accesibilită
ții și a popularizării este o 
nevoie lăudabilă și mai ales 
normală, date fiind obligațiile 
emisiunilor în discuție, dar 
pentru ca acestea să-și confir
me utilitatea și eficiența, în- 
tr-o epocă cind știința și teh-

ni ca reprezintă un fascinant 
răspuns la întrebările de viață 
ale atitor tineri, și să-și jus
tifice intențiile șt realizările, 
nu trebuie să se abuzeze de 
ea nici măcar atunci cind sînt 
aduse pe ecranul televizoru
lui chiar și cele mai specioase 
chestiuni științifice și tehnice, 
și cu nici un chip nu trebuie 
coborîtă la nivelul broșurilor 
de răspindire a științei care a- 
păreau pe timpuri cu un suc
ces despre care nu mai este 
cazul să amintesc. Este super- 
fiu de argumentat de ce în 
știință și tehnică, atunci cind 
ideile sau descoperirile au 
căpătat verdictul practicii de 
laborator sau industriale, ima
ginea filmată conține in ea 
aproape toate datele unei de
monstrații și aproape toate 
concluziile acelei demonstra
ții. Cuvîntul este chemat să 
precizeze și să îndepărteze e- 
chivocurile, și să dea în acest 
mod măsura valorii teoretice 
sau practice a. uneia sau alteia 
din realizările științei și teh
nicii contemporane care fac o- 
biectul unei emisiuni 
viziune. Neîndoielnic, 
rea unui calculator 
nic nu 
vadă a.
tenței vîrcolacilor, 
un temeinic punct de por
nire pentru o discuție 
pre raportul dintre gindirea 
omului și „gindirea" mașinii, 
despre raportul omului cu na
tura, despre dogmă și adevăr 
etc. Emisiunile de știință n-ar 
face rău dacă ar pune un mai 
mare accent pe idei, interpre
tări fiziologice ale datelor în
făptuite. A rămine numai la 
stadiul informării, al cultura
lizării. al satisfacerii unor cu
riozități mai mult sau mai pu
țin benigne, și a lăsa deo
parte, indiferent din ce mo
tive, pasionanta confruntare 
de idei care a însoțit și va în
soți totdeauna orice progres 
științific și tehnic, înseamnă a 
nu folosi decit în parte posibi
litățile de care dispun, în dia
logul fericit cu spectatorii, în
deosebi cu tinerii spectatori, 
aceste emisiuni. Precizez că se 
încearcă și se reușește uneori 
această 
ceea că 
țială, a 
reușite 
tineret, 
mult ca orieînd.

este încă 
să zicem,

i de tele- 
, descrie- 

electro- 
o do- 
inexis- 

dar este

des-

manieră. Cred de a- 
difuzarea, măcar par- 
emisiunilor de știință 
în programul pentru 

se impune azi mai

CONSTANTIN STOICIU

Post-sincronul funcționa 
prost. Actorii vorbeau și 
silabele lor nu se potriveau 
cp cele care se auzeau, intr-o 
limbă muzicală și eleganța. 
Limba franceză. O limbă mu
zicală și elegantă în care 
au răsunat citeva dintre cele 
mai eterne cuvinte ale uma
nității : egalitate, libertate, 
fraternitate. O limbă pe care 
multe păsări superbe au pie
rit. Dar actorii erau franco- 
italo-germani. Și știau sau 
nu știau muzicala limbă 
franceză. Iar filmul _ vorbea 
într-o a cincea limbă, limba 
Americii Latine. Și regizorul 
însuși care avea un nume ce 
putea părea spaniol, ce pu
tea părea sud-american. ce 
putea părea, chiar, francez 
sau italian,era grec. Costa 
Gavras. Ei își asuma pro
priul său destin, deci desti
nul umanității, el iși asuma 
dreptul suprem al artei sale, 
dreptul de a fi politică. Pen
tru asta i-a trebuit intr-un 
rind o singură literă : „Z“.
altă dată, astă dată, i-a tre
buit o metaforă 
cită ; „Starea de 
este cineast. El
El este gazetar, -----------
politic. Ce mai știm despre 
Costa Gavras ? Nu știm cum 
arată. Nu ne interesează. Nu 
știm care sint misterele vie
ții sale de om ca toți oa
menii. Nu ne interesează. 
Nu ne amintim interviurile 
sale — cite va fi dat. Nu 
sint necesare. Ei spune clar, 
extraordinar de clar, cu fie
care secvență interviul său 
fundamental. El este desigur 
un om in acțiune, ca orice 
om politic. El este un con
temporan. Filmele sale sint 
niște batalioane de șoc. Fil
mele sal? acuză, filmele sale 
manifestează în piața publica, 
filmele sale țin arma in mi
nă. El ignoră modernul for
mal, pentru că îl conține pe 
cel de esență. El nu copiaza, 
mistificind. adică nu^ face, 
.cine verite" pentru că are 
încredere în capacitatea ar
tei de a fi tribun. Nu filmea
ză cu aparatul ascuns pentru 
că nu se pierde în detalii. 
N-a inovat nimic in calofina. 
limbajului cinematografic. Se 
exprimă sobru, spectaculos, 
sau dur după cum împreju
rările politice ale filmului o 
cer. Ține discursuri. Scrie 
secvențe lungi sau secvențe 
tăiate, ca o respirație sufo
cată. Președintele republicii, 
parlamentul. presa, politia, 
spionajul, puterea străina, 
luptătorul, democrația, teroa
rea. asasinatul politic, 
personajele filmelor 
Nimeni nu clintește în 
de cinematograf. Este 
mult decit la un mare .. 
de artă — care în momentul 
cind vedem filmele Gavras 
ne poate părea chiar minor. 
E mai mult decit la o trage
die clasică zguduitoare, pen
tru că el vorbește despre 
uriașul destin al lumii de azi. 
cu tragediile sale care ne 
implică și ne privesc pe toți. 
E mai mult decit la un ex
celent film de tensiune, pen
tru că tensiunea aceasta es’e 
de cu totul altă factură, este 
cea mai înaltă tensiune. Cos
ta Gavras. ’ată unul din po
sibilele num? ale filmului

mai expli- 
asediu“. El 
este artist, 
el este om

sint 
sale, 
sala 
mai 
film

poiitic. Filmul politic — iată 
unul dintre cele mai extra
ordinare ipostaze ale ochiului 
lucid al secolului nostru, sin
gurul secol care se cunoaște 
pe sine. Filmul politie : ochii 
injectați ai lui Gean-Maria 
Volonte pregătindu-se să 
meargă, odată cu clasa mun
citoare, în paradis. Filmul 
politic : ..Muncitori, astăzi nu 
veți vedea soarele ! Intrați 
în fabrică pe întuneric, ie- 
șiți pe întuneric ! Patro
nii vă ucid dreptul de a 
vedea soarele !“. Filmul po
litic : Algeria, cu arma în 
mină, mina neagră și nodu
roasă a unei imense trupe de 
actori neprofesioniști. Filmul 
politic : mina de o unică 
expresivitate a lui Ives Mon
tând ridicată spre mulțime, 
înaintea discursului. Filmul 
politic : ochii reci, de meca
nism perfect în slujba crimei, 
a încălcării suveranității na
ționale, a infiltrației capita
lului, a terorii calificate, ai 
lui Ives Montand. în fața 
unei măști sub care ard ochii 
pătimași, fanatici, sud-ame- 
ricani ai unui luptător pen
tru libertatea țării sale. Cos
ta Gavras — un posibil nume 
al luptei pentru libertate na
țională, politică, spirituală. 
..Libertate" se rostește astfel 
în spaniolă, altfel in greacă, 
altfel în algeriană. EI semni
fică același lucru, el este în
țeles fie că este rostit liber- 
iad, fie că i se spune liberty 
sau liberte. Rădăcina cuvân
tului este aceeași. După cum 
fascism, colonialism, teroare, 
n-au limbă, n-au decit mai 
multe nuanțe, peste care fil
mul politic trage violent cu 
pensula muiată în roșu. Pa
raguay — se chema țara 
„Stării de asediu". „Chile 
strigă in sală conștiința spec
tatorului. Nu e vorba de 
nici o coincidență zguduitoa
re. Nimeni nu se gindește la 
o coincidență zguduitoare. 
Filmul politic ignoră coinci
dența. pentru că în destinul 
popoarelor niciodată nimic 
nu este întîmplător. Trustul 
imperialismului pierde socie
tate după societate „anoni
mă". dar mai are incă des
tule. Filmul politic le arată 
eu degetul. Fără metafore. 
Fără transfigurări estetice. 
El are insă o forță estetică 
fantastică. Șansa sa este for
ța sa, forța cu care exprimă 
starea de asediu a lumii ca
pitaliste contemporane. El nu 
numai că nu mai poate fi 
ignorat, el este de temut. 
Pentru că filmul politic este 
de stingă, este roșu, este de
mocrat, este patriot, este co
munist. El poate greși, dar 
nu poate face concesii. Șan
sa sa este absoluta sa avan
gardă in fața căreia pălesc 
toate curentele artistice de 
avangardă formală.

La filmele lui Costa Ga
vras nimeni nu aleargă ca la 
un spectacol. Nu se desfă
șoară pe pinză nici un spec
tacol. chiar dacă actorii joa
că excepțional, chiar dacă 
scriitura este fără greș și 
imaginea impecabilă. De unde 
se vede că discursul politic 
al secolului douăzeci este cel 
mai patetic discurs din cite 
s-au ținut vreodată în istorie.

