
Proletari din toate țările uniți-vă !

Ieri, în prezența secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a celorlalți conducători de partid 
și de stat s-au încheiat

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX, SERIA II, Nr. 7707 6 PAGINI —30 BANI SÎMBĂTĂ 2 MARTIE 1974

Lucrările Conferinței pe țară a cadrelor de conducere
din unitățile agricole de stat și cooperatiste

Vineri, 1 martie, au luat sfîr- 
șit, lucrările Conferinței pe țară 

cadrelor de conducere din u- 
riițjxțile agricole de stat și coo
peratiste, eveniment de o deo
sebită importanță pentru viața 
satului românesc, a întregii țări, 
cu profunde implicații în acce
lerarea mersului înainte al na
țiunii noastre pe calea edifică
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a progresului șl 
bunăstării.

întreaga desfășurare a lucră
rilor — dezbaterile în ședințele 
plenare și in cadrul celor 20 de 
comisii de lucru, cuvintul celor 
426 de vorbitori — a fost do
minată de spiritul expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
amplă analiză a rezultatelor ob
ținute pină acum, a căilor de 
perfecționare și creștere a efi
cienței activității, document 
programatic pentru dezvoltarea 
viitoare a, agriculturii noastre la 
nivelul exigențelor de astăzi, 
pentru a cărui transpunere în 
viață conferința pe țară s-a 
angajat solemn, dînd astfel glas 
hotărîrii tuturor oamenilor mun
cii de pe ogoare de a face totul 
pentru a îndeplini cincinalul 
înainte de termen, de a înfăp
tui neabătut obiectivele puse în 
fața lor de partid.

Ca și în celelalte zile ale con
ferinței, cei peste 8 000 de par
ticipant! au întîmpinat. sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în marea sală a lucrărilor cu 
deosebită căldură și entuziasm, 
expresie a sentimentelor de 
dragoste față de partid, față de 
secretarul general. Minute în 
șir au răsunat ovații puternice, 
urale neîntrerupte, asistența în 
picioare scandînd îndelung: 
„Ceaușescu—P.C.R.“

în prezidiu au luat loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Pană, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Ja- 
nos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Rautu, Georghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Ieșit Banc, Constantin Bă- 
> .tău, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Aurelia Dănilă, Miu Dobrescu, 
Magdalena Filipaș, Mlhai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stă- 
nescu, Mihai Telescu, Iosit 

Uglar, Richard Winter, Ștefan 
Andrei, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
activiști de partid și de stat, 
cadre din unele ramuri indus
triale, oameni de știință șl cul
tură.

în cronica acestui forum al 
satului românesc, al oamenilor 
muncii de pe ogoarele patriei, 
vor rămîne înscrise la loc de 
cinste, vor dăinui peste vreme 
în amintirea tuturor participan- 
ților la conferință momentele în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
alțl conducători de parti'd și de 
stat, s-au aflat, în pauza lucră
rilor, în mijlocul reprezentanți
lor fiecărui județ, cu care s-au 
fotografiat.

Cu urale și ovații, cu nețăr
murită dragoste izvorîtă din a- 
dîncul inimilor lor, țăranii coo
peratori, mecanizatorii, munci
torii din întreprinderile agricole, 
grupați pe județe, primesc, rînd 
pe rînd, în mijlocul lor, pe se
cretarul general al partidului. 
Clipele acestea de intensă emo
ție, petrecute sub cupola impu
nătoare a pavilionului, evocă cu 
aceeași putere de adevăr legă
tura indestructibilă dintre par
tid și popor manifestată stator
nic, la scara întregii țări, în în- 
tîlnirile de lucru ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu. oame
nii muncii de pa ogoare din în-' 
treaga țară. Fiecare moment pe
trecut de secretarul general al 
partidului în mijlocul partici- 
panților la conferință, din fie
care județ, reprezintă o imagine 
unică, înseamnă în sine o filă de 
istorie, o filă din istoria edifi
cării orînduirii noastre noi pe 
care întregul popor o făurește 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Prima imagine — în mijlocul 
lucrătorilor din județul Cons
tanța, județ care a înfăptuit cel 
dintîi cooperativizarea agricul
turii. Lucrătorii ogoarelor do
brogene, care au raportat con
ferinței despre succesele agri
culturii din această parte a ță
rii, succese obținute ca urmare 
a îndrumării de către partid, a 
indicațiilor primite din partea 
secretarului general, sînt nes
pus de fericiți, trăiesc marea 
bucurie de a avea astăzi, din 
nou, în mijlocul lor pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează reprezen
tanților fiecărui județ îndem-

(Continuare in pag. a ll-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.
Lucrările conferinței la care 

participă cadrele de bază din 
agricultură se apropie de sfîr- 
șit. Timp de trei zile, au fost 
dezbătute pe larg problemele 
legate de dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste.. S-au ana
lizat rezultatele obținute în anii 
construcției socialiste, precum 
și rezultatele obținute în cei trei 
ani din acest cincinal, s-au fă
cut multe sugestii și propuneri. 

Putem spune că dezbaterile 
conferinței constituie un adevă
rat forum democratic, o expre
sie a democrației socialiste, a 
participării largi a întregului 
popor la conducerea destinelor 
națiunii noastre pe calea socia
lismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

Dezbaterile s-au caracterizat 
prin înaltul spirit de răspunde
re cu care tovarășii care au luat 
cuvîntul au analizat atît rezul
tatele bune, cît și lipsurile, ne

ajunsurile care s-au manifestat 
și se mai manifestă în activita
tea unor imitați, a unor sectoare 
din agricultură. S-au adus mul
te critici întemeiate. Sper că 
toți cei care au fost vizați prin 
aceste critici — începînd cu or
ganele centrale, cu ministerele 
care au de soluționat un șir de 
probleme legate de asigurarea 
dezvoltării în bune condițiuni a 
agriculturii țării noastre și, în 
primul rînd, cu Ministerul Agri
culturii — vor lua măsurile ne

cesare în vederea remedierii 
neajunsurilor semnalate. De 
asemenea, Uniunea Națională a 
Cooperativelor, trusturile și di
recțiile agricole, consiliile popu
lare județene și comunale tre
buie să țină seama de criticile 
și sugestiile făcute în cadrul 
conferinței. Comitetele județene 
de partid, toate organele și or
ganizațiile de partid este necesar 
să tragă concluziile corespunză
toare pentru a acționa în ve
derea lichidării cît mai rapide a 

lipsurilor, pentru organizarea în 
bune condițiuni a întregii acti
vități din agricultură.

S-au făcut și unele referiri 
autocritice. Este drept, autocri
tica nu a fost chiar la înălțime, 
dar sper că tovarășii vor avea 
în vedere, atunci cînd concluzi
ile și hotărîrile conferinței vor 
fi dezbătute cu activul de 
partid, cu toți cooperatorii și 
oamenii muncii din agricultură,

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Vizita oficială 
de prietenie 

a tovarășului 
Ion Gheorghe 

Maurer 
in R. P. Ungară
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Sesiunea 
extraordinară 

a adunării 
generale 

a Academiei 
Republicii 
Socialiste 
România

Membrii Academiei 
Republicii Socialiste 
România aleși în Sesi
unea extraordinară a 
Adunării generale a 
academiei, din 28 fe
bruarie - 2 martie 

1974.

Emoționante intîlniri, vibrante manifestări ce ilustrează trăinicia legăturii 
dintre partid și popor: tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
inconjurafi cu nespusa dragoste și căldură de participanții la Conferință
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EMOȚIONANTE ÎNTÎLNIRI, VIBRANTE MANIFESTĂRI
CE ILUSTREAZĂ TRĂINICIA LEGĂTURII DINTRE PARTID SI POPOR

f
(Urmare din pag. I) 

nuri mobilizatoare pentru ridi
carea pe noi trepte a întrecerii 
socialiste, in vederea obținerii 
unor rezultate cit mai bune.

— Concurați și în acest an la 
primul loc ? — se adresează to
varășul Nicolae Ceaușescu pri
mului secretar al Comitetului 
județean de partid Constanța.

— Nu numai că ne-am propus 
aceasta, răspunde tovarășul Va- 
si e Vîlcu, dar vrem să cucerim 
titlul de fruntași în 1974. Dobro
genii au învățat să fie în frunte 
și vor fi în frunte.

— Vedeți că aveți concurenți 
puternici — spune secretarul 
general al partidului.

Secvențe de mare frumusețe 
se succed la fiecare grup. Coo
peratorii suceveni, îmbrăcați în 
costume înflorate specifice, au 
primit cu urale și ovații pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ex- 
primind dragostea lor nețărmu
rită. cooperatorii ogoarelor din 
județul Botoșani strîng cu căl
dură miinile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in timp ce tinere ță- 
rănci o îmbrățișează pe tova
rășa Elena Ceaușescu.

Țăranii cooperatori sibieni, în 
pitorescul lor port popular, s-au 
grupat plini de emoție în jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ; 
țărânii argeșene. îmbrăcate în 
fote și ii viu colorate și cu nă
frame ca spuma pe cap, o încon
joară cu nespusă dragoste pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Fie
care participant trăiește nemăr
ginita cinste și mîndrie de a se 
ști părtașul unor asemenea mo
mente. Imortalizate în imagirfi, 
aceste emoționante întîlniri, 
ilustrind trăinicia legăturii din
tre partid și popor, vor repre
zenta mîine, pentru toți oamenii 
muncii de la sate, pentru gene
rațiile viitoare, documente cu 
semnificație de epocă.

înainte de a se despărți de 
reprezentanții județului Harghi
ta. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
întreabă •

— Cv ce vă angajați în între
cere ?

— Să obținem primul loc la 
producția de cartofi și de carne, 
răspunde tovarășul Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al co
mitetului județean de partid. 
Prin aplauze puternice, repre
zentanții lucrătorilor din agri
cultura județului întăresc acest 
angajament.

Un scurt dialog cu reprezen
tanții județului Caraș-Severin, 
în cadrul căruia tovarășul Tran
dafir Cocirlă, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
relevă : La noi este dezvoltată 
industria, dar ne ocupăm cu

răspundere și de agricultură, 
în mod deosebit, ne-am propus 
să ridicăm pe o treaptă mai 
înaltă zootehnia.

Apreciind aceste preocupări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază : Să concurați pentru 
obținerea unui loc fruntaș și 
în întrecerea din agricultură.

La întrebările mobilizatoa
re ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
făcîndu-se ecoul hotărîril mase
lor de oameni ai muncii din 
agricultură, se angajează să des
fășoare întrecerea cu și mai 
mare avînt.

— Tulcea va spori producția 
de pește și va realiza programul 
de amenajare și exploatare a 
Deltei.

— Brașovul are posibilități să 
realizeze producții vegetale și 
animale tot mai mari și le va 
obține în acest an.

— Lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Bihor concurează pentru 
primul loc la producția de grîu 
și de carne.

— Vrem să sporim îndeosebi 
producția de cartofi, spun la 
rindul lor sucevenii.

Asemenea dialoguri vii au loc 
între secretarul general al par
tidului și reprezentanții fiecă
rui județ, toate relevind hotă- 
rîrea unanimă a celor ce mun
cesc pe ogoare de a face din a- 
cest an anul producțiilor record 
din agricultură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le dorește tuturor succes în a- 
ceastă mare întrecere pentru 
progresul agriculturii și bună
starea celor ce muncesc.

Urările secretarului general al 
partidului găsesc un profund e- 
cou în inimile tuturor, care țin 
să asigure că vor face totul 
pentru a fi la înălțimea încre
derii ce li se acordă, iși mani
festă cu entuziasm profunda lor 
satisfacție, sentimente de gra
titudine pentru prețuirea ce se 
aduce muncii lor.

Și acum, iată pe scurt filmul 
desfășurării lucrărilor din ul
tima zi a conferinței.

în primele ore ale dimineții 
au continuat dezbaterile. în ca
drul lor, tovarășul Angelo Mi- 
culescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, a 
prezentat sinteza principalelor 
probleme și propuneri rezultate 
din dezbaterile care au avut loc 
pe secțiuni și grupe ale Confe
rinței pe țară a cadrelor de con
ducere din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Au luat cu- 
vîntul : Nicolae Giosan. preșe
dintele Academiei de Științe 
Agricole și Silvice. Aglaia Lupu, 
președintele C.A.P. Ruginoasa, 
județul lași, Adolf Kristoff, șef

de fermă la I.A.S. Mediaș, ju
dețul Sibiu, Ana Coman, secre
tar al Comitetului de partid al 
C.A.P. Variaș, județul Timiș, 
Ludovic Fazekaș. prim-secretar 
al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., Alexandru 
Ogrinja, cooperator fruntaș din 
comuna Drăgănești-Vlașca, ju
dețul Teleorman, Onic Mardiros, 
directorul I.A.S. Stupina, ju
dețul Constanța, Francisc Tordk, 
președintele C.A.P. Aiud, jude
țul Alba, Gheorghe Stoian, di
rectorul Stațiunii centrale de 
cercetări pentru combaterea e- 
roziunii solului Perieni, județul 
Vaslui, Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R., Emil 
Bălăuță, directorul general al 
Direcției generale pentru agri
cultură, industrie alimentară și 
ape-Brăila, Angela Sincu, pre
ședintă a C.A.P. „Unirea“ — 
Corabia. Valentin Popovici, di
rectorul Institutului de cerce
tări veterinare și biopreparate 
„Pasteur“, și Ion Nica. directo
rul S.M.A. Orlești, județul Vil- 
cea.

în cuvin tul lor, vorbitorii au 
dat o înaltă apreciere cuvîntă- 
rii de excepțională însemnătate, 
de înaltă ținută științifică, ros
tită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document care, sin- 
tetizînd drumul parcurs de agri
cultura noastră în anii socialis
mului, jalonează direcțiile prin
cipale menite să situeze această 
importantă ramură a economiei 
naționale la nivelul agriculturii 
din țările dezvoltate. Totodată, 
ei au înfățișat rezultatele bune 
obținute în ultimii ani. ca ur
mare a înfăptuirii neabătute a 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, cu privire la 
dezvoltarea agriculturii, au îm
părtășit pe larg experiența bo
gată căpătată în ultimii ani, 
cind construcția desfășurată a 
socialismului a pus și în fața 
oamenilor muncii de la sate sar
cini și perspective noi, deosebi
te, de mare însemnătate și răs
pundere.

Aprobînd întru totul politica 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, vorbitorii și-au expri
mat, în același timp, deplina sa
tisfacție pentru rezultatele vizi
telor președintelui Consiliului de 
Stat în diferite țări ale lumii, 
subliniind contribuția de nepre
țuit adusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la creșterea pestigiu- 
lui României în lume, la solu
ționarea pe calea tratativelor a 
problemelor majore cu care se 
confruntă astăzi omenirea, la 
cauza păcii și colaborării inter
naționale

Participanții la conferință au

adoptat în unanimitate Statutul 
Asociației Intercooperatiste, Sta
tutul Consiliilor Intercooperatis- 
te și Statutul Cooperării și Aso
cierii dintre unitățile de stat și 
cooperativele agricole de pro
ducție. Cele trei documente vor 
fi definitivate în spiritul pro
punerilor făcute, urmînd ca pe 
baza lor să se treacă încă din 
luna martie la organizarea în
tregii activități.

A fost, de asemenea, adoptată 
Chemarea Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere din agri
cultură.

în aplauzele șl uralele partl- 
cipanților, în încheierea lucră
rilor conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. în repetate 
rînduri, participanții la confe
rință au salutat cu ovații 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dînd expresie ade
ziunii lor depline la programul 
stabilit de conducerea partidului 
pentru dezvoltarea în continua
re a agriculturii românești. Che
marea adresată de secretarul 
general al partidului de a în
tări continuu unitatea dintre 
muncitori, țărani și intelectuali, 
dintre toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a 
face totul ca națiunea noastră să 
obțină succese tot mai mari în 
propășirea României, să-și a- 
ducă o contribuție tot mai mare 
la cauza socialismului, păcii și 
colaborării între popoare este 
salutată cu o furtună de a- 
plauze, cu vibrante și îndelungi 
ovații, într-o impresionantă a- 
probare. Urările adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
clasei muncitoare, țărănimii 
noastre, tuturor oamenilor mun
cii, de a obține, în strînsă a- 
lianță, noi și tot mai mari suc
cese în toate domeniile de acti
vitate, pentru înflorirea Româ
niei socialiste, găsesc în inimile 
tuturor profunda rezonanță a 
mindriei de a fi participant ac
tiv la opera de edificare a so
cietății socialiste pe pămintul 
patriei noastre dragi.

din marea sală a 
Nicolae 

tovarășa Elena
La ieșirea

Pavilionului, tovarășul 
Ceaușescu,
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt con
duși, într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, de miile de par- 
ticipanți. Toți cei prezenți ova
ționează puternic, se scandează 
neîntrerupt numele secretarului 
genera1 al partidului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură mulțimii, întreagă a- 
ceastă manifestare ilustrind 
modul cel mai grăitor unitatea 
de nezdruncinat dintre partid și 
popor.