SMARANDA JELESCU

I
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Secvențe dintr-o impresionantă manifestare a elevilor și studenților 
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FOTBAL IX: Fără evenimente notabile, fără goluri

O etapă și un cuplaj 

care n-au strălucit
Poate mâi mult de 50 000 de spectatori au ve

nit să vadă un cuplaj care n-a strălucit deloc. 
-.Pacat. Ambianta era propice pentru reeditarea 
atît de rarelor spectacole fotbalistice. Se pare 
că fotbalul nostru trăiește un moment depresiv.

în prima partidă Dinamo și Rapid au oferit 
un spectacol mediocru, doar pe alocuri punctat 
cu acțiuni si faze de fotbal bun. Șansa a suns, 
de astă-dată, dinamoviștilor, în vreme ce rapi- 
diștii se pot considera pînditi de ghinioane. Ei 
au avut mult mai multe ocazii de gol. însă, 
Neagu. Marin Stelian, Dumitriu. Petreanu au 
trecut pe lingă ele. Golul victoriei a venit din- 
tr-o flagrantă greșeală a apărării rapidiste : An- 
gelescu simulează că intră la o minge pericu
loasă în careu, dinamoviștii o recuperează. Du- 
mitrâche face o fentă decisivă lăsîndu-1 pe 
partenerul lui de linie, Dudu Georgescu, să 
șuleze necruțător. Praqticînd pasele lungi, pe 
extreme, Dinămo cu un joc mai organizat mai 
ale^ in apărare nu a lăsat nici o speranță Ra
pidului care încerca pasele în adincîme.. Ori pă
trunderile individuale lipsite de șansă și efi
ciență. Întîrziind pasa hotăritoare, (Marin Ste
lian. Petreanu, Codrea, Neagu), preferind up 
dribling în piu#, feroviarii au ușurat sarcinile 
defensive ale- Adversarilor. Finalul -meciului -li 
găsește pe rapidișfi într-o ofensivă dezlănțuită. 
Un șut năprăznic expediat de Neagu nimerește 
bara : tot ei în ultimele minute de joc ratează 
două ocazii bune de a egala și Rapidul suportă 
încă o înfrîngere și cu asta ocupă, pentru pri
ma oară, după multi ani, ultimul loc în clasa
ment. Meciul, dincolo de unele altercații nedo
rite, pe care le-au provocat, dintt-un evident 
și condamnabil spirit de vedetism Dinu. Dumi- 
trache, Neagu, Moldovăn, Codrea, ne-a rezervat 
și o revelație : mijlocașul Rîșniță, se anunță un 
urmaș demn al lui Dumitru în team-ul răpi- 
dist. Competent, autoritar arbitrajul prestat de 
Al. Pîrvu Și colegii săi.

Partida vedetă Sportul studențesc—Steaua a 
afișat, în fond.’ aceleași rivalități și ambiții, care 
se înscriu în binecunoscuta tradiție a cuplajelor 
bucureștene. Un meci de uzură cu o doză prea 
mare de încărcătură nervoasă din care cauză 
s-au comis numeroase faulturi obligîndu-1 pe 
arbitrul Petriceanu să fluiere foarte des întreru
perea jocului, curmîndu-i cursivitatea și estom- 
pind, astfel, atributele spectacolului.

Prima repriză se desfășoară sub semnul unui 
sensibil echilibru. Ocaziile sint rare și la o poartă 
și la alta. Se pasează și se centrează defectuos, 
angajamentul fizic se consumă mai mult în lupta 
corp la corp, decît pentru crearea de acțiuni care 
să ducă la succes. Imediat după pauză proaspătul 
introdus în echipă, Răducanu (care îl înlocuiește 
pe Iordănescu ieri din cale afară de irascibil) 
reușește singurul gol al echipei sale, rezultat cu 
care avea să se și încheie partida. Studenții nu 
cedează lupta, dimpotrivă, controlează cea mai 
mare parte din timp ostilitățile, dar jocul lor nu 
are o idee clară, în fazele de poartă coechipierii 
nu se găsesc. Este adevărat că steliștii se retrag 
la apărare ca să mențină rezultatul și pentru a- 
ceasta recurg la obstrucții, la faulturi, aruncă 
mingea departe de locul infracțiunilor (Tătaru,

Smarandache, Ion Ion, Sătmăreanu) pentru ca 
să treacă timpul în favoarea lor. Este și acesta 
un mod de â jucâ fotbal. însă nu prea este spor
tiv. Foarte nesigură pe situație, Steaua evoluea
ză în nota sa modestă, preferă nonspectacolul 
pentru un gol. în ultimele două meciuri a mar
cat, cu chiu cu vai, două goluri, însă a cucerit 
patru puncte...

Sportul studențesc a fost o deziluzie. Ieri a 
făcut unul din meciurile sale slabe. Echipa nu 
mai are dirzenia, forța și ambiția cu care ne 
obișnuise la începutul campionatului. Se simte 
o dereglare în jocul său. Ne întrebăm de ce 
conducerea tehnică a renunțat să folosească, 
măcar partial într-o partidă, jucătorii cu mai 
multă, experiență : Octâvian Ionescu, Lucaci, 
Moldoveanu, Manea și Cihaia, care după opi
nia noastră dăduseră mai multă culoare, mai 
multă coerență și combativitate formației din 
Regie.

Din evenimentele etapei reținem victoria U- 
niversității Craiova, la Arad, acolo unde cu 
cîteva luni în urmă pierduse titlul. Formația 
ctâioveană Acumulează, astfel, cel mâi mare 
număr de puncte. în meciurile susținute în 
deplasare, opt, zestre cC-i consolidează poziția 
de lider și de fruntașă a fotbalului nostru în 
acest sezon. Singura surpriză este cea înregis
trată la Ploiești unde Petrolul este înfrint de 
echipa studenților ieșeni, care începuse slab 
campionatul și iată că acum se află pe locul 
5 în clasament, loc meritoriu. Remarcăm for
ma constant bună a constănțenilor. care se do
vedesc adversari mai periculoși pentru lideri 
chiar decît echipele bucureștene. Aș fi vrut să 
mă refer iâ calitatea evoluției internaționalilor, 
dâr nu mi-au oferit nici un argument în acest 
sens. Singur Dembrovschi — autor a două 
goluri ~ merită să fie remarcat împreună cu 
goal-keeper-ul formației rapidiste. Răducanu. 
Cu o ambiție, tenacitate și modestie care sînt 
cele mai frumoase și de apreciat atribute ale 
unui fotbalist. Adam, de la echipa feroviară 
clujeană ne face o elocventă demonstrație că 
punctînd meci de meci, nu se poate să fie de
tronat din vîrful piramidei golgeterilOr. Are la 
activ 10 goluri : pe locul doi — Nestorovici cu 
8 goluri, care în 7 etape n-a mai reușit să în
scrie decît de 2 ori.

Așa că etapa a noua s-a desfășurat fără un 
fotbal de clasă, fără prea multe evenimente și 
surprize notabile care să-l facă pe cronicar să 
regrete că nu le poate cuprinde pe toate în 
comentariul său de luni...

Campionatul se întrerupe din nou. Duminică, 
naționala noastră susține ultimul ei meci din 
preliminariile C.M. de fotbal, ediția ’74, la 
București, în compania reprezentativei Finlan
dei. Este vorba nu numai de victorie, ci și de 
golaveraj. Pentru că nu se știe ce vești vom 
primi la 3 noiembrie, de la Tirana... Tocmai de 
aceea atît de palidul spirit ofensiv, atît de 
precara eficacitate a înaintărilor cu selecțio- 
nabili, arătate în meciurile etapei de ieri, mă 
neliniștesc. Să fie tot răul spre bine...

VASILE CABULEA

M E R I t> I A N

TINERI ÎN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ

Ce ramine dacă dăm la o parte

CLASAMENT DIAGRAMA ETAPEI
„U“ 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
Poli. Iași 9 5 0 4 9-9 10
C.S.M. Reșița 9 3 3 3 16-13 9
Poli. Timișoara 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
F.C. Argeș 9 3 2 4 11-15 8
S.C. Bacău 9 4 0 5 11-15 8
C.F.R. Cluj 9 3 2 4 14-19 8
A.S.A. Tg. M. 9 3 2 4 12-18 8
Sp. studențesc 9 3 1 5 14-11 7
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

Rapid — Dinamo 0—1 (0—1).
Unicul gol al partidei a fost 

înscris de Dudu Georgescu, în 
min. 35.

Sp. studențesc — Steaua 0—1 
(0—0.

A marcat Răducanu, în 
min. 48.

U.T. Arad — Univ. Craiova 
2—4 (1—3).

Pentru studenții craioveni au 
înscris Bălan, de doua ori, Po- 

‘jorti autogol Și OblemencO. iâr 
pentru gazde Domide și Seep.

S.C. Bacău — C.S.M. Reșița 
2—0 (2—0).

Ambele goluri au fo®t sem
nate de DembrOvSchi, in prima 
repriză.

Steagul Roșu — A.S.A. Tg. 
Mureș 0—0.

Politehnica Timișoara — Jiul 
1-0 (1—0).

Surdan (în min. 6) a semnat 
golul victoriei.

Petrolul — Politehnica Iași 
0—1 (0—0).

Studenții ieșeni au obținut 
victoria prin golul înscris de 
Lupulescu (min. 54).

F.C. Constanța — F.C. Argeș 
3—0 (1—0).

Au marcat Mărculescu, de 
două ori, și Oprea.

„U Cluj — C.F.R. Cluj 2—2 
(0-0).

Anca (min. 59) și Soo (min.
62) au îrtâcris pentru studenți, 
respectiv Sorin Bretan (min. 68) 
și Adam (min. 80) pentru fero
viari.

ETAPA 
VIITOARE

(21 octombrie)

Universitatea Craiova-Dinâmo, 
F. C. Constanța-U.T. Arad, 
Politehnica Timișoara-Steaua. 
C.S.M. Reșița-Steagul roșu, „U“ 
Cluj-S.C. Bacău, Sportul siuden- 
țesc-C.F.R. Cluj, F. C. Argeș- 
Petrolul, Rapid-A.S.A. Tîrgu 
Mureș și Jiul-Politehnica Iași.

D I V I
SERIA I-A : Oțelul Galați — 

Metalul Flopeni 1—0 ; Ca rai- 
mânui Bușteni — C.F.R. Paș
cani 2—1 ; Victoria Roman — 
Constructorul Galați 3—1; Știin
ța Bacău — Ceahlăul P. Neamț 
1—0 ; Progresul Brăila — Petro
lul Moinești 2—0 ; Celuloza Că
lărași — Metalul Mija 2—0 : 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău 
1—3 ; F.C. Galați — Viitorul 
Vaslui 3—0 : Delta Tulcea — 
C.S.U. Galați 3—0.

SERIA A II-A : Electroputere 
Craiova — Progresul București 
3—0 ; Dinamo Slatina — C.S. 
Tirgoviște 0—0 ; Tractorul Bra
șov — Minerul Motru 2—0 : 
Metalul Drobeta — Nitramonia 
Făgăraș 1—1, Chimia Rm. Vil-

Z I A B
cea — Flacăra Moreili 1—0 : 
S.N. Oltenița — Metrom Brașov 
3—0: Dunărea Giurgiu — Meta
lul București 0—0 ; Carpați Bra
șov — Gaz Metan Mediaș 1—0 ; 
Autobuzul București — C.S.M. 
Sibiu 2—0.

SERIA A 1II-A : Olimpia 
Oradea — Olimpia Satu-Mare
1— 3 ; Minerul Baia Mare — 
Metalurgistul Cugir 1—1 ; In
dustria Sîrmei C. Turzii — Mi
nerul Cavnic 3—0 : Minerul A- 
nina — Vulturii Textila Lugoj
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 Hu
nedoara 3—1 ; Mureșul Deva — 
F. C. Bihor 2—1.

• Duminică, la Varna, au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 74-a 
sesiuni a Comitetului interna
țional olimpic. In cadrul unei 
conferințe de prbsa, organizată 
cu prilejul încheierii acestei im
portante manifestări, lordul Kil- 
lanin, președintele C.I.O.. a de
clarat, printre altele : „Comite
tul internațional olimpic, fede
rațiile internaționale și comite
tele olimpice naționale au depus 
eforturi unite pentru a rezolva 
toate problemele necesare dez
voltării continue a mișcării spor: 
tive olimpice. în cursul lucrări
lor sau diverselor întîlniri, noi 
âm discutat toate problemele 
majore ale tuturor disciplinelor 
sportive care vor figura în pro
gramul viitoarelor jocuri olim
pice".
• Cu prilejul celui de-al 

44-lea Congres al Federației in
ternaționale 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 candidați- 
lor la titlul mondial de șah, de
ținut în prezent de marele ma
estru american Robert Fischer. 
Meciul dintre șahiștii sovietici 
Lev Polugaevski și Anatoli Kar
pov va avea loc în U.R.S.S., cel 
dintre Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) și La jos Portisch (Un
garia) se va desfășura în Spa
nia. Henrique Costa Mecking 
(Brazilia) și Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.) se vor întilni în 
S.U.A., iar fostul campion mon
dial Boris Spasski (U.R.S.S.) va 
pica cu Robert Byrne (S.U.A.) 
în Porto Rico, Meciurile Sfer
turilor de finală vor începe în 
perioada 10—15 ianuarie ‘ ‘
urmînd ca semifinalele să 
dispute în luna martie, 
nala în toamna anului viitor.

De asemenea, s-a hotărît ca 
Olimpiada feminină să se des
fășoare anul viitor în Columbia, 
iar campionatul mondial pentru 
juniori să se dispute în Fili- 
pine.

1974. 
se 

iâr fi-

bilanțurile și informările
atît în București cit și în pro
vincie, teren, stadion sau sală 
de sport chiar dintre cele strict 
destinate sportului de perfor
manță, care să nu-și fi deschis 
iarg porțile pentru amatorii de 
mișcare, de reconfortare 
sport și exerciții fizice, 
toate acestea se mai află, din 
păcate — cu unele excepții care 
nu izbutesc să ne contrazică — 
ia stadiul de vorbe frumoase, 
de deziderat, întrucit în pofida 
acoperirii corespunzătoare ca 
volum a spațiilor puse generos 
la dispoziția activității sportive 
de masă, densitatea om/oră de 
folosire a lor în acest scop este 
total nesatisfăcătoare. O pleiadă 
de specialiști în materie care 
activează în rețeaua Consiliilor 
de educație fizică și sport — 
metodiști, instructori, antrenori, 
profesori — sau activiști ai sec
toarelor Sport și turism din ca
drul Comitetelor U.T.C. de toa
te gradele, specialiști, adică, în
sărcinați cu răspunderi concrete 
în ceea ce privește acea densi
tate de care aminteam, sint gata 
oricînd să-ți înșire cifre de bi
lanț și acțiuni care, dacă ar fi 
avtvt loc aievea, ar reieși că tî- 
nărul elev, student sau salariat 
își petrece întregul său timp li
ber pe terenul de sport. Pastă 
Ia pix și hîrtie destulă să ai. și 
răbdare să-j asculți.,. Dar dacă 
din toate acestea, dai de-o parte 
pionierii și școlarii care, mai fl
ies acum în timpul școlii își au 
activitățile lor organizate — 
prin programa didactică, orele 
de colectiv sportiv și ieșirile lor 
duminicale care, toate la un loc, 
se datoresc în cea mai mare 
parte profesorilor lor — dacă 
excludem excursiile organizate, 
cu servieii plătite prin BTT și 
dacă, în sfîrșit, nu luăm în con
siderare participările 
la marile 
prevăzute 
central al

încercam să schițăm, cu vreo 
două luni în urmă, o hartă spor
tivă a Capitalei. Am identificat 
cu acel prilej, bazele sportive 
complexe ca și principalele te
renuri simple afLate în raza ce
lor Opt sectoare. Fără îndoială, 
capacitatea lor de cuprindere 
era, încă atunci, îndestulătoare. 
Dar au mai apărut, chiar în a- 
cest scurt interval, și alte spa
ții amenajate destinate sportu
lui și mișcării în aer liber, din
tre care unele — ne gîndim la 
complexul „Voinicelul" din sec
torul IV — de excelentă condi
ție. Nu există la ora actuală.

• Cel de-al 18-lea campionat 
european masculin de. baschet 
s-a încheiat în „Palatul Spor
turilor" din Barcelona cu victo
ria reprezentativei Iugoslaviei, 
care-și adaugă astfel în palma
res si titlul european, după cel 
mondial cucerit cu trei ani în 
urmă lâ Liubliăna.

La pauză, tabela de marcaj 
indica 43—21 în favoarea jucă
torilor iugoslavi. La începutul 
reprizei secunde, spaniolii trec 
la apărarea în zonă, tactică care 
se dovedește a le fi fatală, de
oarece contraatacurile fulgeră
toare declanșate de iugoslavi fac 
ca scorul să ia proporții : 51—31 
în minutul 31. Gazdele renun
ță la apărarea în zonă, revenind 
la presingul practic, initial și 
reușesc să mai reducă din han
dicap, cu cinci minute înainte 
de fluierul final, scorul fiin- 
du-le defavorabil cu 57—66. 
Pină la sfirsit, inițiativa apar
ține echipei Iugoslaviei, care ter
mină învingătoare cu scorul de 
78—67.

tinerilor 
competiții de masă 

în calendarul sportiv 
U.T.C., care sînt ci-

teva pe an — Crosul tineretului, 
Pentatlonul atletic școlar. Să
niuța de argint, Concursul de 
șah al elevilor — atunci cu ce 
rămînem ? Unde sînt tinerii, și 
oamenii mai puțin tineri, care 
să fi devenit. în timpul lor li
ber, obișnuiții numeroaselor 
baze sportive puse la dispoziția 
lor ? Deziderate frumoase, cum 
spuneam !...

„Lunea, in fiecare săpiămină 
— ne asigura Ludovic Pușcaș, 
vicepreședintele clubului Pro
gresul — tinerii de toate cate- 
goriîle sînt așteptați pe baza 
noastră sportivă. Le stau la dis
poziție toate amenajările, tehni
cienii noștri calificați etc..." Vi
sile Nicoară, Teodor Gelescu — 
tehnicieni la I.P.R.O.M.E.T. — 
și Viorel Pîrvu, elev în anul II 
la Grupul' școlar „Electroapara- 
taj", sîrif trei tineri pe care i-am 
cunoscut chiar lunea aceea, la 
orele 16, în incinta frumosului 
parc sportiv Progresul. Locuiesc 
prin apropiere, in cartierul Co- 
troceni. Primii doi aveau 
sacoșele de sport rachete 
tenis.