în

(Agerpres)

Din cuvîntul participanfilor
Conferința noastră, onorată 

de prezența la lucrările sale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, ridicată la rangul 
unei înalte ședințe civice și pa
triotice, dezbate problemele 
majore ale dezvoltării și conso
lidării agriculturii românești. La 
un sfert de veac de la istorica 
Rezoluție a Plenarei din 3—5 
martie 1949 a C.C. al P.C.R., pu
tem constata că partidul a știut 
să elaboreze și să aplice, în 
problemele transformării socia
liste a agriculturii, a satului, o 
politică intru totul corespunză
toare condițiilor noastre eco
nomice și sociale.

în județul Satu Mare, spunea 
tovarășul NICOLAE BABICI în 
continuarea cuvîntului său, am 
întreprins recent o analiză amă
nunțită și concluzia la care am 
ajuns a fost că la o serie de cul
turi avem posibilitatea să reali
zăm prevederile cincinalului chiar 
in acest an. Raportăm conducerii 
superioare de partid și de stat, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care ne-ați vizitat în 
repetate rinduri și ne-ați dat 
atitea îndrumări prețioase, că 
răspundem prin fapte chemării 
de a face totul ca anul 1974 să 
fie un an agricol record în toa
te domeniile.

Subliniind, în continuarea cu
vîntului său. necesitatea respec
tării cu mai multă strictețe a 
Legii gospodăririi și folosirii pă- 
mîntului. vorbitorul a spus : 
Datorită ajutorului dat de con
ducerea superioară de partid și 
de stat, s-au efectuat lucrări de 
desecări, indiguiri. de combatere 
a eroziunii solului, astfel incit 
circa 75 la sută din suprafața 
agricolă este pusă la adăpost de 
stihiile, naturii. Pină la sfîrșitul 
anului 1976. aceste acțiuni vor 
fi terminate. Se așteaptă în con
tinuare sDrijinul Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare 
și Anelor, care să ne ajute și mai 
departe in soluționarea aspecte
lor de care depinde folosirea 
apei in complex, să țină seamă, 
in acest sens, de propunerile pe 
care le-am făcut de a se pune 
in valoare cele 16 600 hectare de 
nisipuri din județ — care re
prezintă o mare rezervă încă 
nefructificată.

în anii care au trecut, am reu
șit să specializăm și să concen
trăm în bună măsură producția 
agricolă din județ. Apreciez, in 
acest sens, că statutele care s-au 
pus in dezbaterea conferinței, 
prin prevederile lor, vor permi
te ca această acțiune să fie ac
celerată. ceea ce va facilita in
troducerea de tehnologii noi, 
mo-lerne în producție, cit și ob
ținerea unor rezultate su
perioare.

Permjteți-mi să asigur condu
cerea superioară de partid și de 
stat, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii 
din agricultura județului Satu 
Mare nu vor precupeți nici un 
efort pentru ca anul 1974, an în 
care aniversăm împlinirea a

trei decenii de la eliberarea ță
rii, anul celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului, să fie un 
an de vîrf în producția agricolă.

Dobîndind trăsăturile caracte
ristice unei zone în plină in
dustrializare, județul Ialomița 
și-a păstrat caracterul de zonă 
agricolă cu mari perspective de 
dezvoltare in anii următori — a 
arătat tovarășul VASILE MA
RIN. De aceea, comitetul jude
țean de partid acordă o atenție 
deosebită conducerii și organi
zării agriculturii pentru aplica
rea cu consecvență a hotărîri- 
lor de partid și de stat, a indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul con
sfătuirii cu activul din agricul
tura județului Ialomița și al 
„Zilei recoltei" din octombrie 
1973.

Chemarea adresată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lu
crătorilor din agricultură cu 
prilejul „Zilei recoltei“ de la 
Slobozia, de a face din anul 
1974 anul record al producțiilor 
agricole, a creat în județul 
nostru un climat mobilizator 
pentru sporirea tot mai mult a 
producțiilor și satisfacerea, pe 
aceasta bază, într-o măsură și 
mai mare, a nevoilor de pro

duse agroalimentare ale econo
miei noastre naționale.

în lumina indicațiilor date de 
tovarășul secretar general al 
partidului la Consfătuirea de 
lucru cu primii-secretari ai co
mitetelor județene de partid din 
noiembrie 1973, ne preocupăm 
de îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă în conducerea 
agriculturii. Membrii biroului 
județean de partid au participat 
aproape la toate adunările ge
nerale de analiză a muncii și 
a sarcinilor de plan pe 1974, 
trăsătura caracteristică a adună
rilor generale constituind-o pre
ocuparea de a găsi soluții din 
cele mai eficiente pentru creș
terea producției.

în nordul județului Ialomița 
există o zonă de peste 10.000 
ha cu început de sărăturare, a 
cărei ameliorare necesită spri
jinul ministerului de resort, 
pentru găsirea soluțiilor de 
menținere a potențialului de 
producție al acestei suprafețe 
Considerăm, de asemenea, că 
constructorii de mașini ar tre
bui să facă mai mult pe linia 
diversificării tractoarelor și ma
șinilor agricole, în sensul spo
ririi randamentului lor îndeo
sebi la recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr și furajelor.

ceea ce va influența pozitiv re
ducerea cheltuielilor, eliminarea 
risipei și creșterea productivită
ții muncii în agricultură.

Avînd în vedere cantitățile 
mari de produse vegetale ce se 
predau la bazele de recepție, 
propun ca Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare și A- 
pelor și centralelor de resort să 
se preocupe mai mult de me
canizarea operațiunilor de pre
lucrare și de dotarea cu utila
je cu care să se poată stabili 
în mod operativ calitatea pro
duselor, astfel ca să folosim cit 
mai rațional mijloacele de 
transport, să urgentăm recolta
tul și eliberatul terenului.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Ia
lomița, în frunte cu comuniștii, 
aprobă cu toată căldura politi
ca internă și externă a parti
dului și statului nostru. Sîntem 
plenar angajați și depunem 
eforturi pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
revin, astfel îneît să întîmpinăm 
cu cinste cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Sinteza principalelor probleme 
și propuneri rezultate din dezbaterile 

pe secțiuni și grupe
Luînd cuvîntul, tovarășul An- 

gelo Miculescu a prezentat sin
teza principalelor probleme și 
propuneri rezultate din dezba
terile pe secțiuni și grupe :

în cadrul dezbaterilor care au 
avut loc in zilele de 27 și 28 fe
bruarie a.c. pe secțiuni și grupe 
de județe: s-au prezentat refe
ratele Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, De
partamentului agriculturii de 
stat și Centralei pentru meca
nizarea agriculturii, precum și 
Chemarea Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducre din unită
țile agricole de stat și coopera
tiste.

La discuții s-au înscris 921 to
varăși și au luat cuvîntul 390, 
din care 306 președinți și alte 
cadre din unitățile agricole co
operatiste. 84 lucrători din în
treprinderile agricole de stat și 
din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii.

în unanimitate, participanții 
la dezbateri au exprimat întrea
ga lor adeziune față de politica 
internă și externă a partidului, 
au dat o înaltă apreciere con
tribuției remarcabile a secreta
rului general al partidului in

elaborarea și înfăptuirea pro
gramului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, manifes- 
tindu-și dragostea și profunda 
recunoștință pentru grija perma
nentă și sprijinul substanțial a- 
cordat în soluționarea probleme
lor majore ale dezvoltării și mo
dernizării agriculturii.

în spiritul amplei expuneri 
făcute la conferință de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cei care 
au luat cuvîntul au examinat cu 
toată răspunderea, în spirit cri
tic și autocritic, activitatea des
fășurată de unitățile agricole de 
stat, stațiunile de mecanizarea 
agriculturii și cooperativele a- 
gricole de producție în care lu
crează. au scos in evidență re
zultatele obținute de țăranii co
operatori și ceilalți lucrători din 
agricultură în creșterea produc
ției vegetale și animale, nea
junsurile care se mai manifestă, 
rezervele existente și măsurile 
ce trebuie luate pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan.

Prin exemple concrete, s-a re
levat faptul că rezultatele obți
nute nu reflectă, în suficientă 
măsură, eforturile făcute de 
partidul și statul nostru pentru

dezvoltarea agriculturii, datorită 
lipsurilor manifestate în orga
nizarea producției și muncii, fo
losirea pămîntului și amenajă
rilor funciare, a bazei tehnico- 
materiale, aplicarea regulilor a- 
grozootehnice, lipsei de disci
plină în realizarea sarcinilor din 
planul de stat.

1. Un loc principal în cadrul 
dezbaterilor l-au ocupat proble
mele apărării și folosirii fondu
lui funciar. Numeroși partici- 
panți au scos în evidență nea
junsurile existente în unitățile 
agricole din pare fac parte, ma- 
nifestindu-și hotărîrea de a mi
lita permanent pentru creșterea 
răspunderii fiecărui deținător de 
terenuri agricole în cultivarea 
integrală a acestora, redarea în 
cultură de noi suprafețe și spo
rirea potențialului de producție 
a pămîntului.

Conducătorii multor unități 
agricole, care au luat cuvîntul, 
au arătat că vor întreprinde 
largi acțiuni de masă pentru re
cuperarea terenului arabil scos 
din circuitul agricol, executarea 
amenajărilor locale de irigații, 
desecări, îndiguiri și combaterea 
eroziunii solului, astfel ca su
prafața arabilă să fie mai bine 
gospodărită, să sporească an de

an, să se realizeze în întregime 
prevederile programului națio
nal de irigații.

în același timp, s-a solicitat 
ca organele agricole centrale și 
locale, consiliile populare să ma
nifeste țnaximum de exigență în 
aplicare^ și respectarea Legii cu 
privire la apărarea și conserva
rea fondului funciar.

2. A reieșit necesitatea ca Mi
nisterul Agriculturii, organele 
agricole județene, împreună cu 
institutele și stațiunile de cer
cetări, specialiștii din unitățile 
de producție să urgenteze defi
nitivarea lucrărilor de zonare a 
producției în profil teritorial pe 
zone, microzone, pînă la nivelul 
fiecărei unități agricole.

3. însușindu-și criticile formu
late în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
nivelul încă scăzut al producției 
și al rezultatelor diferite obținute 
de unitățile vecine cu condiții 
asemănătoare, participanții la 
discuții sînt ferm hotărîți să a- 
plice cu răspundere tehnologiile 
de producție la toate culturile 
și speciile de animale, pentru 
îmbunătățirea în ritm susținut 
a activității lor.

4. Au fost scoase în evidență 
lipsurile existente în exploata
rea suprafețelor amenajate pen
tru irigat, producțiile scăzute 
obținute pe o bună parte dintre 
acestea și cauzele care le deter
mină. Pentru realizarea produc
țiilor și parametrilor proiectanți 
in sistemele de irigații, cadrele 
de conducere din unitățile agri
cole, angajindu-se să lichideze 
încă din acest an neajunsurile 
existente, au cerut Ministerului 
Agriculturii, organelor agricole 
județene și institutelor de cer
cetare un sprijin efectiv în asi
gurarea semințelor și hibrizilor 
de mare productivitate, îngrășă
mintelor chimice, insectofungi- 
cidelor și ierbicidelor.

Unii participanți au propus ca 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii să asigure exploa
tarea utilajelor de irigat, apar- 
ținînd cooperativelor agricole și 
să organizeze formații perma
nente de motopompiști, care să 
răspundă. împreună cu echipele 
permanente de udători, de ex
ploatarea în cele mai bune con
diții a amenajărilor de irigații.

5. Organizarea producției și

valorificarea legumelor, Crugu
rilor și fructelor au constituit, 
de asemenea, obiectul a nu
meroase critici și propuneri. 
Subliniindu-se măsurile ce se 
vor lua în unitățile agricole pen
tru adînclrea concentrării și spe
cializării producției de legume, 
modernizarea plantațiilor de vii 
și pomi, creșterea producției și 
îmbunătățirea calității acesteia, 
respectarea obligațiilor contrac
tuale, numeroase cadre din co
operativele agricole au cerut ca 
întreprinderile de valorificare 
să înlăture deficiențele din ami 
anteriori în ceea ce privește 
preluarea la timp a întregii 
producții marfă, încadrarea rea
lă pe calități a produselor și 
plata integrală a drepturilor cu
venite.

6. îndeplinirea sarcinilor izvo- 
rîte din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind îmbu
nătățirea radicală a activității 
din zootehnie a fost amplu dez
bătută în cadrul ședințelor pe 
secțiuni și grupe. A rezultat că 
în fiecare unitate agricolă de 
stat și cooperatistă sint mari 
rezerve de sporire a efectivelor 
și a producției animaliere ; 
pentru punerea în valoare a a- 
cestora se vor întreprinde ac
țiuni concrete in vederea asi
gurării cantitative și calitative 
a furajelor, de valorificare în 
întregime a marilor resurse pe 
care le. oferă pajiștile naturale, 
recoltarea, depozitarea și folosi
rea tuturor categoriilor de nu
trețuri, în mod rațional. în hrana 
animalelor. Pentru îndeplinirea 
prevederilor programului națio
nal de dezvoltare a zootehniei 
se vor lua măsuri în vederea 
înlăturării neajunsurilor exis
tente în organizarea procesului 
de reproducție, ridicarea natali
tății, creșterea tineretului femei 
de prăsilă și aplicarea fermă a 
măsurilor sanitar-veterinare și 
reducerea pierderilor de ani
male.

7. Toți participanții au dat o 
apreciere deosebită eforturilor 
făcute de partid și de stat pentru 
dezvoltarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii. Conștienți că nivelul pro
ducțiilor realizate nu este pe 
măsura condițiilor create, cei 
care au luat cuvîntul și-au ex
primat hotărîrea de a acționa cu

toată răspunderea pentru înlă
turarea neajunsurilor care se 
manifestă în folosirea cu ran
damente superioare a tractoare
lor, mașinilor agricole, îngrășă
mintelor și a celorlalte mijloa
ce materiale, cu care este în
zestrată agricultura.

Mulți din cei care au luat cu
vîntul au cerut ca Ministerul 
Agriculturii, împreună cu cele
lalte organe centrale, să exami
neze posibilitatea urgentării do
tării unităților agricole cu trac
toare de mare putere, utilaje 
pentru mecanizarea lucrărilor pe 
terenurile în pantă, în horticul
tura și zootehnie, recoltarea și 
prepararea furajelor, încărcarea, 
transportul și împrăștierea în
grășămintelor chimice, creșterea 
ponderii îngrășămintelor com
plexe. granularea acestora, asi
gurarea diversificată a nevoilor 
de insectofungicide și ierbicide, 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
piese de schimb.

8. Analizîndu-se neajunsurile 
care persistă în domeniul inves
tițiilor, în discuții a rezultat că 
unitățile agricole se vor preo
cupa îndeaproape de folosirea 
în întregime a capacităților e- 
xistente, gospodărirea mai ju
dicioasă a fondurilor repartizate, 
punerea în funcțiune la terme
nele stabilite a obiectivelor și 
exploatarea eficientă a aces
tora.

9. Președinții și celelalte cadre 
din cooperativele agricole și-au 
exprimat satisfacția și recunoș
tința față de conducerea parti
dului și statului pentru ridica
rea nivelului venitului garantat 
al cooperatorilor, măsură care 
va contribui și mai mult la ge
neralizarea acordului global, la 
mobilizarea cooperatorilor în e- 
fectuarea la timp a lucrărilor și 
creșterea producției agricole.