— Jucati tenis- des. aici 
Progresul ?

— Vreți să rideți de noi... Cine 
te lasă ? Dacă ești legitimat și 
plătești, joci. Noi cei care ve
nim așa. de plăcere, cum vă în
chipuiți că putem fi lăsați la 
fileu ?...

Pîrvu, elevul, ar fi vrut să fa
că culturism, să aibă „...mușchi 
frumoși rum au atleții" zicea.

— Foarte bine. Cui nu i-ar 
place o musculatură armonioa
să ! Ai fost la sala de haltere 
și culturism? Știu că-sînt acolo 
tot soiul de greutăți speciale 
pentru antrenament, extensoare 
și scripeți...

— Sini, e-adevărat. dar ni s-a 
spus că pentru sportivii clubului, 
nu pentru noi...

— Dar azi, luni, spune afișul 
de la poartă, baza întreagă vă 
stă la dispoziție !

in 
de

la
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acfualilulea
jului artistic, cu un bogat program la care își vor da concursul 
sportivii amintiți din cele șase țări. De la ora 17, vor avea loc 
probe individuale și perechi la patinaj artistic, figuri libere, 
dans pe gheată și numere comice. La ambele demonstrații vor 
fi prezenți, bineînțeles, și component ii lotului nostru republican 
de patinaj, dintre care amintic ne camnioana națională Doina 
Mitrică, pe maestra sportului Elena Moiș, perechea Beatrice 
Huștiu—Dan Săveanu, Silvana Suciu și Ion Mircea.

1

| HANDBAL: „Uvertură" la cam
pionatul mondial

I . programul sportiv internațional al săptămînii retine aten- 
Iția, în mod deosebit, confruntarea dintre principalele protago 

niște ale celei de-a 5-a ediții a Campionatului mondial feminin 
de handbal, ce se va desfășura. în decembrie. în Iugoslavia. 
„Uvertura" acestei importante competiții are loc. începînd de 

I marți, 9 octombrie. în Sala sporturilor din Pitești, unde se con
fruntă puternicele echipe ale R. D. Germane, deținătoarea titlu
lui mondial. Iugoslaviei, vicecampioană mondială. Ungariei. 

I U.R.S.S. și României. Acestea se întrec în cadrul tradiționalului
turneu anual dotat cu „Trofeul Carpați". Așadar, spectatorii 
piteșteni ca și telespectatorii din țară (unele meciuri se transmit 

Ipe micul ecran), vor avea prilejul să urmărească, timp de cinci 
zile — turneul se încheie duminică 14 octombrie —, o compe
tiție internațională handbalistică de mare atracție și anvergură.

GIMNASTICA: Campionatele 
balcanice

I Peste cîteva zile, Sala sporturilor din orașul Sf. Gheorghe
(județul Covasnâ) va găzdui o amplă întrecere internațională 
de gimnastică, avîr.d mai multe capete de afiș. Notăm : campioa
nele mondiale de gimnastică modernă Maria Ghigova și Necika 

IRoboeva (Bulgaria), campionul european Raicio Hristov (Bulga
ria, cunoscutul gimnast iugoslav Brotnik, alături de care vor 
concura campionul național Dan Grecu, maestrele sportului 

IAnca Grigoraș, Alina Goreac, ca și tinerele gimnaste Ileana 
Simonfi și Rodica Sabău. Timp de trei zile. 12—14 octombrie, 
sportivii amintiți se vor întrece în cadrul Campionatelor Balca- 

Inice de gimnastică, competiție ce se află la a 5-a ediție. Par
ticipă selecționatele Bulgariei. Iugoslaviei. Greciei. Turciei și 
României. în program sint cuprinse probele clasice (la aparate 
și sol) de gimnastică sportivă și modernă. Pentru loturile femi- 

Inine. acest concurs va constitui totodată și o verificare înaintea 
Campionatelor europene de gimnastică, programate la Londra, 
în zilele de 26—27 octombrie a.c.

PATINAJ ARTISTIC: Deschiderea
sezonului internațional

I Deschiderea sezonului internațional de patinaj va fi marcată 
de o suită de manifestări atractive, la care și-au anunțat parti
ciparea sportivi cu renume din șase țări. Prima reuniune inter-

I națională va avea loc vineri 12 octombrie la Miercurea Ciuc. 
unde vor evolua fruntași ai patinajului artistic din U.R.S.S.. 
R. D. Germană. Cehoslovacia. Polonia. Ungaria și România. 
Printre protagoniști se află multipli campioni mondiali și olim-

Ioici : Irina Rodnina și Alexandr Zaițev, Nadejda Gorșcova ș»
Evgheni Sevalovski (U.R.S.S.), valoroasele cupluri de dansuri 
pe gheață Dohan.v-Lenart (Ungaria). Lojkovicova Kalka — Jan 

IKosla (Cehoslovacia), cunoscutul patinator polonez Ludovik 
Jankovski.

După două zile, duminică 14 octombrie, patinoarul artificial 
I .,23 August" din Capitală va găzdui al doilea festival al patina-

BASCHET: Debut promițător
Cea de-a 25-a ediție a Campionatului diviziei A feminin de 

baschet s-a inaugurat sîmbătă, cînd au fost programate o se
rie de jocuri atractive. Mare parte dintre competitoare s-au 
prezentat cu loturi întinerite și au arătat o mai bună pregă
tire față de sezonul trecut, ceea ce a făcut ca primele me
ciuri să le poată susține într-un tempo rapid. îndeosebi, re
marcăm evoluția promițătoare a formațiilor fruntașe Politeh
nica București, Rapid și I.E.F.S., care s-au impus chiar din 
etapa inagurală a campionatului. După un joc echilibrat, Poli
tehnica a dispus de Crișul Oradea cu 77—66, iar studentele de 
la I.E.F.S. au cîștigat cu scorul de 54—38 confruntarea cu ti
nerele baschetbaliste de la Constructorul — București, în timp 
ce Rapid a întrecut Voința — Tîrgu Mureș, cu 64—39. în etapa 
a 2-a, disputată ieri dimineața, în sala „Constructorul", s-au 
înregistrat următoarele rezultate tehnice ; Voința București — 
Universitatea Iași 63—29, Universitatea Timișoara — „U" Cluj 
48—66, I.E.F.S. — Voința Tg. Mureș 62—37, Constructorul Bucu
rești — Olimpia București 54—46.

RUGBI: Partide atractive
La diferența de 12-3 pentru Universitatea Timișoara, cit arăta 

la un moment dat scorul în partida de ieri din Capitală, de pe 
terenul din Parcul Copilului, in compania Griviței roșii, puțini 
erau aceia care mai dădeau șanse gazdelor. Dar, grivițenii, incep 
„gospodărește", cu mingi bătute peste înaintarea timișorenilor 
(avînd de data aceasta și avantajul vîntului), se instalează în 
terenul studenților și reușesc pină la urmă să cîștige această 
întilnire. A fost un meci bun, pe întreaga durată a desfășurării, 
„curat", în care perioadele de dominare au alternat. în prima 
repriză de partea timișorenilor, iar in cea de-a doua, de partea 
grivițenilor. Desigur, acest joc frumos datorat ambelor echipe, 
aplaudat a ținut trează atenția spectatorilor și prin evoluția 
scorului. în final. Grivița roșie a învins Universitatea cu scorul 
de 13-12. Inegal arbitrajul lui P. D’Eclesis.

A doua întilnire a cuplajului a opus două echipe studențești : 
Sportul Studențesc și Agronomia Cluj. (Scor final : 23-12). Pro- 
movînd anul acesta din nou în prima divizie a țării, clujenii au 
lăsat o bună impresie pentru jocul prestat in partida de ieri, 
dar mai ales pentru tendința tinerilor jucători de a juca la mină, 
grupat și legat. Considerăm că, după o perioadă de ..acomodare" 
mai îndelungată, echipa studenților din Cluj va da serios de 
furcă multor echipe divizionare. Despre. Sportul Studențesc, 
spre regretul nostru, repetăm aceleași remarci ocazionate și de 
partidele precedente : un lot de jucători excelent, dar ce păcat 
că atîtea talente iși irosesc eforturile într-un joc confuz. Oare 
conducerea iehnieă a echipei nu poate remedia această situație ?

Sîmbătă, in cadrul etapei a treia, Steaua a dispus de Vulcan, 
pe terenul metalurgiștilor cu categoricul scor de 30-0. Rezultate 
din alte partide : Politehnica Iași—Dinamo 3-0 ; Chimia Năvo
dari—C.S.M. Sibiu 9-6 ; Rulmentul Birlad— Gloria 4-0 ; Farul— 
Știința Petroșeni 21-9.

GABRIEL FLOREA

ucluoliltileu

— O fi spunînd afișul...
Am încercat apoi, toți patru 

să ne apropiem de unul din te
renurile de tenis. Nici vorbă. 
Tinerii aveau dreptate. Am fost 
sfătuiți, după unele insistențe, 
să ne adresăm la Tenis — club, 
(„aeolo-i pentru pleziriști") sau 
la Tineretului. Afișul, așadar 
mințea. Astfel de „apariții" și 
„pretenții" din partea unor a- 
matori ocazionali — și cîți mai 
sînt din aceștia ! — par o ade
vărată belea pe capul antreno
rilor de acolo, preocupați doar 
de secțiile lor de performanță. 
Tinerii ar dori să joace tenis, 
să facă culturism sau să nu li 
se refuze nici un teren. Să știe 
că parcul e-al lor. Cinstit ar fi, 
dacă astfel de musafiri sint în- 
țr-atît de nedoriți, să nu-i mai 
invităm degeaba..

Ce facem însă cu obligațiile 
ce decurg din hotărîrea privind 
dezvoltarea diversificarea ac
tivității * ‘ sportive ? „Rezultate" 
trebuie să avem, „informări" 
trebuie să facem. „Afișe" deci, 
trebuie să punem la poartă 
(dacă -se ■'poate, la loc mai puțin 
vizibil): 4bă să ne demonstrăm 
preocupările... Și culmea este 
că în ciuda realităților de la fața 
locului care arată că amatorii 
de sport deși există în număr 
mare nu sînt luați în serios, 
„dările de seamă" și „bilanțu
rile" izbutesc să acrediteze îdeea 
că....... se fac pași importanți în
direcția atragerii unui număr 
de cetățeni de toate categoriile, 
pe terenurile de sport" !

Baza de la Dinamo — ne re
lata profesorul Munteanu — a 
fost folosită de vreo 35 de tineri 
in întreaga perioadă a vacanței 
de vară : la complexul Pan teii- 
mon. in ultima lună, cifra reală 
este de 22 (un meci de fotbal) 
Și exemplificările ar putea con
tinua. înserind cifre nesemnifi
cative. Profesorul Gh. Tafan, 
șeful Sectorului sport-turism la 
Comitetul U.T.C. al sectorului 
II este de părere că „...familia, 
ca factor educațional, nu-și face 
simțită inrîurirea in această di
recție". Dar. să nu ne ascundem 
după un singur deget. Tehnicie
nii cluburilor, activiștii U.T.C., 
aflati în fața unor sarcini spo
rite privind activitatea sportivă 
de masă — sarcini organizato
rice. de mobilizare, de asigurare 
materială — sint mulțumiți că 
pionierii, elevii si BTT-ul aco
peră o bună parte a calendaru
lui sportiv de masă. Se mai a- 
duce puțin vorba și de preocu
pări în direcția sportului de 
performanță (Progresul : pe ul
timul Ioc în ,,B" la fotbal, com
portări slabe la baschet femi
nin. suită de infringed la hand
bal fete !) și cu asta lucrurile 
au o față oarecare. în felul a- 
cesta aplicăm spiritul hotăririi ?

VIOREL RABA



de peste hotare
Lupte violente 

in Orientul Apropiat
Continuă operațiunile militare în zona 

Canalului de Suez și în regiunea
înălțimilor Golan

CAIRO 7 (Agerpres). — Un 
comunicat al comandamentului 
general al forțelor armate egip
tene, difuzat duminică dimineața 
de postul de radio Cairo, anunță 
că „forțele armate egiptene au 
trecut Canalul de Suez, ocupind 
aproape în întregime malul ră
săritean și continuă luptele în 
vederea consolidării pozițiilor 
lor în această zonă“ — transmi
te agenția FRANCE PRESSE. 
„Luptele s-au desfășurat cu în- 
dirjire și forțele noastre au pu
tut respinge contraatacurile ina
micului, provocindu-i pierderi 
grele umane și materiale — 
menționează comunicatul. For
țele navale egiptene au distrus 
cinci unități navale israeliene 
in Marea Mediterană și au 
bombardat anumite poziții ina
mice situate pe malul răsări
tean al Golfului Suez“ se pre
cizează în cotinuare. Comunica
tul relevă că „forțele egiptene 
■continuă să debarce pe malul 
răsăritean al Canalului de Suez, 
și își continuă înaintarea spre 
est”.

Postul de radio Cairo a trans
mis, de asemenea, la amiază un 
bilanț al operațiunilor militare, 
potrivit căruia 27 de avioane is- 
raeliene au fost doborîte. 60 de 
tancuri și 15 piese de artilerie 
grea — distruse. Pierderile egip
tene se ridică — conform comu
nicatului — la 15 avioane de vî- 
nătoare și cîteva elicoptere.

Un alt comunicat militar egip
tean, din cursul după-amiezii, 
informează că 5 avioane israe- 
liene au fost doborite, in timp

NAȚIONALIZAU!
IN IRAK

La Bagdad a fost dat publici
tății. duminică, decretul Con
siliului Comandamentului Re
voluției din Irak privind na
ționalizarea bunurilor a două 
companii petroliere americane.

„în conformitate cu articolul 
42 al Constituției Irakului par
tea din capitalul companiei 
„Bassorah Limited” revenind, 
societăților „Standard Oii of 
New Jersey” și „Mobil Oil Cor
poration" va fi naționalizată. 
Instalațiile, centrele de foraj, 
rafinăriile, mijloacele de trans
port și de depozitare a produ
selor petroliere, precum și con
ductele petroliere tereste și 
maritime ale celor două socie
tăți vor fi, de asemenea, națio
nalizate, se arată în decretul ci-> 
tat de agenția France Presse, 
care precizează că aceste bunuri 
vor intra în administrarea 
I.N.O.C. — Compania Naționa
lă Irakiană a Petrolului”.

• Consiliul Comandamentului 
Revoluției din Irak a decis să 
restabilească relațiile diploma
tice cu Iranul, a anunțat postul 
de radio Bagdad, citat de agen
ția M.E.N.

ce efectuau raiduri de bombar
dament asupra unor aeroporturi 
egiptene.

Pe de altă parte, postul de 
radio Cairo a anunțat că un 
contraatac israelian cu blindate 
a fost respins, duminică, in Pe
ninsula Sinai de forțele terestre, 
susținute de aviație. Comunica
tul radiodifuzat menționează că, 
la prînz, escadrilele egiptene au 
atacat pozițiile inamice în sec
toarele centrale și de nord ale 
Sinaiului, provocînd pierderi 
grele.

DAMASC 7 (Agerpres). — Un 
comunicat militar sirian, difu
zat de postul de radio Damasc, 
a aaiunțat că patru vedete is
raeliene, inclusiv nava-coman- 
dant, au fost scufundate în 
cursul bătăliei maritime siria- 
no-israeliene, desfășurate la mie
zul nopții de sîmbătă spre du
minică. înfruntarea navală a 
avut loc în largul portului Latta- 
cuien și a durat două ore, timp 
în care — potrivit comunicatu
lui — forțele siriene au doborît 
două elicoptere inamice și au 
pierdut o vedetă torpiloare. For
țele navale siriene au fost spri
jinite în cursul bătăliei de arti
leria de coastă.

Un alt comunicat militar si
rian, difuzat, duminică diminea
ța, a anunțat că regiunea Golan 
a început să fie bombardată de 
aviația israeliană, iar avioane
le de vînătoare siriene, spriji
nite de artileria antiaeriană au 
ripostat, doborînd zece aparate 
israeliene.

Pe de altă parte, postul de ra
dio Damasc a anunțat că, în 
urma luptelor aeriene desfășu
rate duminică, au fost doborite 
24 de avioane israeliene, care 
atacau taberele militare siriene 
de la Deraa și Katana, precum 
și poziții ale unităților de apă
rare antiaeriană.

Potrivit aceluiași post de ra
dio, trupele siriene au înregis
trat succese în acțiunile de luptă 
din regiunea Golan, ocupind mai 
multe poziții care erau pînă 
acum controlate de forțele is
raeliene.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Un 
comunicat militar israelian, di
fuzat in primele ore ale zilei de 
duminică, informează că în Pe
ninsula Sinai luptele continuă 
de-a lungul întregii zone a Ca
nalului de Suez, menționind că 
forțele militare egiptene nu au 
reușit să avanseze de pe poziți
ile stabilite inițial. Potrivit co
municatului oficial israelian, în 
cursul unei bătălii navale, des
fășurate in noaptea de sîmbătă 
spre duminică, unitățile mariti
me și aeriene militare israeliene 
au scufundat patru vase egipte
ne. in zona Canalului de Suez.

Comunicatul difuzat de purtă
torul de cuvînt israelian preci
zează. totodată, că egiptenii 
continuă încercarea lor de a 
transfera pe malul oriental al 
Canalului de Suez forțe impor
tante de blindate și infanterie 
și au concentrat în fața a două 
trecători ce asigură intrarea în