10. Indicațiile secretarului ge
neral al partidului cu privire la 
respectarea disciplinei de plan, 
realizarea însămînțării suprafe
țelor prevăzute pentru fiecare 
cultură, a efectivelor de animale, 
a livrărilor la fondul de stat, 
întărirea ordinii în întreaga ac
tivitate au găsit un larg ecou în 
rîndul tuturor participanților, 
care și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a le traduce în viață 
în fiecare unitate de stat și co
operatistă, de fiecare la locul 
său de muncă.

11. Specialiștii agricoli, cele- 
lalt« cadre care au luat cuvin
tul consideră că măsurile cu 
privire la creșterea răspunderi
lor consiliilor de conducere, a 
cadrelor tehnice și economice 
față de stat și adunarea gene
rală, în exercitarea atribuțiilor 
încredințate, precum și cele re
feritoare la obligațiile spe
cialiștilor agricoli din unitățile 
de stat și cooperatiste de a se 
muta in localitățile în care se 
află unitățile unde lucrează, vor 
contribui la îmbunătățirea acti
vității acestora, la participarea 
lor efectivă la viața satului.

12. Cadrele de conducere din 
cooperativele agricole și stațiuni- 
nile pentru mecanizarea a- 
griculturii și-au manifestat ho
tărîrea de a acționa cu perse
verență pentru ca, începînd 
cu acest an, secțiile de 
mecanizare a agriculturii 
să se integreze In mod or
ganic In activitatea cooperati
velor agricole, să îndeplinească 
efectiv rolul de sector mecanic 
al acestora, să extindă numă
rul formațiilor mixte de meca
nizatori și cooperatori care să 
angajeze in acord global pro
ducția agricolă din unitățile res
pective.

13. In discuții au fost scoase In 
evidență neajunsurile existente 
în activitatea economico-finan- 
ciară a multor unități agricole 
de stat și cooperatiste, insufi
cienta preocupare pentru redu
cerea cheltuielilor materiale, 
sporirea producției și a venitu
rilor, ceea ce se reflectă în gra
dul încă scăzut de eficiență eco
nomică. Exprimîndu-și hotărîrea 
de a lichida aceste neajunsuri, 
participanții au apreciat că sînt 
create posibilități, în toate uni
tățile, pentru folosirea cu chib
zuință a mijloacelor materiale, 
financiare și a forței de muncă 
pentru asigurarea unei corelații 
corespunzătoare între producție, 
venituri și cheltuieli.

14. Un loc însemnat în cadrul 
discuțiilor l-a ocupat dezbaterea 
proiectelor de statut, apreciin- 
du-se că acestea asigură un ca
dru organizatoric corespunzător 
promovării progresului tehnic, 
creșterii producției și eficienței 
economice în agricultură. S-a

(Continuare in pag a IV-a)
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încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

să nu uite că este necesară o 
.analiză autocritică a lipsurilor 
proprii. Numai așa va exista 
garanția că vom putea lichida 
cu desăvîrșire, mai rapid, 
neajunsurile și lipsurile ce mai 
dăinuie în munca noastră. A- 
ceasta este valabil și pentru 
miniștrii care au luat cuvintul, 
pentru primii-secretari care au 
vorbit aici. Deci și conducerile 
ministerelor, comitetele județene 
de partid și consiliile populare, 
toate organele de conducere vor 
trebui să analizeze autocritic 
problemele, lipsurile proprii, 
pentru a vedea ce este de făcut 
în vederea îmbunătățirii activi
tății. (Aplauze puternice).

în plenul conferinței, precum 
și în comisii, s-au făcut propu
neri numeroase, deosebit de 
valoroase. Ele cuprind un cerc 
larg de probleme, multe dome
nii de activitate — atît agricole 
și industriale, cît și de pregătire 
a cadrelor,, inclusiv privind ac
tivitatea politică. Nu aș dori să 
mă opresc. acum asupra acestor 
probleme. Ele vor fi sintetizate 
într-un document unic, reparti- 
ate pe ministere și organe care 
u sarcina rezolvării lor, adu-

cîndu-se, totodată, la cunoștința 
unităților agricole de stat, 
cooperativelor, S.M.A.-urilor — 
prin organele județene de partid 
și de stat — concluziile la care 
s-a ajuns și felul în care au 
fost soluționate propunerile fă
cute în conferință. Esențial este 
însă ca ministerele, organele 
centrale, organele județene că
rora le revine sarcina rezolvării 
lor să acționeze într-un spirit 
de înaltă răspundere, cu operati
vitate, pentru soluționarea co
respunzătoare a tuturor proble
melor ridicate aici. Vă asigur că 
Secretariatul Comitetului Cen
tral va urmări, direct, felul cum 
se soluționează problemele de 
către toate organele cărora le 
revin îndatoriri în această pri
vință. Și sînt multe organele 
care au de făcut cite ceva !

Sînt convins că vom reuși să 
găsim soluțiile corespunzătoare 
problemelor ridicate, aducînd 
îmbunătățirile necesare în do
meniile in care s-au făcut pro
puneri. asigurînd în general per
fecționarea întregii noastre ac
tivități, astfel ca, realmente, 
conferința să marcheze o ridi
care simțitoare a muncii de 
conducere, a soluționării pro
blemelor ce privesc bunul mers 
al tuturor sectoarelor agricultu
rii din România. (Aplauze pu
ternice).

S-au adoptat cele trei statute 
care reglementează probleme 
deosebit de importante pentru 
dezvoltarea, pe o bază su
perioară, a cooperării, spe
cializării, industrializării pro
ducției agricole, a perfecțio
nării conducerii și îndrumării 
agriculturii. Trebuie acum să 
acționăm în mod hotărît pentru 
a așeza activitatea pe baza prin
cipiilor și normelor înscrise în 
aceste statute. Apreciez că nor
mele din statute creează o bază 
nouă de organizare a agricul
turii noastre, asigură condiții 
mai bune pentru conducerea și 
îndrumarea ei. pentru creșterea 
producției agricole, specializa
rea în producție, organizarea 
activității industriale — atît a 
prelucrării unor produse agri
cole, cit și a altor activități in- 

V dustriale. Există deja un număr 
destul de mare de cooperative 
care dispun de mijloace finan
ciare însemnate și se pot asocia 
cu întreprinderi de stat — nu 
numai din agricultură, dar chiar 
și din sectoare industriale — 
pentru organizarea la sate a u- 
nor secții de producție indus
trială. Această colaborare va a- 
sigura o ridicare generală a ni
velului satelor și comunelor 
noastre, va da posibilitatea coo
perativelor să-și investească 
fondurile în activități produc
tive, să asigure lucru în tot 

cursul anului și, în general, să 
contribuie atît la creșterea ni
velului de viață al locuitorilor 
satelor cit și la sporirea avuției 
generale a intregii țări. (Aplau
ze prelungite).

Trebuie să înțelegem că în a- 
ceste probleme este nevoie să 
fim cît mai îndrăzneți. Să res
pectăm normele stabilite in sta
tut, legile țării, dar să nu ne 
împiedicăm de concepții înve
chite — așa cum am mai spus 
și în expunerea de la început 
—, de teorii abstracte. Să înțe
legem că trebuie să unim efor
turile întregului nostru popor 
pentru o mai rapidă dezvoltare 
economico-socială a țării, că a- 
lianța dintre muncitori și ță
rani nu este o teorie, nu este o 
lozincă abstractă, nu înseamnă 
colaborare numai In vorbe, ci 
colaborare practică, în produc
ție, in făurirea noii societăți. 
Societatea noastră trebuie să fie 
o societate omogenă a poporului 
muncitor, în care deosebirile 
dintre munca industrială și cea 
agricolă, dintre munca intelec
tuală și cea fizică vor fi tot 
mai mici — ca rezultat al ri
dicării generale a nivelului de 
cultură și înțelegere, al intro
ducerii tehnicii în industrie și 
agricultură. Calea spre această 
societate omogenă, spre un po
por de oameni ai muncii, este 
calea cooperării în producție, în 
toate domeniile de activitate I 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Iată în ce sens concepem pro
blema cooperării dintre între
prinderile de stat — nu numai 
din agricultură, dar și din alte 
domenii de activitate — și coo
perativele agricole.

Am adoptat, de asemenea, cu 
cîteva minute , mai înainte, o 
chemare către toți cei ce lu
crează în agricultură. Ea se a- 
dresează, în același timp, și 
muncitorilor, cadrelor tehnice 
din industrie, de fapt oameni
lor muncii din toate sectoarele 
de activitate din România ; re
alizarea programului de dez
voltare a agriculturii noastre 
socialiste nu poate fi garantată 
decit în măsura în care toate 
celelalte sectoare și, în primul 
rînd, industria socialistă, cerce
tarea științifică, transporturile 
își vor aduce contribuția activă 
la soluționarea multiplelor pro
bleme de care depind creșterea 
producției agrare și ridicarea 
vieții satelor. (Aplauze puter
nice). Aș dori să fie bine înțe
leasă această chemare, atît de 
cei din agricultură, cît și de toți 
oamenii muncii. Să unim toate 
eforturile pentru a soluționa în 
cele mai bune condițiuni nume
roasele probleme legate de do
tarea și bunul merîj al agricul
turii, inclusiv de finanțarea în 
condițiuni corespunzătoare a 
activității agricole !

Totodată, să unim eforturile 
pentru a smulge pămîntului re
colte tot mai bogate ! Avem 
mari posibilități de a face ca 
tot ce a fost înscris în chemare, 
toate concluziile care au reieșit 
din Conferință să fie aplicate, 
în vederea dezvoltării în ritm 
rapid și la nivel înalt, a tuturor 
sectoarelor de activitate din a- 
gricultură. (Aplauze puternice).

De asemenea, în cursul Con
ferinței v-au mai fost prezen
tate și alte documente pe care 
le-ați studiat și dezbătut — și 
care, în cursul săptămînilor ur
mătoare, vor căpăta putere de 
lege sau de hotărîre. Ținînd 
seama de toate acestea, putem 
spune că, de fapt, Conferința a 
dezbătut un șir de documente 
menite să creeze un cadru mai 
corespunzător întregii activități 
de dezvoltare a producției agri
cole, de ridicare a satului so
cialist, a nivelului de trai ma
terial și spiritual al țărănimii 
noastre, al tuturor oamenilor 
muncii.

De aceea, se poate spune că 
această Conferință marchează 
o etapă nouă în dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialiste — 
și anume trecerea la o agricul
tură intensivă, de înaltă pro

ductivitate și eficiență economi
că. Fără îndoială că și pină a- 
cum am obținut o serie de re
zultate, dar sîntem încă depar
te de a spune că am realizat o 
agricultură de un asemenea ni
vel. Pe baza rezultatelor și a 
experienței acumulate în de
cursul anilor, putem spune că 
sînt create condițiile pentru a 
pune această sarcină în fața 
oamenilor muncii din agricul
tură, în fața organizațiilor de 
partid, cu convingerea că ea va 
fi realizată cu succes.

Avem puternice întreprinderi 
agricole de stat, avem un sector 
cooperatist care a dovedit că 
poate asigura un progres rapid 
al agriculturii ; avem stațiuni 
de mașini și tractoare care asi
gură baza mecanizării produc
ției. Toate acestea și-au de
monstrat pe deplin viabilitatea, 
forța, au dovedit că reprezintă o 
organizare corespunzătoare con
dițiilor din România ; de aceea, 
pot asigura cu succes înfăptui
rea sarcinilor noii etape de 
dezvoltare a agriculturii în Ro
mânia.

Industria noastră socialistă a 
acumulat și ea multă experien
ță. Putem spune că avem o in
dustrie constructoare de mașini 
în stare să rezolve în cițiva ani 
problemele cele mai complexe 
ale dotării agriculturii cu mașini 
de mare randament, să asigure 
mecanizarea completă a agricul
turii, în toate domeniile de ac
tivitate, ceea ce va duce la 
transformarea radicală a muncii 
din agricultură, apropiind-o de 
cea industrială. (Aplauze puter
nice).

Avem, de asemenea, o indus
trie chimică ce s-a dezvoltat 
continuu și care, în cițiva ani, 
va fi în stare să rezolve com
plet problema îngrășămintelor 
și celorlalte chimicale necesare 
agriculturii. Știu, în cadrul Con
ferinței, vorbitorii au arătat că 
vor mai multe îngrășăminte. Sînt 
îndreptățite aceste cereri. Dar, 
așa cum am menționat în expu
nerea mea, am pierdut, de fapt, 
3 cincinale în asigurarea chimi
zării agriculturii, prin nereali- 
zarea prevederilor stabilite. A- 
cum funcționează deja cîteva 
mari combinate chimice. Sint în 
construcție — urmind să dea 
producție acest an și anul vii
tor — încă 4 mari unități, care 
vor realiza împreună peste 1 mi
lion 200 de mii tone îngrășămin
te substanță activă. Sînt proiec
tate, de asemenea, cîteva mari 
unități ce urmează să intre în 
producție în anii următori. De
ci, există condiții reale ca, în 
următorii cițiva ani, agricultura 
noastră să poată dispune de în- 
grășămintele și chimicalele ne
cesare creșterii producției agri
cole.

Industria noastră este, astăzi, 
în stare să răspundă tuturor ce
rințelor puse de sarcina reali
zării unei agriculturi intensive 
de înaltă productivitate.

Cercetarea științifică a obți
nut, de asemenea, un șir de suc
cese, a rezolvat unele probleme 
complexe. Avem forța necesară 
și experiența care ne permit să 
punem și în fața cercetării sar
cini noi. Ați auzit vorbindu-se 
aici de hibrizi de porumb cu o 
producție de 20 sau peste 20 de 
tone la hectar, de semințe de 
grîu care dau o producție de 
8—10 tone la hectar. Putem pu
ne, realmente, în fața cercetă
rii din agricultură, sarcina de 
a rezolva probleme complexe, 
de a crea noi soiuri de hibrizi 
pentru cereale, legume, plante 
tehnice, pentru pomicultură, vi
ticultură, deci pentru întregul 
sector vegetal. Avem garan
ția că vor soluționa cu suc
ces aceste probleme I Putem 
pune și sarcina rezolvării mai 
rapide a problemelor din zo
otehnie, legate de îmbunătă
țirea raselor, de crearea unor 
rase de înaltă productivitate, 
de schimbarea în cîțiva ani a 
structurii biologice a efectivelor 
noastre de animale, pentru va

lorificarea corespunzătoare a 
furajelor și obținerea unor pro
ducții cît mai înalte. Iată, deci, 
că și în acest domeniu dispunem 
de forțele necesare pentru a ne 
putea propune să trecem la rea
lizarea unei agriculturi inten
sive, de înaltă productivitate, 
bazată pe tehnologii moderne.

De asemenea, dispunem in 
agricultură de cadre de specia
litate cu experiență, numeri- 
cește îndestulătoare., Și din a- 
cest punct de vedere sarcina pe 
care ne-o propunem în viitor 
poate fi îndeplinită în bune 
condițiuni.

Mai presus de toate, avem o 
puternică forță, care, pină la 
urmă, este hotărîtoare în reali
zarea marilor sarcini ce ne stau 
în față — și aceasta este minu
nata țărănime cooperatistă, mi
nunății muncitori și mecaniza
tori care au demonstrat, zi de 
zi, prin întreaga lor activitate, 
că sînt hotărîți să înfăptuiască 
neabătut hotărîrile Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, să ridice a- 
gricultura noastră la un nivel 
înalt de dezvoltare din toate 
punctele de vedere. (Aplauze 
puternice, prelungite)

Am privit în sală, am auzit 
vorbind pe unii președinți, di
rectori de întreprinderi, specia
liști, cooperatori care și-au în
ceput activitatea încă din pri
mele zile ale creării sectorului 
socialist, de stat și cooperatist, 
în agricultură. Sînt aici unii 
care lucrează în agricultura so
cialistă din 1949, de la constitu
irea primelor unități coopera
tiste. Cu unii m-am întîlnit 
încă atunci ; mergeau greu spre 
cooperativizare.

Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să-i ascult acum și să constat 
cit de bine cunosc problemele 
complexe ale unităților lor care 
cuprind mii și mii de hectare, 
faptul că aceste unități au de
venit milionare — unele dispun 
de o avere de zeci de milioane, 
de sute de milioane de lei. A- 
ceasta este, pină la urmă, forța 
cea mai puternică — transfor
marea omului însuși, a întregii 
noastre țărănimi ! Voi, cei pre- 
zenți în această sală, sînteți toc
mai dovada vie a acestei uriașe 
transformări a țărănimii noas
tre. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Iată pe ce considerente ne 
bazăm, atunci cînd facem afir
mația că dispunem de tot ce 
este necesar pentru înfăptuirea 
sarcinilor mari ale următoarei 
etape de dezvoltare a agricul
turii noastre.

Dar, la toate acestea, trebuie 
să adăugăm și o puternică forță 
politică — organizațiile de par
tid care, după cum am mențio
nat în cuvîntarea mea, cuprind 
în rîndul lor aproape un milion 
de țărani muncitori, tehnicieni, 
cadre din toate sectoarele de 
activitate din agricultură și din 
sate. Aceasta își îndeplinește cu 
cinste rolul de forță politică 
conducătoare a țărănimii, a a- 
griculturii noastre ! (Vii a- 
plauze).

Iată de ce putem afirma cu 
deplin temei că, înmănunchind 
toate aceste forțe uriașe într-un 
singur șuvoi, dispunem, într-ade- 
văr, de tot ce este necesar pen
tru a trece la o etapă superioară 
de dezvoltare a agriculturii 
noastre — ca parte inseparabilă 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia, a creării condițiilor pen
tru trecerea la făurirea comu
nismului în patria noastră. (A- 
plauze puternice).

Avem o linie generală justă, 
elaborată de Congresul al X- 
lea, de Conferința Națională a 
partidului, un program clar, 
care a fost dezbătut și în ca
drul acestei conferințe și a fost 
adoptat unanim. Acum este ne
cesar să luăm toate măsurile 
pentru a asigura realizarea în 
viață a programului în toate 
sectoarele de activitate ! Numai 

hotărîrile nu sînt suficiente. 
Oricît de juste ar fi — și viața 
a demonstrat că sînt juste — ele 
pot rămine simple hîrtii care 
pot servi doar pentru istorie. 
Pentru ca hotărîrile să prindă 
viață, sînt necesare o intensă 
activitate organizatorică și poli
tică, o bună organizare a mun
cii în toate sectoarele agricul
turii noastre socialiste. Organi
zarea muncii corespunzător noi
lor sarcini care ne stau în față 
este acum problema hotărîtoare 
de care depinde înfăptuirea în 
cele mai bune condițiuni a mi
nunatului program de dezvol
tare a agriculturii noastre, Suc
cesul este condiționat, de ase
menea, de repartizarea cores
punzătoare a cadrelor în sectoa
rele hotărîtoare, de întărirea 
controlului de sus pină jos, nu a 
unui control formal, ci care să 
însemne ajutor concret, la fața 
locului, în cooperativă, în bri
gadă, în echipă, în întreprinde
rile de stat, în S.M.A., pentru 
soluționarea multiplelor pro
bleme pe care le ridică viața. 
Numai așa se vor asigura o 
muncă organizatorică bună, o 
bună îndrumare și o soluționare 
operativă a problemelor.

Am menționat deja în expu
nere, dar doresc să mai subli
niez și acum că o bună organi
zare a muncii înseamnă să pui 
accentul pe contactul nemijlocit 
cu oamenii, să renunți la hîr- 
tiile din birouri. Aceasta în
seamnă ca toate cadrele de con
ducere din agricultură, de la 
conducerea ministerului pînă 
jos să fie în mijlocul oamenilor 
muncii, al cooperatorilor, pe 
ogoare, unde se produc pînă la 
urmă și grîul și porumbul, în 
grajd, unde cresc vitele, pretu
tindeni unde se hotărăște soar
ta producției agricole. (Aplauze 
puternice). Se impune să facem 
o cotitură hotărîtă în sistemul 
de muncă, în conducerea și în
drumarea agriculturii. Să ținem 
seama de criticile și propunerile 
făcute aici, pentru a simplifica 
la maximum evidența. Cadrele 
din agricultură să nu stea să 
scrie hîrtii, ci să se ocupe de 
problemele concrete ale produc
ției. Aceasta este o problemă 
hotărîtoare — și eu rog ca în 
această direcție să se acționeze 
cu toată hotărîrea ! Avind în 
vedere propunerile făcute aici, 
propun Conferinței să hotărîm 
crearea unei comisii, — formate 
din reprezentanții fiecărui ju
deț, cite unul sau doi președinți 
și ingineri șefi — care. în decurs 
de 5—6 luni, împreună cu orga
nele centrale, să revadă între
gul sistem de evidență și formu- 
laristică în scopul simplificării 
hotărîte a acestuia. (Aplauze 
puternice). în mod corespunză
tor, consider necesar ca în fie
care județ să se creeze aseme
nea comisii din reprezentanții 
cooperativelor și ai întreprin
derilor de stat și S.M.A.-urilor, 
care să analizeze și să trimită 
propuneri comisiei centrale. Do
rim, realmente, ca, împreună cu 
cei care lucrează nemijlocit in 
agricultură, să trecem de ia 
discuțiile generale la găsirea 
soluțiilor celor mai bune pentru 
a pune ordine în acest domeniu 
de activitate. (Vii aplauze).

înfăptuirea tuturor hotărîrilor 
de care am vorbit impune în
tărirea disciplinei, ordinii și 
spiritului de răspundere în toate 
sectoarele de activitate. întrea
ga noastră muncă este organi
zată și se desfășoară pe baza 
principiului centralismului de
mocratic. Aceasta înseamnă că 
trebuie să asigurăm o justă îm
binare a democrației, a partici
pării largi a maselor de oameni 
ai muncii la dezbaterea și adop
tarea hotărîrilor și înfăptuirea 
lor, cu obligativitatea realizării 
hotărîrilor proprii și a ho
tărîrilor organelor superioare și 
centrale. Numai înțelegînd prin
cipiul centralismului democratic 
în strînsa sa unitate dia
lectică, îmbinînd latura demo
cratică și dezvoltînd-o larg cu 

principiul obligativității înde
plinirii hotărîrilor, cu discipli
na, ordinea și spiritul de răs
pundere, vom asigura îndepli
nirea în bune condițiuni a ma
rilor sarcini ce ne stau in față. 
(Aplauze puternice). Trebuie să 
fie clar că legile sînt obligatorii 
pentru toată lumea — de sus 
pînă jos ! Nimănui nu-i este 
ingăduit să se sustragă preve
derilor legale, nimănui nu-i este 
îngăduit să nesocotească legile 
statului socialist ! Noi dezba
tem larg legile, le supunem 
Marii Adunări Naționale. Dar 
trebuie înțeles că, odată adop
tate, legile devin obligatorii.

Trebuie să organizăm întrea
ga activitate în spiritul și pe 
baza legilor, a hotărîrilor Comi
tetului Central ! Numai așa vom 
asigura ca agricultura patriei 
noastre socialiste să poată re
aliza într-un timp scurt un a- 
vînt puternic. (Aplauze prelun
gite).

Am arătat și în expunerea de 
la început, m-am referit și mai 
înainte, la dezvoltarea demo
crației socialiste. însăși această 
Conferință este expresia cea 
mai elocventă a înfăptuirii nea
bătute de către Comitetul Cen
tral, de către guvern, a direc
tivelor Congresului al X-lea al 
partidului cu privire la dezvol
tarea continuă a democrației 
socialiste, la crearea cadrului 
corespunzător pentru ca oame
nii muncii din diferite sectoare 
de activitate să participe nemij
locit la conducerea activității 
economico-sociale, la elabora
rea legilor și hotărîrilor care 
asigură dezvoltarea statului 
nostru, realizarea politicii in
terne și externe. Tocmai în fău
rirea de către poporul însuși a 
destinelor sale constă democra
ția socialistă ! în aceasta se află 
garanția că vom putea înfăptui 
cu succes tot ceea ce ne pro
punem, mergînd într-o strînsă 
unitate cu întregul popor, asi- 
gurînd participarea nemijlocită 
a întregii națiuni la conducerea 
societății ! (Aplauze puternice).

Ținînd seama de experiența 
deosebit de pozitivă a lucrărilor 
din aceste trei zile, consider că 
ar fi bine să hotărîm și să pro
punem Comitetului Central al 
partidului să-și însușească a- 
ceastă hotărîre, ca, din trei în 
trei ani, să organizăm o ase
menea conferință cu toate ca
drele de conducere din agricul
tură. (Aplauze puternice). De 
asemenea, consider că ar fi 
bine, în același sens, să hotărîm 
ca anual, la comitetele județene 
să se organizeze asemenea con
ferințe în cursul lunilor ianua
rie sau februarie, cu toate ca
drele de conducere din agricul
tură, dezbătîndu-se, așa cum am 
făcut aici — sigur, poate și mai 
bine, dar pornind de la această 
experiență — problemele dez
voltării agriculturii din județ, 
trasindu-se sarcini și stabilin- 
du-se programul concret de ac
tivitate pentru anul următor. 
Adoptînd aceste măsuri, vom 
crea o bază mai bună, un cadru 
mai bine organizat, pentru dez
baterea în comun a problemelor 
agriculturii noastre, pentru gă
sirea împreună a căilor de so
luționare a multiplelor sale pro
bleme. Aceasta va fi un puter
nic ajutor pentru comitetele ju
dețene de partid. Vă asigur că 
vor constitui un puternic ajutor 
și pentru Comitetul Central cu
noașterea opiniei oamenilor 
muncii din agricultură, dezbate
rea în asemenea forumuri largi 
ale cadrelor de bază din acest 
sector a problemelor organizării 
muncii și producției. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,
Sîntem 1a începutul lucrărilor 

agricole de primăvară. Am dis

cutat multe probleme aici, vom 
reflecta la ele, dar trebuie să 
avem in vedere că, anul acesta, 
ne-am propus să obținem recol
te record. De aceea, se impune 
ca, imediat ce vă veți întoarce 
acasă, să luați toate măsurile 
pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a lucrărilor de 
primăvară, a însămînțărilor, a 
îngrijirii culturilor. Să facem 
totul pentru a avea garanția că 
lozinca de a obține în acest an 
o recoltă record se va putea 
realiza. Avem toate condițiile 
pentru aceasta și eu sînt con
vins că fiecare dintre voi, întors 
acasă, va acționa în această di
recție. (Aplauze puternice).

Sărbătorim, în acest an, îm
plinirea a 30 de ani de la răs
turnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și trecerea poporului nos
tru pe drumul dezvoltării de
mocratice, socialiste. Vom avea, 
în toamna acestui an, cel de-al 
Xl-lea Congres al partidului, 
care va fi chemat să adopte 
programul partidului, precum și 
planul de dezvoltare pe anii 
1976—1980 și directivele de per
spectivă. Să acționăm în așa fel 
încît să întîmpinăm cea de-a 
30-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al Xl-lea cu 
mari și remarcabile succese și 
în agricultură — așa cum oame
nii muncii din industrie și din 
celelalte ramuri fac totul pentru 
a întîmpina aceste evenimente 
istorice ale poporului nostru cu 
realizări tot mai mari, prin în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen ! (Aplauze puternice).

Fără îndoială că țărănimea, 
toți oamenii muncii din agricul
tură, specialiștii, cadrele de 
partid și de stat, organizațiile 
de partid vor face totul pentru 
unirea forțelor uriașe pe care 
le avem în agricultură, în vede
rea înfăptuirii în cele mai bune 
condițiuni a programului de dez
voltare și înflorire a agriculturii 
socialiste, pentru ridicarea bu
năstării materiale și culturale a 
întregii noastre țărănimi. (A- 
plauze puternice). In acest fel, 
agricultura va aduce o contri
buție tot mai mare la făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la ridicarea ge
nerală a bunăstării întregului 
nostru popor, la crearea condi
țiilor pentru trecerea la edifi
carea comunismului în Româ
nia. (Aplauze puternice).

Să întărim continuu unitatea 
între muncitori, țărani, intelec
tuali, dintre toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, să facem totul ca națiunea 
noastră socialistă să înregistre
ze succese tot mai mari în dez
voltarea sa economico-socială, 
să aducă o contribuție tot mai 
mare la cauza socialismului, co
laborării între popoare, la cau
za păcii în lume ! (Aplauze în
delungate, urale).

în încheiere, vă adresez dum
neavoastră, întregii țărănimi, tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură, urarea de noi și tot mai 
mari succese în toate domeniile 
de activitate ! (Urale, ovații, 
aplauze îndelungate).

Doresc ca și de la această 
tribună să adresez minunatei 
noastre clase muncitoare, în
tregului nostru popor, urări de 
noi și noi succese ! în strînsă a- 
lianță, toți oamenii muncii să 
dea viață programului de înflo
rire a României Socialiste ! (U- 
rale îndelungate, aplauze ; asis
tența se ridică în picioare și scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Vă urez tuturor, întregului 
nostru popor, multă sănătate, fe
ricire, o viață îmbelșugată ! (U- 
rale îndelungate, ovații, aplau
ze : se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“. Cei prezenți ovațio
nează îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
(Urmare din pag. a Il-a) 

•ubliniat că prin noile regle
mentări se definesc cu clarita
te rolul și atribuțiile consiliu
lui intercooperatist, modul de 
organizare a asociațiilor inter- 
cooperatiste, în condițiile con
solidării economice și organiza
torice a fiecărei cooperative a- 
gricole. ale respectării consec
vente a democrației cooperatiste. 
S-a apreciat că prin extinderea 
acțiunilor de cooperare și aso
ciere dintre unitățile de stat și 
cooperativele agricole se asigu
ră folosirea mai deplină a ex
perienței Înaintate, a potenția
lului material și uman de care 
dispun aceste unități.

In dezbateri au fost făcute și 
alte propuneri, precum și ob
servații critice referitoare atît 
la activitatea din unitățile agri
cole, cit și la cea desfășurată 
de organele centrale și județe
ne. Toate propunerile făcute 
vor fi examinate, cu multă a- 
tenție, in vederea găsirii celor 
mai corespunzătoare soluții de 
rezolvare. ceea ce va asigura 
îmbunătățirea întregii activități 
a unităților agricole de stat și 
cooperatiste, pentru a sprijini 
efortul tuturor lucrătorilor din 
agricultură, în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan.

Vă rog. tovarășe secretar ge
neral, să-mi permiteți să folosesc 
acest prilej pentru a vă mul
țumi din inimă dumneavoastră, 
conducerii de partid și de stat, 
pentru îndrumarea, sprijinul și 
ajutorul permanent și neprecu
pețit acordat agriculturii în ve
derea Îndeplinirii sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului. Sîntem conștienți că avem 
încă multe de făcut pentru a 
îmbunătăți activitatea și a răs
punde întru totul cerințelor 
mari ce stau azi in fața unită
ților noastre agricole socialiste.

Din expunerea dumneavoastră, 
din dezbaterile ce au avut loc, 
am desprins numeroase concluzii 
și învățăminte pentru munca 
noastră, a celor care lucrează 
în minister, la județe și în uni
tățile agricole de producție. Con
vins fiind că exprim hotărirea 
fermă a specialiștilor din agri
cultură, a tuturor celor ce lu
crează pe ogoarele patriei, vom 
face totul pentru a îndeplini cu 
răspundere și în mod exemplar, 
așa cum ne cereți dumneavoas
tră, sarcinile încredințate adu- 
cind o contribuție tot mai în
semnată la dezvoltarea agricul
turii, a întregii noastre econo
mii naționale.

In cuvîntul său, tovarășul 
NICOLAE GIOSAN a spus : Cu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — analiză profund 
științifică a drumului parcurs de 
agricultura românească — înfă
țișează sarcinile mari și com
plexe care ne revin în actuala 
etapă de dezvoltare, pentru con
solidarea realizărilor dobîndite, 
creșterea continuă a producției 
agricole, îmbunătățirea condu
cerii agriculturii, întărirea^ e- 
comico-orgamzatorică a unități
lor agricole.

Un rol deosebit în rezolvarea 
acestor sarcini revine cercetării 
științifice. Contribuția ei înnoi
toare este esențială pentru dez
voltarea intensivă și rapidă a a- 
griculturii, pentru progresul a- 
cestei ramuri principale a eco
nomiei noastre naționale.