A
genda diplomatică 
din această săptă- 
mînă a consemnat 
un eveniment bo
gat în semnificații, 
capabil să ilustreze 

evoluția pozitivă a legăturilor 
dintre două state care, deși si
tuate la depărtări considerabile, 
vădesc dorința de a aprofunda 
o prietenie sinceră : vizita pre
ședintelui Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, în România. Pre
zența pe pămîntul țării noastre 
a șefului statului indian, convor
birile sale cu președintele Con
siliului d« Stat, Nicolae 
Ceaușescu, bilanțul dialogului 
din aceste zile atestă progresul 
continuu al relațiilor româno- 
indiene, creșterea lor constanta 
într-un climat de înțelegere și 
încredere reciprocă, convinge
rea care animă cele două state 
că relațiile dintre ele pot să-și 
găsească extinderea pe mai de
parte. Opinia publică româ
nească a primit cu căldură și 
tradițională ospitalitate pe dis
tinsul oaspete, exprimînd sa
tisfacția pentru bunele relații 
pe care România le întreține cu 
India — țară a unei civilizații 
milenare care dobîndește acum, 
în anii independenței, o nouă 
strălucire. Poporul care a zămis
lit Taj MahaluJ și a dat umani
tății Mahabharata, care a înăl
țat monumente ce au înfruntat 
scurgerea timpului, făurește 
chipul modern al tar» sale, dînd 
bătălia dezvoltării pe toate pla
nurile, angajat într-un efort pen
tru eliminarea unei moșteniri 
grele. Reușitele Indiei pe acest 
drum le salutăm cu bucurie, ele 
evidențiind capacitatea crea
toare a popoarelor stăpîne pe 
destinul lor. Președintele Indiei 
a putut, în zilele petrecute în 
România, să cunoască direct rea
litățile țării noastre, succesele 
dobîndite în marea operă con
structivă — făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Convorbirile de la București 
au abordat pe prim plan proble
mele colaborării bilaterale. Co
municatul comun publicat la 
încheierea vizitei sintetizează cu 
claritate ideile ce s-au desprins 
din schimbul de păreri: satisfac
ția pentru faptul că relațiile ro
mâno-indiene se dezvoltă conti
nuu pe diferite planuri în folo
sul ambelor popoare și, în ace
lași timp, convingerea că există

rii într-un viitor apropiat a co
misiei mixte româno-indiene de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică. în cursul schimbului 
de păreri s-a convenit să se ex
tindă colaborarea și pe alte pla
nuri î cultură, știință, tehnică 
pentru a permite o mai bună 
cunoaștere mutuală. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat: 
„în aceste zile am discutat despre 
relațiile dintre țările noastre și

în cursul convorbirilor de la 
București s-a realizat și un tur 
de orizont al problemelor inter
naționale, care a evidențiat — 
potrivit documentului final — 
că „pozițiile celor două părți în 
toate chestiunile abordate co
incid sau sînt foarte apropiate". 
S-a relevat, cu acest prilej, sa
tisfacția ambelor părți față de 
tendința spre destindere și de 
soluționare a problemelor inter

Peninsula Sinai (Mittlah și Gut- 
di) cîteva zeci de blindate împo
triva cărora a fost lansat un a- 
tac de către unități de aviație 
și blindate israeliene.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt militar israelian a a- 
nunțat că. în cursul bătăliei na
vale din largul portului Latta- 
quieh, patru vedete siriene, îm
preună cu un vas torpilor de 
tipul „Star” au fost scufundate 
de unitățile navale israeliene.

Potrivit comunicatului militar 
israelian, difuzat duminică, 
lupte deosebit /de violente s-au 
desfășurat în regiunea Golan, 
unde aviația israeliană a atacat 
baterii de rachete. Comunicatul 
afirmă că majoritatea acestor 
baterii au fost scoase din func
țiune, iar un mare convoi mili
tar a fost distrus.

AMMAN 7 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar ior
danian a anunțat că, duminică 
la ora 11,45 (ora locală), o es
cadrilă de 8 avioane israeliene 
a pătruns în spațiul aerian al 
Iordaniei, în zona Koweilah, la 
aproximativ 20 kilometri vest de 
Amman. Apărarea antiaeriană 
iordaniană a ripostat atacului, 
silind avioanele israeliene să se 
retragă.

PUTERNICE DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI 
LA SEUL

Colaborarea româno - 
indiano: curs ascendent, 

perspective largi
posibilități mai mari pentru a 
intensifica această colaborare, 
ceea ce ar avea o influentă po
zitivă capabilă să depășească 
cadrul bilateral, acționînd în 
'nteresul păcii și securități» 
internaționale. Conducătorii ce
lor două state au salutat sporul 
înregistrat în ceea ce privește vo
lumul schimburilor comerciale 
româno-indiene pe baza acordu
lui comercial și de plăți pe ter
men lung și au investigat posibi
litățile existente pentru a lărgi 
și diversifica aceste schimburi și 
cooperarea economică și tehnică. 
Fără îndoială, economiile în dez
voltare ale celor două țări oferă 
terenul unei colaborări rodnice, 
reciproc avantajoase. Comunica
tul comun relevă înțelegerea la 
care s-a ajuns în privința creă

am constatat cu multă satisfacție 
progresul pe care l-a înregistrat 
colaborarea dintre România și 
India. Am putut, totodată, să 
identificăm noi domenii, să în
trevedem noi perspective de a 
dezvolta și mai accentuat cola
borarea multilaterală dintre po
poarele noastre". Președintele 
Giri a menționat la dineul ofe
rit în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Convor
birile pe care le-am avut cu 
Excelența Voastră și cu alți con
ducători români au confirmat 
faptul că, dată fiind starea ex
celentă a relațiilor dintre cele 
două țări, legăturile de priete
nie și de colaborare multilate
rală dintre guvernele și popoa
rele noastre vor crește și mai 
mult în anii următori".

naționale prin metoda negocieri
lor, față de afirmarea mereu mai 
largă a principiilor coexistenței 
pașnice. Persistența zonelor de 
tensiune în diferite puncte ale 
planetei, primejdia pe care a- 
cestea le generează pentru pacea 
mondială, impun conjugarea e- 
forturilor în vederea eliminării 
tuturor manifestărilor de impe
rialism, colonialism, discriminare 
rasială și politică de apartheid. 
Pacea și securitatea internațio
nală nu se pot clădi decît pe 
fundamentul unor raporturi in
terstatale care să respecte rigu
ros independența și suveranita
tea națională, egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile in
terne, avantajai reciproc, renun
țarea la forță și la amenințarea 
cu forța, dreptul inalienabil al

fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
destinele sale. Sînt principii a 
căror valoare universală ește 
confirmată de întregul curs al e- 
venimentelor, care s-au vădit a 
fi singurele în măsură să răs
pundă cerințelor stabilirii unei 
păci durabile în conformitate cu 
interesele fiecărui stat în parte 
și ale tuturor statelor în ansam
blul lor și care găsesc un puter
nic răsunet în conștiința popoa
relor. Pentru ca pacea să devină 
realitate durabilă, pentru ca ea 
să fie pe măsura speranțelor po
poarelor, o condiție fundamentală 
o constituie soluționarea proble
melor cardinale ale contempora
neității cu participarea activă, 
nemijlocită, a tuturor statelor, 
indiferent de dimensiunile lor, 
de orînduirea socială sau de con
tinentul pe care sînt situate.

Șefii celor două state au decis 
să dezvolte în continuare colabo
rarea politică reciproc avanta
joasă româno-indiana, să pro
moveze cooperarea lor activă în 
O.N.U., în organismele sale spe
cializate și în alte instanțe inter
naționale.

Bilanțul vizitei președintelui 
Indiei este neîndoielnic, pozitiv 
și îndreptățește afirmația că 
schimbul de păreri la nivel înalt 
de la București va stimula legă
turile româno-indiene, coopera
rea dintre țările noastre. înscri- 
indu-se în contextul politicii rea
liste a României socialiste, care 
dezvoltă consecvent raportările 
de prietenie și conlucrare cu sta
tele care pășesc pe drumul dez
voltării independente, de sine 
stătătoare, lărgirea legăturilor 
țării noastre cu India reprezintă 
o contribuție valoroasă la îmbu
nătățirea climatului mondial, Ia 
cauză păcii și înțelegerii între 
popoare. Dialogul de la Bucu
rești marchează ridicarea pe e 
treaptă superioară a colaborării 
româno-indiene.

EUGENIU OBREA

însemnări din R. P. Ungară
Potrivit unei informații radiodifuzate prove

nind din Seul, reluata de agenția A.C.T.C., 
peste 5 000 de studenți sud-coreeni de la 
Universitatea Koryo și de la Universitatea 
Yeunse au participat la o manifestație anti
guvernamentala. Poliția a intervenit împotriva 
demonstranților.

Comitetul Central al Partidului Revoluționar 
pentru Reunificare din Coreea de sud- a difu

zat, prin intermediul postului de radio „Vocea 
Partidului Revoluționar pentru Reunificare", o 
declarație in care sprijină lupta justa a stu
denților de la facultățile de litere și de științe 
de la Universitatea din Seul împotriva dicta
turii și pentru instaurarea democrației, infor
mează agenția A.C.T.C. In declarație se cere 
eliberarea imediata a tuturor studenților 
arestați.

Replica laburistă
Un document al

Internaționalei socialiste

Impozanta grădină 
de iarnă din Blackpool 
a găzduit, începînd de 
luni și pînă vineri, un 
eveniment major al vie
ții politice britanice: lu
crările celei de-a 72-a 
conferințe anuale a 
Partidului laburist prin
cipala forță de o- 
poziție din Marea Bri
tan ie.

Manifestarea din Blackpool a 
fost apreciată, atît de observa
torii insulari, cit și de comen
tatorii vest-europeni, drept reu
niunea cea mai importantă care 
precede viitoarele alegeri par
lamentare din Anglia.

Trecerea în revistă a princi
palelor puncte ale ordinei de 
zi, rezultatele confruntărilor din 
rîndurile laburiștilor, rezoluții
le adoptate și, în primul rînd, 
o reorientare a programului par
tidului — în care-și fac loc mai 
larg opiniile membrilor de rînd 
— îndreptățesc, după afirmații
le presei, acordarea unei aten
ții sporite conferinței compara
tiv cu precedentele. Cîteva pro
bleme au captat interesul gene
ral al celor 1 000 de delegați, 
reprezentînd peste 6 milioane 
de membri (inclusiv membrii 
sindicatelor si ai mișcării coo
peratiste afiliate). în primul 
rînd s-a dezbătut „strategia e- 
eonomică” a partidului. în a- 
ceastă ordine de idei, discuții 
aprinse au avut loc în jurul 
extinderii naționalizărilor în noi 
sectoare ale economiei. Docu
mentul adoptat menționează 
oportunitatea ca, în vederea li
mitării inflației și a activități
lor vîzînd numai propriul pro
fit. circa 25 din cele mai mari 
industrii să devină industrii de 
stat. Se are în vedere docurile, 
șantierele navale, aeronautica, 
industria farmaceutică etc. Po
trivit unor lideri ai partidului

această măsură a fost sugerată 
în scopul „extinderii puterii pu
blice și stăvilirii puterii eco
nomice a marilor monopoluri”. 
Rămine ca în viitorul manifest 
laburist să fie stabilite „priori
tățile de naționalizat”. Apoi, un 
loc deosebit în cadrul lucrărilor 
l-au ocupat orientările politicii 
unui eventual guvern laburist. 
Cei mai mulți delegați au cerut 
să fie incluse în programul a- 
celui guvern suprimarea ime
diată a legii interzicînd dreptul 
la grevă, înlocuirea legislației 
asupra controlului salariilor și 
prețurilor intr-un sens mai fa
vorabil salariaților, introducerea 
unei profunde reforme fiscale, 
al cărui scop va fi plata unui 
„impozit pe bogăție", măsuri de 
reducere a evaziunii fiscale. 
Prezentînd aceste proiecte, De
nis Healey, purtătorul de cuvînt 
laburist pentru finanțe, a . ac
centuat „importanța economică a 
reformei fiscale”. O atenție deo
sebită a fost acordată proble
mei locuințelor, chiriilor, șoma
jului (în ciuda unui reflux, cî
teva sute de mii de muncitori 
sini în căutarea unui loc de 
muncă), a prețurilor produselor 
alimentare (într-o perioadă 
scurtă nivelul general al aces
tora a crescut cu 36,5 la sută), 
agravarea inflației, cu toate 
urmările care decurg din aces
tea asupra nivelului de trai al 
maselor. Criticînd guvernul con
servator pentru politica sa în 
aceste domenii, laburiștii au 
lansat proiecte menite a stopa 
fenomenele negative din viața 
economică britanică. Alături de 
cele la care ne-am referit mai 
sus, se află introducerea fi
nanțării micilor fermieri, care 
nu pot face față marii concu
rențe, organizarea unui refe
rendum privind revizuirea în
tregului dosar al aderării An
gliei la Piața comună.

Conferința a acordat, de ase
menea, o atenție specială pro
blemelor militare și politicii ex
terne. Se menționează moțiuni
le care cheamă viitorul guvern 
laburist „să închidă toate ba
zele nucleare engleze sau ame
ricane situate pe teritoriul An
gliei sau în apele teritoriale 
britanice”, să „reducă cheltuieli
le militare ale Angliei cu un 
miliard lire sterline pe an”, su
me ce ar putea fi alocate pro
gramelor sociale, să „liberalizeze 
comerțul cu țările în curs de 
dezvoltare”. Numeroși delegați 
au subliniat necesitatea ca in

Europa să se edifice un sistem 
de securitate și cooperare și au 
cerut ca Anglia să iasă din 
N.A.T.O. și din alte alianțe mi
litare de acest fel, și să se an
gajeze ferm în procesul de des
tindere, de înțelegere și colabo
rare cu toate statele.

Toate aceste măsuri preconi
zate decurg din noile preocupări 
laburiste exprimate recent in
tr-un manifest electoral în care 
se spunea că intenția partidului 
este de a crea în țară „o socie
tate bazată pe cooperare în loc 
de concurență, în care produc
ția să lie destinată nevoilor 
populației și nu profitului par
ticular, în care grija comunită
ții să fie aceeași pentru toți, 
în care relațiile dintre oameni 
să se bazeze pe egalitate, iar 
relațiile internaționale pe res
pect reciproc*1.

Eric Heffer, deputat și con
ducător al partidului și sindi
catelor din Liverpool, referin- 
du-se la prevederile acestui 
document, ca și la altele pre
zentate conferinței, evidenția 
faptul că reorienlările gene
rale „sînt mai avansate decît 
cele din 1945 și că ele reprezin
tă indiciul clar al măsurii in 
care partidul s-a îndreptat spre 
stingă”.

Conferința de la Blackpool de
finind politica partidului, con
cretizată în „Programul laburist 
pentru Anglia”, expus încă din 
prima zi de liderul partidului, 
Harold Wilson, se angajează în 
pregătirile asidue, vizînd vii
toarele alegeri, care, potrivit u- 
nor cercuri din capitala britani
că, se vor putea desfășura in 
primăvară sau, cel mai tirziu 
in toamna anului viitor. Din 
acest punct de vedere, finind 
seama de diferitele tendințe e- 
xistente în cadrul partidului, de 
faptul că în trecut au existat 
disensiuni intre cabinetul la
burist și conducerea partidului, 
disensiuni rezolvate prin com
promisuri, la conferință s-au 
prezentat rezoluții care urmă
resc redefinirea rolului parti
dului, desfășurarea unui control 
mai serios al organelor partidu
lui asupra acțiunilor eventua
lului guvern laburist care va 
prelua puterea. Rămîne de vă
zut, totuși, în ce măsură re
plica laburistă la preparativele 
electorale conservatoare ( și li
berale) va găsi ecou în opinia 
publică.

IOAN TIMOFTE

despre situația din Chile
O delegație a Internaționalei 

socialiste, care s-a aflat timp 
de cinci zile în Chile, a adresat 
un document de constatare se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Potrivit .agenției France Pres
se, documentul susține cu toată 
fermitatea că în Chile nu a 
existat nici un fel de complot 
al guvernului constituțional con
dus de Salvador Allende împo
triva forțelor armate chiliene, 
afirmațiile juntei în acest sens 
fiind întru totul absurde și ne
adevărate. După ce arată că 
junta a instituit în țară o ma
șină de propagandă calomnioa
să și naivă, documentul opi
nează că- grava criză economică 
existentă în prezent în Chile a 
fost în mod deliberat declan
șată și amplificată de sabotajul 
organizat de către aceleași for
țe, care constituie sau sprijină 
noua putere instaurată în urma 
răsturnării guvernului legal 
constituțional.

Pe de altă parte, semnatarii 
documentului relevă că junta 
a suspendat toate libertățile în

țară șl duce o campanie crîn- 
cenă împotriva conducătorilor 
și militanților Unității Populare, 
iar tribunalele militare îi ju
decă sumar pe acei care apărau 
legalitatea constituțională.

• Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, a adresat secretarului ge
neral al O.N.U.. Kurt Wald
heim, o telegramă în care este 
exprimată îngrijorarea și indig
narea poporului bulgar față de 
arestarea de către junta milita
ră chiliana a lui Luis Corvalan. 
secretar general al P.C. din 
Chile. Arătînd că viața lui Luis 
Corvalan și a altor mii de chi
lieni, luptători pentru democra
ție și progres, se află într-un 
mare pericol, telegrama face 
apel la secretarul general al 
O.N.U. să folosească toată auto
ritatea sa și să depună eforturi 
maxime pe lingă autoritățile mi
litare chiliene, pentru eliberarea 
lui Luis Corvalan și a altor 
luptători, pentru încetarea re
presiunilor sîngeroase în Chile.

Ujpesf înseamnă 
noul oraș, noua Buda
pest!. Cuvîntul acesta 
nu-mi spunea altceva, 
pînă nu demult, decît 
că ar fi vorba de o 
prestigioasă echipă de 
fotbal maghiară, de 
mai multe ori cam
pioană : Ujpest Dozsa. 
Știu, acum, cu mult 
mai mult despre 
Ujpest.

...Mașina alerga, de 
multișor, în susul Du
nării, prin Budapesta. 
Poduri, monumente, 
blocuri noi. Zona in
dustrială. tljpest. 
Tungsram. Numele 
vestitei uzine — cele 
două silabe — provin 
de la tungsten și wol
fram. Tungs-ram, pri
ma fabrică din lume 
care producea becuri, 
pe la 1896 (!>, folosind 
tehnica vacumului. 
Ceea ce a devenit as
tăzi, marea uzină, nu 
se poate compara, de
sigur, cu mica făbri- 
cută de acum trei 
sferturi de veac. Dar 
această investiție de 
timp făcută în toată 
gama prestigioaselor 
produse electrice și 
electronice de astăzi 
— exportate în 90 de 
țări ale lumii — con
stituie însăși mîndria 
tinerilor muncitori, 
tehnicieni, ingineri pe 
care i-am cunoscut 
acolo. în secția de 
becuri, acum complet 
automatizată. acolo 
unde se produc 3 500 
de bucăți pe oră, adică 
tot atîtea becuri cite 
se livrau la capătul a 
trei schimburi care 
utilizau tehnica semi
automată pînă nu

demult, tânăra Margit 
Leoprand supraveghea 
mersul sacadat al ro
torului plan, pe care 
se aflau zeci de glo
buri de sticlă incan
descente. De fapt, de 
aci, de la ea, globurile 
acestea pleacă într-o 
cursă miraculoasă care 
durează vreo cîteva 
minute, pentru a po
posi în ambalajele de 
expediere. Sînt zeci de 
operații care au loc, 
unele simultan, asu

nea Gyorgy Mărton, 
muncitor în secția 
tuburi fluorescente pe 
care eu, musafir în- 
cintat de finețea pro
cesului de producție și 
de sclipirea „luminii” 
pe care o produceau 
acești tineri am bote- 
zat-o. pentru mine, 
„secția de soare”. 
Media de vîrstă a uzi
nei este 22,5 ani. a 
continuat Marton. Re
zultatele obținute
ne-au permis să ob

ȘAPTE ZILE : Central (orele 
9.15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CU TOATE ACESTEA : Lumina 
(orele 9; 12; 15,30; 18.30; 20,30).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 
20,45), Capitol (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18.30; 20,45).

PARADISUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
București (orele 9; 11,15; 13,30, 
1O.30; 18,45; 21).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Timpuri Noi (orele 10—19 
in continuare).

STARE DE ASEDIU : Patria 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,30), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16;

18,30; 21). Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Da
cia (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Vic
toria (orele 9,30 ; 14 ; 18.30).

PARAȘUTIȘTII : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20.15), Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
11,15; 13,15; 15.45; 18; 20).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO ! 
Ferentari (orele 15; 17,45; 20,15),
Bucegi (orele 16; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20 45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

SINGUR : Pacea (orele 16; 18; 
20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Gri vița (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,13; 
20,30).

pra micului balon de 
sticlă care, prins in 
ringuri de metal, ră
sucit și răsturnat după 
cum e nevoie, abia de 
apucă să se răcească 
și are in el filamentul, 
suportul turnat de 
sticlă, dulia, vidul și 
binecunoscuta em
blemă „T" pe deasu
pra. Bancul de pro
bare pare un cadru 
anume făcut pentru 
filmările de suspens. 
Din timp în timp zeci 
de becuri se aprind 
pentru o clipă, deo
dată, probind că banda 
complicată pe care o 
supraveghează tinăra 
Margit. lucrează fără 
greșeală, cu randament 
maxim. De fapt, îmi 
spunea, brigada ei se 
află angajată în între
cere. Și nu este colec
tiv de muncă, secție 
în întreaga uzină unde 
să nu existe forme 
specifice de întrecere.

— Uzina are numai 
oameni tineri ,— spu

ținem primul loc, pen
tru a 26-a oară, în 
întrecerea pe ramură. 
Cel mai prețios trofeu 
de la „Tungsram” îl 
constituie „Drapelul 
roșu” de întreprindere 
socialistă fruntașă.

în „secția de soare", 
tuburile de neon iau 
naștere dintr-un covor 
lat și alb de simple 
tuburi de sticlă în care 
se introduc electrozii 
și gazul rar. O mașină 
uriașă la care lucrează 
două fete purtind 
ochelari fumurii de 
protecție — aproape 
60 la sută din întregul 
personal îl alcătuiesc 
fetele — face ce vrea 
cu fiecare tub de 
sticlă lung de peste 
un metru : după ce-i 
sudează electric dulia 
la un capăt, o ghiără 
de metal îl prinde exact 
de la mijloc și, așa 
cum scamatorul răsu
cește bastonul printre 
degete și-1 trece pe la 
spate și pe după

eoaie, toi așa brațul 
cu ghiară jonglează 
eu tubul alb. Pină ce 
se oprește cu el la 
bancul de probă ; și 
tubul arde, cuminte, 
cu alte 100 de bucăți 
deodată, ca un soare 
alb. La piese radio mi 
s-a părut că. parcă, 
mai fusesem in vizită. 
De fapt, mă frapase 
asemănarea cu mo
derna noastră fabrică 
F.E.A. din Floreasca. 
Mă-întreb $i azi cum 
de nu gre*ese nicio
dată fetele meticuloa
se de la Tungsram sau 
de la F.E.A., atunci 
ci nd fac lipituri elec
trice la piese „grele" 
de fracțiuni de gram, 
dispuse în lămpile 
radio la cite o zecime 
de milimetru distanță. 
Nu greșesc... Acolo, 
ea șl la noi, ele. se 
pregătesc in meserie 
cite 2—3 ani în școlile 
speciale tehnice care 
funcționează pe lingă 
uzină, in serii de 859— 
900 deodată.

Plecăm de la Urină, 
iot în Ujpest. să vizi
tez clubul M.H. St. 
care aparține de 
„Tungsram” cu secțiile 
tehnice (radioamato
rism, tir, „auto, sca
fandri și parașutism) 
și amenajările sale re
numite. Plecam ducînd 
cu mine prietenii de 
neuitat, și-un bec pri
mit în dar, intr-o cutie 
frumoasă cu emblema. 
„Tungsram”. în bec, 
aveam s-o . constat 
acasă la București, se 
afla... palincă de ci 
reșe-I •

VIOREL RARĂ

Conferința Ligii
Tineretului T.A.N.U.

La Dar es Salaam au în
ceput lucrările conferinței a- 
nuale a Ligii Tineretului a 
Partidului Uniunea Națională 
Africană din Tanganika 
(T.A.N.U.). Cei, peste 630 de 
delegați din cele 18 regiuni 
ale Tanzaniei examinează 
căile de traducere în viață, 
de către tineret a politicii 
partidului T.A.N.U. și a gu
vernului în domeniile econo
mic și social.

COPERNIC : Popular (orele 
15,30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : înfrățirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

ULTIMUL CARTUȘ ; CONSPI
RAȚIA : Munca (orele 16; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 
11.15: 13,30: 15.45; 18; 20,15), Tomis 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15 45 ; 18,15 ; 
20.30).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Giulești (orele 15.30: 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20.30).

adio
PROGRAMUL IH

9.00 Știri. 9.05 „Incognito” — 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „Cîntăm liber
tatea” de D. G. Kiriac. 10,00 Clu
bul adolescenților. 11,00 Cronica 
ideilor. 11,10 Profil pe portativ — 
Mihai Maximilian. 11,30 Geografie

„SECETA SEC0LWJI" SE EXTINDE
Un comunicat al Biroului FAO din Roma

Cea mai mare secetă a 
secolului, care a afectat 
in mod serios suprafețe 
întinse dintr-un număr de 
șase țări ale Africii de 
vest, tinde să se extindă 
asupra a incă opt țări a- 
fricane.

Potrivit unui comunicat al 
Biroului F.A.O. din Roma, se
ceta a afectat raioanele sudice 
ale Algeriei, Marocului, Tunisiei 
și Libiei, precum și Gambia, 
Sudanul și, parțial, Etiopia, în- 
sumind regiuni locuite de peste

6 milioane, de oameni, în majo
ritate crescători de animal*. E- 
tiopia și Gambia' ău cerut F.A.0. 
în mod oficial ajutor alimentar.

Țările Africii 'nordice cum ar 
fi, de exemplu. Algeria; Maroc, 
Tunisia și Libia, siht in stare 
să depășească această perioadă 
critică prin mijloace proprii. A- 

. ceeași sițtiaf.ie e și în cazul Ni
geriei, al’ cărei guvern a afectat 
importante fonduri pentru îm
bunătățirea situației in sfera. a- 
prdvizionării regiunilor din nor
dul și centrul țării cel mai greu 
afectate* de ‘ secetă.

folclorică. Olt. 12.00 Transmisiuni 
directe din țară. 12,10 Invitație în 
fonotecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii. 17,00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Literatură. 18.10 De la preclasici 
la contemporani.18,55 Melodia zi- 
lei. . 19,00 Tn direct... de la RU- 
ginoasa. Popasuri în istoria româ
nească. 19.30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri Electrecord. 20,00 Munca — 
izvor de bucurii și împliniri. 20,30 
Concert din opere. 21,00 Radio- 
super-top. Interpret! de muzică 
ușoară. 22,00 Radiojurnal. 22.30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Franz 
Liebhardt. 23,20 Selecțiuni din 
opereta „Domnul Beaucalre” de 
Messâger. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

dețuf Teleorman. 18,20 — Căminul. 
l?,40 — Duete comice- din operete. 
19,00 '— Ecranul — emisiune / de 
actualitate și. critică cinematogra
fică. 19,30 — Telejurnal. • Cincina
lul înainte de. termen. 1973 — an
hotărftor. 20.00 — Cîntecul săptă
mânii.: ,.Țe-a colindat '.aceste
locuri, cineva". 2Ș,10 — Mai aveți 
o întrebare ? A.viația așt^Zi și inli
ne. 20,45 — Interpretul preferat : 
Maria Lătăfețu. $0,55 — Revista 
literar-arțistică TV. Realismul,, , o 
atitudine creatoare. 21,35 — Fîntî- 
na' turmelor (I) Ecranizare a stu
diourilor de televiziune spaniole 
după, piesa lui Lope de Vega. 22,20 
— 24 de ore. .

LJ/v
PROGRAMUL T

17.30 — Curs de limbă franceză. 
18,05 — La ordinea zilei. Azi, ju-

PROGRAMUL H

20.00 — Film serial : „Arthur". 
20/25 — Anșamblul folcloric. al lȚzl- 
nei de autocamioane Brașov. 
20.50 — T61e-enciclopedla. 21,30 
— Telex. 21,35 — viața economică 
a Capitalei. 21,55, — „Șase zile
dintr-un an” -r balet. 22,10'— Cărți 
și idei. Discuție asupra lucrării 
„Materialist dialectic” apărută 
la Editura Politică. Participă : 
Călina Mare, Alexandru .Valen
tin, Florih Georgescu și Cezar 
Radu.
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