Pe baza indicațiilor conduce
rii partidului nostru, perso
nal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea de cerce
tare a fost așezată pe o concep
ție nouă, strins legată de cerin
țele imediate și de perspectivă 
ale agriculturii. S-a dezvoltat 
inițiativa institutelor și stațiu
nilor experimentale, legătura 
strinsă cu organele județene de 
partid și de stat, colaborarea cu 
unitățile de producție, a fost 
stimulată forța de creație a cer
cetătorilor, obținîndu-se într-un 
timp relativ scurt unele rezul
tate bune, care, aplicate in 
practică, asigură obținerea unor 
producții mari și constante. In 
continuare vorbitorul a făcut o 
amplă enumerare a rezultatelor 
obținute, a direcțiilor către care 
cercetarea și-a indreptat efortu
rile. Un spațiu larg a fost acor
dat de asemenea lipsurilor ce se 
manifestă in cercetarea științi
fică. asupra măsurilor ce ur
mează a fi luate pentru ca cer
cetarea să vină mai operativ, 
mai eficient în sprijinul unită
ților agricole, al producției.

Sarcinile care stau în fața 
cercetării științifice din agricul
tură sînt multiple, a spus in în
cheiere vorbitorul. Din ampla 
cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din sesizările și pro
punerile făcute de vorbitori aici 
și în comisii a ieșit și mai bine 
în evidență ceea ce avem de 
făcut noi, cei din domeniul cer
cetării.

însușindu-ne întru totul poli
tica internă și externă a parti
dului, atașați organic cauzei 
sale, oamenii de știință, toți cei 
care lucrează în cercetarea agri
colă și silvică asigură acest înalt 
forum al agriculturii, conduce
rea partidului nostru, pe dum
neavoastră personal, t tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
realizarea sarcinilor ce ne re
vin și vom munci in așa fel ca 
să dovedim încrederea ce ni s-a 
acordat în opera de făurire a 
societății socialiste multilateial 
dezvoltate in România.

După o scurtă trecere în re
vistă a succeselor obținute to
varășa AGLAIA LUPU s-a 
oprit pe larg asupra antrenării 
femeilor in muncă, a găsirii 
unor modalități proprii de acti
vitate : Aș vrea să mă refer la 
o activitate mai nouă din coo
perativele noastre ; este vorba 
de activitățile industriale șt 
prestările de servicii. Noi, fe
meile, am primit cu bucurie ș_i 
am tradus de îndată in viața 
indicațiile care se referă ța ac
tualizarea unor vechi tradiții de 
artă manuală și care pun in 
deplină valoare resursele natu
rale existente pe plan local.

Antrenind femeile, care sînt 
și mame și gospodine. în aceasta 
utilă muncă, in perioada cind 
nu sint lucrări în agricultură, 
am reușit să le asigurăm o sur
să suplimentară de venituri in 
timpul iernii, ceea ce a permis 
să li se acorde și in această pe
rioadă ajutorul pentru copii și 
celelalte drepturi statutare.

Pentru a înlesni participarea 

s-a

la muncă a femeilor cooperatoa
re in campaniile agricole, in 
spiritul indicațiilor date de 
partid, cooperativa noastră s-a 
preocupat și de alte probleme 
sociale ale acestora. Astfel, pe 
raza comunei am organizat 6 
grădinițe, unde copiii se bucu
ră de îngrijire corespunzătoare 
în timp ce mamele sint antre
nate la lucrările din cimp.

Ferma pomicolă Bazna a 
I.A.S. Mediaș, județul Sibiu — 
in care lucrez de 21 de ani a 
spus printre altele tovarășul 
ADOLF KRISTOFF, a fost în
ființată în 1953 pe niște dealuri 
foarte slab productive Produc
țiile de fructe au crescut an de 
an ca urmare a strădaniilor 
noastre.

în 1972—1973 ferma noastră a 
realizat beneficii între 1 milion 
și 1 628 000 lei.

Două sau trei probleme sînt, 
la noi, deosebit de importante 
în livadă, pentru rezolvarea că
rora muncim zi și noapte. Pri
ma, combaterea dăunătorilor. 
Aceasta, cred eu, este cheia de 
boltă a producției de fructe. 
Dispunem de mașini și soluții 
bune de stropit, dar ele n-ar 
face nici cit un măr degerat 
dacă n-am avea oameni foarte 
buni care să le mînuiască cu 
pricepere.

A doua problemă pentru noi 
o constituie fertilizarea. Anual, 
pe o treime din livadă aplicăm 
îngrășăminte naturale in doze 
masive, de 40—50 tone la hec
tar.

A treia problemă, la fel de 
importantă, o constituie tăierile 
în livadă — de rărire și fruc
tificare ; avem o echipă specia
lizată.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, a spus în în
cheiere vorbitorul, că vom munci 
neobosit pentru ca livada noastră 
să fie și mai rodnică, răspun- 
zînd astfel, după modestele 
noastre puteri, grijii permanen
te și neobositei activități pe 
care dumneavoastră, fiu devotat 
al poporului român, o desfășu- 
rați pentru propășirea și înflo
rirea patriei noastre socialiste.

Tovarășa ANA COMAN, a 
prezentat stilul de muncă și ac
tivitatea organizației de partid, 
contribuția comuniștilor la ob
ținerea unor producții record, 
sarcinile care revin în continua
re comuniștilor, tuturor coope
ratorilor pentru obținerea unor 
recolte sporite. Incheindu-și 

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
ampla expunere vorbitoarea a 
spus :

Stimate tovarășe secretar ge
neral, vă informez că toți coope
ratorii din Variaș, in frunte cu 
comuniștii, au urmărit cu deo
sebită atenție activitatea neobo
sită pe care ați efectuat-o in 
recenta vizită din cele patru 
țări arabe și sintem mindri de 
rezultatele obținute. Vă urăm 
drum bun și succes în vizita pe 
care o veți face în Argentina, 
Guineea și Liberia. Vă asigur 
că organizația de partid de la 
Cooperativa agricolă Variaș, 
perfecționindu-și stilul și meto
dele de muncă, intărindu-și ca
pacitatea organizatorică, forța de 
influențare a țăranilor coopera
tori, va face totul ca angajamen
tele luate să prindă viață. Nu pot 
să-mi închei cuvintul fără să 
vă adresez, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
cooperatorilor din Variaș, cele 
mai sincere și călduroase mul
țumiri pentru frumoasele cu
vinte adresate femeilor de la 
sate, pentru aprecierea că ele 
constituie o forță principală in 
agricultură, pentru încrederea 
ce le-ați acordat-o. Vă asigurăm 
că vom munci și pe mai depar
te, așa cum se cuvine, pentru 
a fi demne de încrederea ce 
ne-ați acordat-o.

Doresc să încep cuvîntul meu 
a spus tovarășul LUDOVIC FA- 
ZECAS, prin a-mi exprima cele 
mai profunde sentimente de a- 
preciere pentru modul în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat, în expunerea făcută la 
această conferință, problemele 
de o excepțională însemnătate 
ale agriculturii noastre socia
liste, analiză ce relevă o cunoaș
tere profundă a realității din 
țara noastră, în strînsă corela
ție cu cele mai avansate tendin
țe și practici pe plan mondial în 
acest domeniu. In continuare 
vorbitorul a prezentat amănun
țit preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid, acțiunile 
întreprinse pentru valorificarea 
superioară a tuturor resurselor, 
pentru creșterea producției agri
cole, pentru redarea circuitului 
agricol a unor însemnate supra
fețe de teren. Experiența acu
mulată. rezultatele obținute, ana; 
liza lipsurilor existente arată că 
sint încă multe posibilități insu
ficient puse în valoare. In acest 
spirit, vorbitorul a făcut nume
roase propuneri menite să faci
liteze buna gospodărire a pâ- 
mintului. obținerea unor pro
ducții superioare.

In încheiere, dind glas opiniei 
tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Harghita — români și maghiari 
— vorbitorul a spus : Exprimîn- 
du-mi încă o dată deplina ade
ziune față de ideile de o ex
cepțională valoare teoretică și 
practică, cuprinse în cuvinlarea 
ținută la această conferință, do
resc să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția județeană de partid Harghi
ta. toți oamenii muncii din a- 
gricu'.tura județului vor răspun
de prin fapte la chemarea însu- 
flețitoare pe care ne-ați adre
sat-o și vom face totul ca sa 
fim și de această dată la înăl
țimea tradițiilor de hărnicie și 
dăruire ce caracterizează pe oa
menii muncii din Harghita.

Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Ceaușescu. că 
alături de întregul popor, noi, 
toți cei ce trăim și muncim pe 
meleagurile județului Galați, vă 
vom însoți cu inima fierbinte 
în noua solie de pace, solidari
tate, prietenie și colaborare 

ce o întreprindeți în Argentina. 
Guineea și Liberia. Vă urăm 
succes deplin in această nouă și 
importantă misiune încredința
tă de partid și popor !

Este o mare bucurie pentru 
mine, reprezentant al țăranilor 
din comuna Drăgănești-Vlașca, 
județul Teleorman, să particip 
la conferința noastră, a celor ce 
muncim pe ogoarele patriei. în
vățăm astfel unii de la alții, ne 
împărtășim experiența, analizăm 
felul cum am ințeles să fim re
cunoscători grijii deosebite pe 
care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă permanent 
țărănimii cooperatiste, întregu
lui popor.

Lucrez, își continuă cuvintul 
tovarășul ALEXANDRU O- 
GRINJA, în cooperativă de la 
înființare și nu-mi este deloc 
greu să vorbesc despre cum a 
fost la început și cum arată azi. 
Pentru rezultate deosebite, 
cooperativa noastră a fost dis
tinsă în două rînduri cu „Ordi
nul Muncii“ clasa I. Prima dată 
în 1971 pentru producția de 574 
tone carne livrată statului, iar 
mai apoi, în 1972, pentru perfor
manța găinilor noastre ouătoare 
(250 ouă anual de la fiecare). 
Și cum nu sînt mai puțin de 
72 mii de găini, de aici au venit 
și milioanele. Și dacă mergem 
mai departe cu socotelile, apoi 
asta înseamnă că într-un an de 
zile noi am realizat cîte un ou 
pentru fiecare cetățean al țării.

Dar cea mai mare mîndrie a 
noastră, a crescătorilor de 
păsări și animale, este că de 
aici, de la înalta tribună a con
ferinței, putem raporta că 20 
milioane din valoarea producției 
globale de 38 milioane le reali
zăm din sectorul zootehnic. Cred 
că n-o să se supere nimeni că 
ne-am grăbit și am depășit de 
pe acum cu 3 procente preve
derile anului 1990, cînd zooteh
nia trebuie să dea jumătate din 
valoarea producției globale.

Modul în care colectivul în
treprinderii agricole de stat 
Stupina, unde lucrez, — sub
linia în cuvîntul său tovarășul 
ONIC MARDIROS — a în
țeles să înfăptuiască hotărîrile 
de partid și de stat se oglin
dește și în activitatea anului 
1973, încheiată cu un beneficiu 
de 18 285 000 lei față de 
10 107 000 lei planificat.

De un real folos în desfășu
rarea proceselor tehnologice pe 
baze științifice ne-a fost cartarea 

agrochimică a fiecărei sole, lu
crare începută încă din anul 
1971. De la acest aspect am por
nit cu ideea, elucidată astăzi, că 
nu poate fi vorba despre o folo
sire corectă a îngrășămintelor 
chimice, fără să cunoaștem gra
dul de aprovizionare a solului 
cu substanțe nutritive. Aceasta 
a determinat ca, în funcție de 
nivelul producției și planta avu
tă în cultură, să aplicăm îngră- 
șămintele diferențiat, ajungind 
cit mai aproape de doza optimă 
și realizind, in final, economii. 
O atenție deosebită am acordat 
folosirii îngrășămintelor organi
ce, an de an sporind suprafețele 
fertilizate cu acest îngrășămînt.

Un alt element al procesului 
tehnologic, căruia i-am acordat 
o atenție deosebită, a fost apli
carea conjugată a ierbicidelor. 
Afirm acest fapt, deoarece apli
carea unui singur tip de ierbi- 
cid în cadrul întreprinderii 
noastre nu rezolvă problema 
combaterii buruienilor, dat fiind 
spectrul încă limitat al ierbici
delor. Folosirea ierbicidelor ne-a 
permis să diminuăm consi
derabil consumul de forță 
de muncă manuală, care este 
dificitară în zona noastră.

Din partea cooperatorilor ro
mâni și maghiari din Aiud men
ționa între altele tovarășul 
FRANCISC TOROK, am primit 
mandatul să exprim aici cele 
mai vii mulțumiri, întreaga 
noastră recunoștință partidului 
și statului pentru fermitatea și 
consecvența cu care a înfăptuit 
și înfăptuiește politica de in
dustrializare socialistă a țării, 
cale sigură de dezvoltare și în
florire a agriculturii, pentru tot 
ceea ce face in vederea înflori
rii vieții noastre.

Noi am înțeles că cel mai bun 
răspuns pe care trebuie să-1 
dăm grijii ce ni se poartă, spri
jinului de care ne bucurăm 
este să facem totul pentru ob
ținerea unor producții cit mai 
bune, cu cheltuieli cît mai mici, 
să livrăm statului an de an can
tități sporite de produse agri
cole vegetale și animale.

Vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim deplinul meu acord față 
de documentele supuse dezba
terii și aprobării conferinței 
noastre și să asigur conducerea 
partidului că toți cooperatorii 
români și maghiari din Aiud 
vor face totul pentru a da viață 
prețioaselor indicații cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care constituie un 
document-program pentru toți 
lucrătorii ogoarelor patriei noas
tre.

Chemarea adresată nouă, ță
ranilor cooperatori, tuturor lu
crătorilor din agricultură, con
stituie un document de mare 
importanță și de aceea vă asi
gurăm pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că vom 
acționa cu toată hotărîrea pen
tru obținerea de recolte bogate, 
realizind și depășind producțiile 
planificate, că ne vom achită 
exemplar de sarcinile contrac
tuale, livrînd suplimentar la 
fondul de stat produse de cali
tate superioară. în acest scop, 
vom folosi mai bine pămîntul, 
mijloacele din dotare, sprijinul 
multilateral al statului și forța 
noastră . de muncă și vom rea
liza producții superioare celor 
din anii trecuți.

După ce și-a exprimat deplina 
satisfacție în legătură cu expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul GHEOR- 
GHE STOIAN, s-a oprit asupra 
unor probleme de care a fost 
preocupată unitatea în care lu
crează : Aș dori să mă refer la 

unele aspecte legate de folosirea 
rațională a terenurilor erodate. 
Este cunoscut că, degradarea 
prin eroziune a unor mari su
prafețe de terenuri agricole, 
care are ca efect negativ obți
nerea unor producții slabe este 
o problemă .care preocupă foarte 
mult conducerea partidului și 
statului nostru. De aceea, îmi 
permit ca, pe baza experienței 
pozitive a Stațiunii centrale 
de cercetări pentru combaterea 
eroziunii solului Perieni, județul 
Vaslui, și a altor unități agrico
le, care au aplicat pe terenurile 
în pantă complexul de măsuri 
antierozionale. să arăt că putem 
ridica potențialul de producție 
a terenurilor erodate la nivelul 
celor din Bărăgan.

Stațiunea Perieni a reușit să 
elaboreze un sistem original de 
valorificare superioară a tere
nurilor erodate.

Pe scurt măsurile aplicate se 
referă la organizarea antierozio- 
nală a teritoriului, la aplicarea 
agrotehnicii antierozionale, la 
stabilirea categoriilor de folosin
ță cele mai raționale, în funcție 
de înclinarea versanților și sta
rea de eroziune, la introducerea 
sistemelor de culturi în fîșii și 
cu benzi înierbate. Prin organi
zarea antierozională a teritoriu
lui, toate lucrările de pregătire 
a terenului, semănat și întreți
nere a culturilor se execută 
numai pe curbele de nivel. 
Sortimentul de culturi cuprinde 
40—50 la sută prășitoare, iar ro
tația acestora se face în asola
mente de 4—5 ani cu aplicarea 
de doze moderate de îngrășă
minte. Folosirea acestei tehnolo
gii are un mare efect antierozio- 
nal, este ușor de aplicat și nu 
necesită nici un fel de investiții.

Rezultatele obținute demons
trează cu prisosință că terenu
rile erodate reprezintă o mare 
rezervă de creștere a producției 
agricole.

Sînt încă — a spus tovarășul 
CONSTANTIN DASCALESCU 
— sub puternica impresie a 
magistralei expuneri a tovară
șului Ceaușescu, sinteză a dru
mului ascendent de un sfert de 
veac al agriculturii noastre so
cialiste și, totodată, program 
concret ce deschide noi perspec
tive de ridicare a acesteia pe 
noi trepte calitative. Imaginea 
agriculturii noastre de atunci, a 
dinamicii dezvoltării sale ulte
rioare, evocate în expunere, se 
regăsesc și în realitățile jude
țului nostru. De la o agricul

tură fărîmițată, fără o dotare 
tehnică, aflată la discreția natu
rii, o agricultură care nu era 
in stare să producă — așa cum 
consemnează statisticile vremii 
— decît 500—600 kg cereale la 
hectar, pînă la producțiile de 
5—6 ori mai mari ce se obțin 
astăzi e un drum care include 
în el mutații structurale în via
ta satului, noi relații de pro
ducție și sociale, un alt nivel 
de trai, cultură și civilizație, în 
care se conturează tot mai preg
nant începuturile urbanizării, 
dispariția treptată a deosebirilor 
esențiale dintre oraș și sat. In 
continuare vorbitorul a prezen
tat principalele realizări obți
nute în agricultura județului 
Galați, măsurile întreprinse 
pentru gospodărirea judicioasă 
a pămîntuiui.

Sint fericit că, de la tribuna 
acestei conferințe, a încheiat 
vorbitorul, pot să-mi exprim 
din nou înalta apreciere, depli
na aprobare pentru întreaga 
politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
inspirată și înfăptuită cu atita 
strălucire de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înțelept conducător de partid și 
de stat, eminentă personalitate 
politică a lumii contemporane. 
Oamenii muncii din județul 
Galați au văzut în recenta vi
zită întreprinsă de dumnea
voastră în unele țări arabe, în 
rezultatele ei rodnice, încă o 
confirmare a caracterului pro
fund științific, realist al politicii 
noastre externe, expresie eloc
ventă a prestigiului de care se 
bucură . politica clarvăzătoare, 
principială a statului nostru, in
disolubil legată de numele și 
înalta dumneavoastră persona
litate.

Apreciez ca fiind de o impor
tanță deosebită măsura luată de 
conducerea partidului nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se dezbate 
într-un forum atît de larg pro
blemele complexe ale agricul
turii noastre socialiste. Analiza 
rezultatelor obținute pînă în 
prezent, sinteza și generalizarea 
experiențelor valoroase, conclu
ziile de însemnătate politică și 
practică excepțională reieșite 
din expunerea tovarășului se
cretar general, pe care am as- 
cultat-o cu foarte mult interes, 
constituie pentru noi toți li
niile directoare ale activității 
noastre de azi și de viitor.

După ce a prezentat cîteva 
din principalele realizări obți
nute în agricultura județului 
Brăila, tovarășul EMILBALAU- 
ȚA a spus:

In privința documentelor su
puse dezbaterii, a sarcinilor re
ieșite din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, con
sider de o importanță deosebită 
măsurile privind atribuțiile și 
răspunderile specialiștilor, ingi
nerilor șefi și celorlalte cadre 
tehnice, pentru creșterea pro
ducției agricole, răspunderea a- 
cestora atît față de adunările 
generale, cît și față de stat, le
garea cît mai strînsă de locul 
de producție, în vederea unui 
aport mai substanțial la apli
carea tehnicii în agricultură și 
implicit, la realizarea planului 
de producție. De aceea, mă de
clar de acord cu măsura stabi
lită ca specialiștii din agricul
tură să locuiască în unitățile de 
producție.

In încheiere, tovarăși, asigur 
conferința, conducerea partidu
lui, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că toți cei 
ce lucrăm in agricultura jude
țului Brăila, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par

tid, vom face totul pentru a 
obține producții cît mai mari, 
dedicînd aceste rezultate celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre și celui 
de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Pe larg, în cifre și date con
vingătoare tovarășa ANGELA 
SINCU a relevat succesele ob
ținute de cooperatorii din Co
rabia.

Prezentînd aceste aspecte, nu 
doresc să reiasă faptul că noi 
nu avem și unele lipsuri. Dim
potrivă, ele există, le cunoaștem 
și luptăm cu toate forțele pen
tru înlăturarea lor. De exem
plu, avem cazuri — și nu puține 
la număr — cînd nu toți coope
ratorii participă la muncă și a- 
ceasta a făcut să nu obținem 
producții pe măsura posibilități
lor pe care le avem. Unele din
tre neajunsuri nu mai depind 
de noi. De aceea, în acest sens, 
îmi permit să prezint în fața 
dumneavoastră și cîteva propu
neri, considerînd că aplicarea 
lor în practică va duce la îm
bunătățirea activității.

Sistemul de irigații „Terasa 
Corăbiei“ funcționează încă de
fectuos. T.C.I.F.-Craiova trebuie 
să se preocupe concret de asi
gurarea asistentei tehnice pe în
treaga perioadă de utilizare a 
sistemului. Se impune necesita
tea existenței nu numai a două, 
ci chiar a trei schimburi, pentru 
că, avînd apă, noi înțelegem să 
o folosim așa cum trebuie, să 
obținem producții mari.

Este cunoscută marea Impor
tanță a îngrășămintelor chimi
ce și ierbicidelor. Dar, din expe
riența anilor trecuți, putem 
spune că am întîmpinat unele 
greutăți în obținerea acestora. 
Cantitățile de îngrășăminte pla
nificate nu sînt puse de acord 
cu necesitățile cooperativelor 
din sistemele de irigații. Or, ca 
să obții producții de 9 000—10 000 
kg de porumb boabe la hectar 
este neapărată nevoie de admi
nistrarea unei însemnate canti
tăți de îngrășăminte chimice. 
Dar acestea nu ni se livrează la 
timp, fie că unitățile producă
toare nu se încadrează ritmic în 
graficul de producție, fie că 
Banca agricolă nu ne asigură 
întotdeauna creditele necesare 
procurării lor. Restricțiile la 
acordarea creditelor financiare 
sînt aplicate rigid, fără să se 
țină seama de nevoile coopera
tivelor și, de aceea, consider că 
ar trebui luate măsuri de îm
bunătățire a activității în această 
direcție.

In contextul dezvoltării între
gii economii agricole, zootehnia 
a cunoscut în ultimii 10 ani o 
creștere rapidă și modificări 
esențiale în structura sa. Ală
turi de sectorul gospodăriilor 
populației, încurajat și spriji
nit pe diferite căi, s-au dezvol
tat marile unități de tip in
dustrial. caracterizate printr-un 
grad ridicat de concentrare a 
efectivelor și specializare a pro
ducției. Pentru obținerea de Ia 
aceste efective a unor Droduc- 
ții ridicate și la parametrii ca
litativi impuși de exigențele 
mereu crescînde ale pieței inter
ne și externe, ele trebuie men
ținute într-o perfectă stare de 
sănătate. în continuarea cuvîn- 
tvlvi său. tovarășul VALENTIN 
POPOVICI menționa :

Realizarea tuturor acestor sar
cini a fost posibilă datorită 
creșterii continue și aprofundă
rii activității sanitare veterina
re. în prezent, in țară, funcțio
nează 1.784 dispensare veteri
nare, din care 715 in construcții 
tip. La acestea se adaugă 80 sta
țiuni de control alimentar, 39 
laboratoare județene de diag
nostic, citeva laboratoare cen
trale și Institutul de cercetări 
veterinare și biopreparate 
„Pasteur“, în agricultura noastră 
lucrează aproape 6.000 medici 
veterinari și un mare număr de 
tehnicieni veterinari.

întreaga activitate a acestui 
sector a fost orientată cu prio
ritate în direcția prevenirii pe 
întregul teritoriu a celor mai 
păgubitoare boli, a elaborării 
tehnologiilor specifice de pre
venire și combatere în marile 
complexe și a măsurilor pen
tru asigurarea igienei produse
lor de origine animală.

Paralel cu acțiunile îndrep
tate in direcția apărării sănătă
ții animalelor, s-a desfășurat o 
activitate susținută pentru asi
gurarea unui nivel ridicat de 
igienă a produselor de origina 
animală.

Dispunem în prezent de mai 
multe abatoare moderne, dintre 
care unele, din punct de vedere 
sanitar, corespund celor mai ri
dicate exigențe pe plan mon
dial.

S.M.A. Orlești, care a luat 
ființă în anul 1971, a cunoscut, 
ca și celelalte unități de meca
nizare din întreaga țară, o dez
voltare continuă. Dacă la înce
putul activității încărcătura pe 
tractor era de 75 de hectare, în 
prezent, preciza tovarășul ION 
NICA, aceasta a scăzut la 60 
de hectare, fapt care exprimă 
îmbunătățirea sensibilă a bazei 
tehnico-materiale. Totodată, 
gama de lucrări agricole s-a 
diversificat permanent, ceea ce 
ne-a permis să extindem aria 
lucrărilor noastre în viticultură, 
pomicultură, legumicultura și 
in fermele de animale. Conco
mitent, am acordat o atenție 
deosebită lucrărilor privind cul
turile de grîu și porumb, căro
ra le-am asigurat o calitate su
perioară prin respectarea tot 
mai accentuată a tehnologiilor 
propuse de specialiști.

Chemarea conferinței pune și 
în fața noastră, a mecanizato
rilor, sarcini deosebit de impor
tante privind ridicarea nivelului 
producției în unitățile pe care 
le servim. Pentru a transpune 
aceste cerințe în fapte, ne an
gajăm să facem totul pențru a 
întări disciplina în muncă, pen
tru folosirea, la întreaga capa
citate, a tractoarelor, mașinilor 
și celorlalte utilaje din dotare, 
pentru ridicarea continuă a ni
velului pregătirii profesionale.

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale 

a Academiei Republicii 
Socialiste România

Vineri, au continuat în Capi
tală lucrările sesiunii extraor
dinare a Adunării generale a 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

In ședința de dimineață au 
fost reluate dezbaterile asupra 
dării de seamă privind activita
tea desfășurată de Academia 
Republicii Socialiste România 
în perioada 1970—1973, asupra 
planului de activitate pe anul 
1974 și noului statut.

In cuvîntul lor, vorbitorii au 
relevat că, în spiritul politicii 
Partidului Comunist Român, 
care consideră știința și cultura 
ca părți componente indisolubile 
ale procesului de edificare so
cialistă și comunistă a țării, 
cercetarea a devenit un factor 
de seamă în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, în formarea omului nou, cu 
o concepție înaintată, în afir
marea multilaterală a personali
tății umane. Cunoașterea temei
nică a problemelor dezvoltării 
științei în general, a rolului care 
revine cercetării în țara noas
tră, aplicarea în practică a în
drumărilor primite din partea 
conducerii de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au constituit jaloane ale activi
tății academiei. In alocuțiuni a 
fost exprimată satisfacția oa
menilor de știință și cultură față 
de grija și preocuparea partidu
lui de a crea condițiile necesare 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a tuturor domeniilor vieții eco
nomice și sociale, care au fost 
simțite din plin și de academie.

S-a apreciat, în acest con
text, că activitatea depusă de 
organismele academiei a favori
zat crearea condițiilor necesare 
afirmării rolului sporit al ști
inței și culturii în dezvoltarea 
societății noastre socialiste, sub- 
liniindu-se, între altele, că, da
torită orientării activității de 
cercetare spre problemele prio
ritare ale actualei etape de 
dezvoltare a țării — în spiritul 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului — cel mai înalt for 
științific și cultural al țării a 
stimulat și promovat cadre și 
cercetări valoroase, care au a- 
sigurat științei românești un 
prestigiu din ce în ce mai înalt 
și o prezență permanentă cu 
efecte favorabile în viața noas
tră economică, socială și cultu
rală.

O serie de vorbitori, printre 
care academicienii Cristofor Si- 
mionescu, Raluca Ripan, Grigo- 
re Obrejanu, Tiberiu Popovici, 
Vasile Rășcanu, Constantin Io- 
nescu Gulian, precum și Ion 
Antoniu, Petre Vancea, membri 
corespondenți, au arătat, în a- 
ceastă ordine de idei, că, în ul
timii ani, academia s-a ancorat 
mai puternic în realitățile noas
tre contemporane. Una din prin
cipalele forme de activitate au 
constituit-o dezbaterile științifi
ce, la care au participat, pe lîngă 
academicieni, cercetători, cadre 
didactice din învățămintul su
perior, specialiști din ministere 
și întreprinderi, ceea ce a con
tribuit la lărgirea sferei de in
fluență a oamenilor de știință 
în rezolvarea competentă a ce
lor mai actuale probleme ale e- 
conomiei și culturii.

S-a subliniat, în același timp, 
că prezenta oamenilor de știință, 
membri ai academiei, in sec
toare importante ale economiei

Membrii Academiei
Republicii Socialiste România 

aleși în Sesiunea extraordinară 

a Adunării Generale a Academiei, 
din 28 februarie - 2 martie 1974

SECȚIA DE ȘTIINȚE MATE
MATICE. Membri titulari : Ghe- 
orghe Marinescu ; Membri co
respondenți: George Ciucu, Con
stantin Corduneanu, Romulus 
Cristescu ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE FIZICE. 
Membri titulari : Paul Petrescu, 
Ioan Ursu ; Membri corespon
denți : Aretin Corciovei, Mihai 
Gavrilă, Ioan-Ioviț, Popescu ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE CHI
MICE. Membri titulari : Emi- 
lian Bratu. Elena Ceaușescu, 
Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu: 
Membri corespondenți : Mihail 
Florescu. George Ostrogovich. 
Alexe Popescu ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE TEH
NICE. Membri titulari : Ion 
Anton, Octav Doicescu, Cristea 
Mateescu, Dan Mateescu, Rnnu 
Voinea, Membri corespondenți : 
Mihai Drăgănescu, Suzana Gâ- 
dea, Traian Sălăgean ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE BIOLO
GICE. Membri titulari : Radu 

și culturii a adus o valoroasă 
contribuție la rezolvarea unor 
probleme complexe cu care se 
confruntă societatea noastră in 
actuala sa etapă de dezvoltare, 
că existența filialelor din Cluj 
și Iași, precum și a bazelor din 
Timișoara și Tîrgu Mureș — ex
presie a politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a forțe
lor științifice pe întregul teri
toriu al țării — a permis aca
demiei să participe mai activ la 
înfăptuirea unor programe de 
interes național.

Mai mulți vorbitori, printre 
care academicianul Aurel Avra- 
mescu, dr. Ludovic Rudescu, 
membru corespondent, și prof. 
Aurel Stan, s-au referit la unele 
aspecte ale activității secțiilor 
științifice, relevînd faptul că, pe 
lîngă calitatea lor de organe 
consultative, acestea și-au extins 
preocupările și și-au intensificat 
activitatea, organizînd un .mare 
număr de ședințe publice, de 
comunicări și dezbateri, care au 
îmbrățișat probleme actuale din 
toate domeniile — de la mate
matică și astronomie la litera
tură și arte — un loc central 
ocupîndu-1 problemele legate de 
obiectivele trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Alți vorbitori, printre care a- 
cademicianul Nicolae Sălăgeanu, 
Radu Codreanu, membru cores
pondent, și prof. Ibn Pătruț, au 
abordat probleme ale activită
ții editoriale, amintind o serie 
de realizări, preocuparea pentru 
elaborarea unor tratate, mono
grafii, editarea de colecții și 
publicații periodice.

Calitatea mai bună a nume
roaselor manifestări cu caracter 
științific organizate de acade
mie și organismele sale specia
lizate și-a găsit expresia, după 
cum s-a relevat în cursul dez
baterilor, și în abordarea unor 
tematici mai direct legate 
de activitatea practică, în ma
terializarea mai rapidă a crea
ției științifice în procesul de 
producție, fără a fi neglijate 
cercetările de vîrf.

Măsurile luate de partid și de 
slat în scopul ridicării pe o nouă 
treaptă a procesului de inte
grare națională a științei româ
nești s-au răsfrînt in mod fi
resc și în desfășurarea activi
tății de cercetare din unitățile 
academiei, stimulînd-o în mod 
deosebit, determinînd completa
rea rezultatelor școlilor româ
nești de prestigiu care s-au a- 
tirmat în trecut In matematică, 
astronomie, geografie, lingvisti
ca, filologie și alte discipline, 
cu cele mai noi direcții din cer
cetările mondiale.

în mai multe intervenții — 
printre care cele ale academi
cienilor Elie Carafoli și Eugen 
Macovschi, prof. Ștefan Bâr- 
sănescu, membru corespondent, 
s-a subliniat, ca o dovadă a 
succeselor și prestigiului pe 
care le-au dobîndit oamenii de 
știință români într-o serie de 
domenii ale cercetărilor de vîrf. 
că numeroși savanți străini au 
ținut să participe la dezbaterile 
științifice românești organizate 
de academie. In același timp, 
mulți academicieni români au 
fost cooptați în organisme ști
ințifice internaționale, in con
ducerea unor mari congrese și 
reuniuni de specialitate. De alt
fel, academia a colaborat,, prin

Codreanu. Petru Jitariu, Victor 
Preda ; Membri corespondenți : 
Nicolae Botnariuc ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE AGRI
COLE ȘI SILVICE. Membri ti
tulari : Nichifor Ceapoiu, Nico
lae Giosan ; Membri corespon
denți : Stelian Munteanu, Emil 
Negruțiu ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE GEO
LOGICE. GEOFIZICE ȘI GEO
GRAFICE. Membri titulari : Dan 
Giușcă, Vintilă Mihăilescu ; 
Membri corespondenți : Radu
Botezatu, Neculai Macarovici ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE ME
DICALE. Membri titulari : Ana 
Aslan, Ion Bruckner. Octavian 
Fodor ; Membri corespondenți : 
Constantin Anastasatu, Constan
tin Arseni. Pius Brinzeu, Marin 
Voiculescu ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE ECO
NOMICE ȘI CERCETĂRI SO
CIOLOGICE. Membri titulari : 
Miron Constantinescu, Manea 

institutele și comisiile sale. In 
cadrul unor programe interna
ționale, la diferite cercetări ca 
explorarea Mării Mediterane, 
studiul limnologic al Dunării, și 
altele, participarea românească 
aducînd o contribuție valoroasă, 
remarcabilă, la tezaurul științi
fic mondial.

Apreciind ca pozitivă. în an
samblu, activitatea academiei, 
majoritatea vorbitorilor au cri
ticat, în același timp, unele de
ficiențe în rezolvarea probleme
lor curente de natură organi
zatorică, desfășurarea muncii în 
unele secții și comisii, făcînd 
sugestii și propuneri, pe baza 
cărora noua conducere a aca
demiei, care va fi aleasă în 
cursul actualei sesiuni, va pu
tea aduce cuvenitele perfecțio
nări. Propunerile făcute de 
prof. Șerban Cioculescu, Barbu 
Zaharescu, Matei Marinescu, 
Ștefan Pascu, membri corespon
denți, vizează în principal des
fășurarea în continuare a ,un£7> 
cercetări puse In slujba def’ 51- 
tării economice și sociale a 
țării, ca direcție prioritară în 
activitatea academiei, organiza
rea unor dezbateri creatoare pe 
teme majore ale vieții noastre 
științifice, elaborarea și publi
carea unor vaste lucrări de re
ferință în toate domeniile, in
tensificarea cercetărilor pluri
disciplinare, modernizarea, In 
continuare, a dotării laboratoa
relor de cercetare și biblioteci
lor, extinderea legăturilor știin
țifice cu străinătatea.

Referindu-se la prevederile 
noului statut al academiei, mai 
mulți vorbitori, printre care a- 
cademicienii Raluca Ripan, Ior- 
gu Iordan, Vasile Mîrza, pre
cum și membrii corespondenți 
Radu Voinea, Virgil Ivanovici 
și George Bărănescu, au subli
niat în alocuțiunile lor impor
tanța pe care o reprezintă acest, 
document pentru organizarea și 
funcționarea celui mai înalt fd4ț 
științific, corespunzător sarcî-' 
nilor de mare răspundere ce iî 
revin în actuala etapă de dez
voltare economică, socială și 
culturală a României socialiste. 
Relevînd o serie de noi preve
deri statutare menite a deter
mina cadrul de desfășurare a 
activității viitoare a academiei, 
plasarea în continuare a aces
teia în centrul problematicii 
majore științifice, al cerințelor 
actuale ale societății, vorbitorii 
au făcut numeroase propuneri 
vizind îmbunătățirea modalită
ților și formelor organizatorice 
ale diferitelor organisme ale a- 
cademiei — comisii, secții, centre 
de cercetare etc. — asigurarea 
condițiilor necesare pentru a- 
bordarea operativă a cercetări
lor de vîrf, perfecționarea ra
porturilor cu celelalte instituții 
academice din țară și străinăta
te. îmbunătățirea procedurilor 
privind primirea noilor mem
bri ai academiei, acordarea p' - 
miilor, stimularea celor mai v. '■ 
loroase lucrări științifice pe 
plan național și altele.

Adunarea generală a aprobat 
apoi activitatea academiei pe 
perioada 1970—1973, planul de 
activitate pe anul în curs, pre
cum și noul statut.

In ședința de după-amiază. 
Adunarea generală a academiei 
Republicii Socialiste România a 
luat în dezbatere și a ales noi 
membri ai celui mai inalt tor 
științific al țării.

Mănescu, Gheorghe Zâne: Mem
bri corespondenți : Nicolae N. 
Constantinescu, Emilian Dobres- 
cu, Tudorel Postolache, Henri 
Stahl ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE FILO
ZOFICE, PSIHOLOGICE ȘI JU
RIDICE. Membri titulari : Tra- 
ian Ionașcu, Vasile Pavelcu. Du
mitru Roșea ; Membri cores
pondenți : Ioan Ceterchi, Erno 
Gali, Mircea Malița.

SECȚIA DE ȘTIINȚE ISTO
RICE. Membri titulari: Constan
tin C. Giurescu, Ștefan Pascu ; 
Membri corespondenți : Ladis- 
lau Banyai, Ștefan Ștefănescu ;

SECȚIA DE ȘTIINȚE FILO
LOGICE, LITERATURA ȘI 
ARTE. Membri titulari : Șer
ban Cioculescu, Ion Coțeanu, 
Eugen Jebeleanu, Istvan Nagy, 
Virgil Vătășianu ; Membri co
respondenți : Eugen Barbu, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, Vida 
Geza, Mihnea Gheorghiu, Jozsef 
Meliusz, Titus Popovici, Marin 
Preda, Virgil Teodorescu.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Finlanda, dr. URHO KALEVA KEKKONEN următoarea 
telegramă :

Relnvestirea dumneavoastră cu înalta funcție de președinte al 
Republicii Finlanda imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sin
cere felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea dum
neavoastră, de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
progres pentru poporul finlandez prieten.

Sînt încredințat că bunele relații care există între România și 
Finlanda vor continua să se dezvolte în folosul celor două popoa
re, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, a 
trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :

Stimate domnule Președinte,
în numele poporului american, doresc să vă mulțumesc pentru 

amabilul dumneavoastră mesaj adresat cu prilejul încheierii cu 
succes a programului „Skylab“. împărtășesc convingerea dum
neavoastră că această contribuție la explorarea spațiului cos
mic va servi progresului umanității.

Ne face plăcere că împărtășiți sentimentul nostru de mîn- 
drie pentru realizările programului „Skylab“ și ne exprimăm 
dorința de a conlucra cu toate țările pentru aprofundarea în
țelegerii umane asupra universului.

Către Partidul Socialist Desturian
TUNIS

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului So
cialist Desturian, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român vă adresează dumneavoastră, tuturor militanților parti
dului, un salut cordial și calde felicitări, împreună cu urările 
noastre de succes in activitatea de răspundere ce o desfășurați, 
de progres și prosperitate pentru poporul tunisian.

în cei 40 de ani de existență, partidul dumneavoastră, par- 
curgind un drum anevoios de luptă, a militat pentru trezirea 
conștiinței naționale și eliberarea patriei de sub jugul colonial, 
pentru apărarea intereselor vitale ale întregului popor tunisian, 
pentru unirea și colaborarea — pe calea progresului economic 
și sncial — a tuturor forțelor ce acționează împotriva imperia- 
lismiilui. colonialismului, neocolonialismului, pentru pace, prie
tenie și înțelegere între popoare.

Reafirmăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare, de stimă și respect reciproc statornicite 
intre partidele noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul 
intăririi conlucrării dintre țările și popoarele noastre, al unității 
tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și securității 

1Un‘e’ COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Primiri la Consiliul 
de Miniștri

Prim vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, tovarășul Ilie 
Verdeț, a primit pe secretarul 
federal pentru economie al 
R.S.F.I., Bojidar Dimitrievici.

Prim vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Ilie Verdeț, 
as primit, vineri după-amiază, pe 
Bojidar Dimitrievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
Iț.S.F. Iugoslavia, secretar fe
deral pentru economie, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie, a par
ticipat Ioan Avram, ministrul 
industriei construcților de mașini 
grele.

A fost prezent Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate unele probleme referi
toare la dezvoltarea in continua
re a relațiilor de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări.

★
în aceeași zi, tovarășul Ion 

Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a primit pe 
secretarul federal pentru eco
nomie al R.S.F. Iugoslavia.

...in următoarele 24 de ore 
sg va menține relativ rece, 
n ,i ales in nord-vestul ță
rii. Cerul va fi variabil, mai 
inult noros. în regiunile din 
sud-est va ninge slab. Spre 
sfirșitul intervalului în Banat 
și Oltenia vor cădea precipi
tații izolate. Vintul va sufla 
în general slab, exceptînd 
zona de munte, sudul Mol
dovei, Bărăganul și Dobro- 
gea, unde va sufla potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse în
tre — 10 și zero grade, iar 
maximele intre zero și plus 
8 grade.

în cursul întrevederii, la care 
a fost de față ambasadorul Iu
goslaviei la București, s-au a- 
bordat aspecte privind relațiile 
economice și extinderea cola
borării și cooperării intre ceie 
două țări.

• ÎN URMA TRATATIVELOR 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească, vineri a 
fost semnat, la București, un 
protocol privind colaborarea 
industrială și tehnico-științifică 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, în dome
niul industriei construcțiilor de 
mașini grele. mașini-unelte și 
electrotehnicii.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui Central al U.G.S.R., to
varășul Mihai Dalea, s-a 
întilnit, vineri, cu președin
tele Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din R.S.F. Iugosla
via, tovarășul Dușan Petrovici- 
Sane, care la invitația Consiliu
lui Central al U.G.S.R. efectuea
ză o vizită în țara noastră.

M. C. IND. —C.M.C.I.B.
CENTRUL DE CERCETARE 

Șl PROIECTARE 
B-dul Muncii nr. 240 
sector 3 telef. 43 30 90 
- BUCUREȘTI -

Angajăm

prin concurs s-au transfer 
conform legii nr. 12/1971 

ingineri proiectanți principali gradul II și III 
conducători auto

Lămuriri suplimentare la telefon 43 30 90

CONVORBIRI 
ECONOMICE 

ROMÂNO- 

FRANCEZE
Tovarășul Manea Mănescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, a avut convoribiri cu 
Bertrand Larera de Morel, vice
președintele părții franceze în 
Comisie și cu specialiștii care îl 
însoțesc în vizita pe care o în
treprinde în țara noastră.

Cu acest prilej, a fost exami
nat stadiul de pregătire a lucră
rilor celei de-a 6-a sesiuni a Co
misiei care urmează să aibă loc 
la București. în acest context au 
fost discutate probleme referi
toare la dezvoltarea în continua
re a relațiilor economice româ- 
no-franceze de cooperare indus
trială, tehnică și științifică.

La convorbiri au participat 
Ion St. Ion, vicepreședinte al 
părții române în comisie, Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
Iulian Bituleanu, adjunct al mi
nistrului finanțelor.

Au participat, de asemenea, 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, și Francis 
Levasseur, ambasadorul Franței 
la București.

Convorbirile au decurs în
tr-o atmosferă cordială.

• TOVARĂȘUL GHEORGHE 
RĂDULESCU, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Româ
niei Ia C.A.E.R., s-a înapoiat vi
neri seara de la Moscova, unde a 
participat la lucrările celei de-a 
66-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, se aflau Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. alte persoane oficiale.

Era prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

★
La plecare, pe aeroportul Șe- 

remetievo din Moscova, tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, reprezentantul per
manent al tării noastre la 
C.A.E.R., a fost condus de 
N. Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Gheorghe Badrus, ambasa
dorul țării noastre în Uniunea 
Sovietică, și membri ai amba
sadei.

• LA INVITAȚIA Ministeru
lui Industriei Ușoare se află în 
țara noastră o delegație a Mi
nisterului Industriei Ușoare și 
Alimentare din Republica Popu
lară Chineză, condusă de Tsao 
Lu, prim-adjunct al ministrului. 
Oaspeții au avut întrevederi cu 
Gheorghe Cazan, ministru se
cretar de stat în Ministerul In
dustriei Ușoare, și Nicolae Boz- 
dog, prim-adjunct al ministru
lui comerțului interior. Au fost 
prezenți membri ai ambasadei 
Republicii Populare Chineze la 
București.

UN MECI DINAMIC 
UN REZULTAT SCONTAT... 
...și surpriza nu s-a repetat!

România - Spania: 21-11 (12-8)

Cea de-a 8-a e- 
diție a Campiona
tului mondial mas
culin de handbal a 
continuat ieri în 
diferite orașe din 
R. D. Germană cu 
meciurile etapei a 
2-a a grupelor pre
liminare.

La Rostock, în 
cadrul grupei B, 
echipa României a 
învins cu scorul de 
21—11 (12—8) re
prezentativa Spa
niei, după un joc 
viu disputat și de 
bună factură tehni
că. Handbaliștii 
spanioli, care învin
seseră cu o zi înain
te echipa Suediei, 
au dat o replică 
puternică în prima 
repriză, cînd avan
tajul formației ro
mâne a fost de nu
mai 4 puncte. In 
partea a doua a

meciului, handba
liștii români reu
șesc să controleze 
jocul printr-o cir
culație rapidă a ba
lonului și acțiuni de 
atac bine coordo
nate. In decurs de 
20 de minute, ro
mânii înscriu 8 
puncte, în timp ce 
spaniolii realizează 
un singur gol, a- 
tacurile jucătorilor 
iberici fiind res
pinse cu promptitu
dine de portarul 
Dincă, în formă ex
celentă. Finala par
tidei aparține echi
pei române care 
înscrie încă trei 
goluri prin Birta- 
lan, Stokl și Liviu 
Bota, obținînd vic
toria cu un avans 
de zece puncte: 
21—11.

Astăzi este zi de 
repaus. Mîine, la

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Reluarea campio

natului diviziei naționale progra
mează la sfirșitul acestei săp- 
tămîni prima etapă a returului. 
Azi, in Capitală, pe stadionul 
Giulești : Rapid — S.C. Bacău 
și F.C. Constanța — Dinamo 
(partida va fi televizată în 
direct). Mîine, în Capitală, pe 
stadionul Republicii, Sportul 
studențesc — Politehnica Iași, 
iar în țară : C.S.M. Reșița — 
Steaua, Petrolul — C.F.R. Cluj, 
U.T.A. — Steagul Roșu, Uni
versitatea Craiova — Jiul, „U“ 
Cluj — F.C. Argeș și A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Timișoara. 
Toate partidele încep la ora 16.

BASCHET. în campionatul di
vizionar în Capitală au loc cinci 
partide. Azi, sala Giulești, ora
18.15, Rapid — Politehnica (f), 
iar mîine, sala Dinamo, ora 10, 
Politehnica — Rapid (m), ora
11.15, I.E.F.S. — Dinamo (m), 
sala Constructorul, ora 10. Olim
pia — Crisul Oradea (f), ora
11,15, I.E.F.S. — Voința (f).

RUGBI. Mîine, în cadrul „Cu
pei federației“ au loc în Capi
tală, mai multe partide : Di
namo — Rulmentul Birlad, 
teren Olimpia, ora 10, Gloria — 
Chimia Năvodari, teren Gloria, 
ora 10 și Steaua — Farul, te
ren Ghencea, ora 10.

HOCHEI. în Capitală, pe Pa
tinoarul „23 August“ are loc 
un interesant turneu în cadrul 
„Cupei federației“. Azi au loc 
partidele : S.K.A. Sverdlovsk — 
Cehoslovacia (juniori), ora 16 și 
România — R.D. Germană (B) 
ora 18,30. Luni și miercuri vor 
avea loc noi partide din cadrul 
acestui turneu.

POLO. Mîine, la Bazinul Flo- 
reasca din Capitală, au loc de 
la ora 11. două partide divizio
nare : C.S. Școlar — Politeh
nica Cluj și Progresul — Dina
mo.

POPICE. în Capitală, azi de 
la ora 16 și mîine de la ora 8 
pe arena Giulești, întîlnirea Ra
pid — Voința, iar mîine, de la 

Schwerin, echipa 
României întîlnește 
selecționata Sue
diei, în ultimul joc 
al grupei B.

Rezultatele înre
gistrate în celelal
te grupe: Ceho
slovacia—Danemar
ca 16—12 (7—4);
R.F. Germania—Is
landa 22—16 (10— 
7); Ungaria—Bul
garia 19—15 (9—7).

La Wismar, în 
grupa B a Campio
natului mondial 
masculin de hand
bal, echipa Poloniei 
a învins cu scorul 
de 20—10 (6—5) 
formația Suediei.

Rezultate din ce
lelalte grupe: Iugo
slavia—Algeria 35— 
12 (17—7); R. D. 
Germană—S. U. A. 
35—14 (16 — 6);
U.R.S.S. — Japonia 
25—18 (13—7).

ora 8, meciul masculin Gloria — 
Petrolul.

ATLETISM. în sala „23 Au
gust“ din Capitală, azi de la ora 
15,30 și mîine de la ora 9,30 au 
loc campionatele universitare de 
sală cu participarea de sportivi 
studenți din întreaga țară. Mîi
ne, de la ora 10 pe stadionul 
Tineretului are loc un concurs 
dedicat zilei de 8 Martie Ia care 
iau parte participante din Ca
pitală. La ora 11, tot pe același 
stadion vă avea loc „Crosul 
studenților".

BOX. Azi de la ora 18.30 în 
sala Grivița Roșie are loc parti
da revanșă dintre Grivița Ro
șie și Alumina Slatina, iar du
minică la sala T—4 (str. Tur
turele) de la ora 9 are loc o 
nouă gală din campionatul na
țional al juniorilor.

CICLISM. Cu participarea 
unor cicliști fruntași din Ca
pitală, miine de la ora 9 are loc 
un concurs pe str. Bistra—Dru
mul Taberii în cadrul „Cupei

GIMNASTICA. Mîine în sala 
„23 August“ are loc de la ora 9 
un concurs de gimnastică pe 
aparate.

& TN TURNEUL internațional 
de tenis de la Miami, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a întrecut 
cu 7—6, 6—3 pe francezul Pierre 
Barthes. In urma acestei victorii 
Năstase s-a calificat pentru sfer
turile de finală. Alte rezultate : 
Gorma—Pilici 6—1, 6—2 ; Drys
dale—Proisy 6—3, 6—3.
• LA SALONIC s-a disputat 

întîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipa locală 
P.A.O.K. și formația F.C. Argeș 
Pitești.

Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (0—0), prin golu
rile înscrise de Kodyas, Ker- 
manidis și Aslanidis.

ASTĂZI Șl MÎINE LA POIANA BRAȘOV Șl TUȘNAD

FINALA „CUPEI TINERETULUI“
LA SCHI, SANIE SI PATINAJ

7 »

Brașov (prin telefon). — Așa 
eum am mai anunțat, începind 
de astăzi, de la orele 10, pînă 
mîine ,1a prînz, plrtiile de schi 
și sanie de la Poiana Brașov și 
din masivul Postăvarul, pista de 
gheață de la Tușnad vor fi lua
te cu asalt de concurenții care 
se întrec în finala marii compe
tiții de masă, cu caracter repu
blican, Cupa Tineretului. La 
startul întrecerilor se vor alinia 
circa 1 200 de concurenți din 
toate județele țării, tineri de 
cele mai diferite vîrste și preo
cupări, care și-au cîștigat acest 
drept de a participa la disputa 
pentru titlurile de campioni ai 
țării, în etapele anterioare ale 
competiției.

Organizatorii întrecerilor —

SE REIA

CUM VEDE CORNEL DINU 
PRIMA ETAPĂ

Odată cu reînceperea campio
natului de fotbal, în cadrul noii 
rubrici săptămînale pe care o 
inaugurăm astăzi, vom da cu- 
vîntul cunoscutului internațional 
Cornel Dinu, maestru emerit al 
sportului, căpitanul echipei na
ționale și al formației Dinamo 
București, pentru a cîntări îna
intea fiecărei etape, șansele 
echipelor. Pentru început un 
scurt dialog cu viitorul semna
tar al avancronicilor fotbalistice 
din ziarul nostru.

RED. : Ce zici, vom avea pri
lejul să vedem un retur do 
campionat mai bun ?

Cornel Dinu : Da, sper că 
primăvara ne va aduce și nouă, 
fotbaliștilor, și spectatorilor, sa
tisfacții mai mari din acest 
punct de vedere. Sînt cîteva 
lucruri care concură. în primul 
rînd sînt curios dacă atîtea lu
cruri noi pe care le preconizează 
Federația, se vor pune în a- 
plicare, prin crearea unui ca
dru legal. Pentru că e normal 
ca Ia intenții și idei noi să vii 
cu legi noi. E interesant de 
văzut dacă cele două echipe „ge
loase“, ’ Steaua și Dinamo, care 
au făcut rocade în conducerea 
tehnică, vor reuși să-și argu
menteze prin joc și rezultate, 
intențiile. E bine, pentru returul 
campionatului, ca echipele să se 
apropie în disputa pentru titlu. 
Ambițiile și lupta se vor încin
ge. Bineînțeles, prin asta nedo
rind înfrîngeri pentru Universi
tatea Craiova, ci victorii pentru 
urmăritoare.

R.: Cui acorzi prima șansă
în etapa de mîine ?

C.D. : C.S.M. Reșița pierde 
foarte greu acasă, dar orgoliul 
lui Teașcă trebuie să apară încă 
din start ! Petrolul—C.F.R. Cluj: 
două echipe extrem de ambi
țioase în aceste pregătiri de 
iarnă, mai ales prin poziția lor 
în clasament ; ploieștenii au 
prima șansă. U.T.A.—Steagul 
roșu : două formații de mijlocul 
clasamentului, dar care traver
sează. acum, o perioadă psihică 
dificilă : U.T.A., care a terminal 
bine campionatul, rămîne o 
echipă serioasă, capabilă de re

• CAMPIONATELE interna
ționale de tenis de masă ale 
Angliei au continuat Ia Brighton 
cu probele individuale. în turul 

doi al concursului feminin, ro
mânca Maria Alexandru a in- 
vins-o cu 3—0 pe Zizkova (Ce
hoslovacia).

C.C. al U.T.C., U.G.S.R.,
C.N.E.F.S. — au luat toate mă
surile să asigure tuturor concu- 
renților și oficialilor condiții op
time de concurs și cazare. Po
trivit programului stabilit, după 
o recunoaștere a traseelor, pri
mul start va fi dat, astăzi, la 
orele 10. întrecerile de sanie se 
vor desfășura pe ultima por
țiune a Drumului roșu; cele de 
slalom pe ultima porțiune a 
Pîrtiei Lupului; fondiștii iși vor 
încerca șansele pe diferite dis
tanțe, separat pentru fete și bă
ieți, pe departamente; întrece
rile de patinaj vor avea loc la... 
Tușnad.

Un moment, tineresc și atrac
tiv, al acestei grandioase mani
festări se va consuma sîmbătă

CAMPIONATUL DE

zultate deosebite, în continuare. 
Deci, U.T.A.... Universitatea 
Craiova—Jiul : un meci cu so
list doar la prima vedere — 
echipa gazdă — dar nu trebuie 
să uităm că atunci cînd se în- 
tîlnesc două ape atît de apro
piate ele se pot învolbura... 
A.S.A. Tg. Mureș — Poli. Timi
șoara : indiscutabil, antrenorul 
îonescu, pe care-1 cunosc de 
mult timp și-i păstrez o mare 
considerație, a reușit lucruri a- 
proape miraculoase cu orgolioa
sa echipă de pe Bega. Nu este 
exclus să plece cu puncte de la 
Tg. Mureș. „U“ Cluj—F.C. "Ar
geș : meci deschis oricărui re
zultat, mai ales că Dobrin ră
mîne în echipa sa. un jucător 
care poate hotărî singur soarta 
unui meci. Sportul studențesc— 
Poli. Iași : cred că studenții 
bucureșteni au posibilitatea să 
devină o echipă puternică nu 
numai în București ci și în țară. 
Așadar, „Sportul“, mai ales că 
mă gîndesc că prof. Angelo Ni- 
culescu are nevoie, după „cin
cinalul“ său la națională, atît de 
comentat, și de puțină liniște... 
Rapid—S.C. Bacău : două echi
pe care sînt în stare să meargă 
în genunchi pentru două punc
te. Rapid vrea cu toată inima 

• LA SINAIA s-au desfășu
rat ieri primele două manșe ale 
campionatului republican de bob 
— două persoane. Pe primul loc 
în clasament se află echipajul 
Ion Panțuru, Dumitru Focșe- 
neanu, cu timpul de 1T3"4O/1OO, 
urmat de echipajul Constantin 
Vulpe, Dumitru Pascu — 1’13“ 
42/100. Pîrtia a măsurat 800 m 
cu 6 viraje. Astăzi au loc ulti
mele două manșe.

Tot Ia Sinaia, în cadrul „Cu
pei tineretului“ la săniuțe de 
concurs, proba masculină a re
venit lui Nicolae Stavarache, iar 
cea feminină Marianei Erkedi, 
ambii de la I.E.F.S. București.

reîncepe 
întrecerea

Univ. Craiova 17 11 3 3 34—17 25
F. C.’ Constanța 17 9 2 6 30—18 20
Steaua 17 8 3 6 21—16 19
Dinamo 17 8 3 6 24—21 19
F. C. Argeș 17 8 3 6 28—28 19
C.S.M. Reșița 17 6 6 5 25—22 18
U. T. Arad 17 8 2 7 20—20 18
A.S A. Tg. M. 17 8 2 7 24—30 18
Jiul 17 7 3 7 23—17 17
Steagul roșu 17 7 3 7 19—15 17
„U“ Cluj 17 7 3 7 15—15 17
Polit, Timișoara 17 6 5 6 17—18 17
Sportul stud. 17 7 1 9 23—22 15
Politehnica Iași 17 7 1 9 18—24 15
Rapid 17 5 4 8 17—23 14
Petrolul 17 5 3 9 15—23 13
C.F.R. Cluj 17 5 3 9 19—33 13
S.C. Bacău 17 5 2 10 19—29 12

seara, începind de la orele 18,30 
cind se va da semnalul deschi
derii „Carnavalului zăpezii“ pe 
pîrtia Bradu de la Poiana Bra
șov, precedat de ceremonia de 
deschidere a competiției. De
monstrațiile sportivilor de per
formanță, ale elevilor Liceului 
experimental de schi din Pre
deal, jocurile de artificii, apoi 
premierea primilor campioni ai 
Cupei Tineretului vor marca a- 
ceastă mare sărbătoare a spor
tului de masă, ale cărei semni
ficații cresc și prin aceea că ea 
are loc exact în ziua cînd se 
împlinește un an de la istorica 
Hotărire a partidului privind 
sportul și educația fizică.

C. VASILE

FOTBAL

să urce spre un loc în clasa
ment, cu care era obișnuită, dar 
nu cred să reușească prea re
pede și prea ușor acest lucru. 
Bacăul rămîne, în continuare, 
echipa lui Giiiță și Dembrovschi, 
deci poate să nu primească gol 
și poate foarte bine să înscrie...

R. : Ai uitat un meci impor
tant : F.C. Constanța—Dinamo...

C.D. : N-am făcut-o intențio
nat. La Constanța poate fi un 
meci decisiv pentru Dinamo și 
poate fi, la fel de important, și 
pentru gazde. Meci nul pare 
echitabil, fără să nemulțumească 
pe cineva : este, însă, un meci 
foarte greu pentru noi.

R.: încă o întrebare: cine 
crezi că va ciștlga campionatul 
și cine va retrograda ?

C. D. : Mie nu-mi plac ase
menea întrebări. Nu trebuie 
niciodată, să hotărîm înainte 
atît învingătorul, cît și învinsul. 
E o regulă elementară de a 
lăsa fiecăruia șansa de a lupta 
onest, cu gindul izbînzii, pînă Ia 
capăt. Ce s-ar întimpla dacă în 
viață ai pleca să realizezi un 
lucru cu gîndul că vei fi în- 
frînt ? Avem in față 17 etape. 
Se pot întîmpla atîtea. De ce să 
rămînem profeți mincinoși ?

VASILE CABULEA

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
15 GOLURI : Bălan (Univ Cra

iova).
14 GOLURI : Adam (C.F.R. 

Cluj) — 3 din 11 m.
11 GOLURI : Nestorovici (C.S.M. 

Reșița) — 1 din 11 m. D. Geor
gescu (Dinamo) — 1 din 11 m.

10 GOLURI : Mărculescu (F C. 
Constanta), I. Constantin (Sportul 
studențesc) — 2 din 11 m, Mure- 
șan (A.S.A.) — 2 din 11 m.

9 GOLURI : Mulțescu (Jiul) — 
1 din 11 m, Dobrin (F. C. Arge»)
— 2 din 11 m.

8 GOLURI : Năstase (Steaua). 
Neagu (Rapid).

7 GOLURI : Caraman (F. C.
Constanța), Broșovschi (U.T.A.), 
M. Sandu (Sportul studențesc). 
Bungău (Politehnica Timișoara)
— 2 din 11 m.

De-aici

Ta □□ □ □ o □ DCJ C3I=3 □ □ □□ □□□ o oao □ c

Tradiționalul mărți-

] șor, simbol al primă

verii, aduce și mai

multă bucurie cînd în

soțește un cadou util.

MAGAZINELE CO

OPERATIVELOR DE

CONSUM vă invită să

alegeți, după prefe-

rințe, dintr-un bogat

sortiment de produse

cosmetice și de parfu

merie, tricotaje, lenje- Decada
rie fină, bibelouri, ma-

rochinărie și nenumă- mărțișorului.
rate alte articole.
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CENTRALA CĂRBUNELUI PETROȘANI — VALEA JIULUI 
cu sediul în PETROȘANI, str. 23 August nr. 2 

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați bărbați, pentru lucrări miniere 

în subteran intre vîrsta de 18—45 ani
REGIM DE LUCRU IN SUBTERAN : 5 zile pe sâptâminâ o 8 
ore pe zi, cu o sâptâmînâ pe luna în care se lucrează 6 zile. 

se asigura următoarele condiții :
I. SALARIZAREA : în perioada de instructaj pentru subteran faza

I de 10 zile se asigură salar tarifar de 69 lei/post. După efectuarea 
instructajului în perioada de acomodare în subteran se acordă un 
salar tarifar de 77 lei/post — echivalent cu 1 707 iei lunar. După pe
rioada de acomodare în subteran beneficiază de un salar de 90 lei/ 
post — echivalent cu 2 007 lei lunar, iar cei ce se integrează direct 
în brigăzi la lucrările miniere în acord beneficiază de un salar de 
101 lei/post — echivalent cu 2 252 lei lunar plus sporul de depășire a 
normei. NOTĂ : Noii angajați care se obligă prin contract să lucreze 
cel puțin 3 ani în subteran la exploatarea minieră unde sînt reparti
zați, beneficiază de indemnizații de instalare nerambursabile în 
valoare de : 769 lei pentru cei necăsătoriți (minim) ; 1 538 lei
pentru cei căsătoriți, fără copii (minim) ; 2 308 lei pentru cei căsă
toriți și au copii (minim).

II. CAZAREA : Pentru nefamiliști. se asigură în căminele munci
torești confort I și II ale exploatărilor miniere contracost în valoa
re de 60—80 lei lunar. Pentru familiști. în funcție de posibilități li 
se asigură apartamente cu gratuitate de încălzire și chirie.

III. MASA : La cantinele exploatărilor miniere contracost la pre
țul de 14 lei pentru 3 mese pe zi

IV. CALIFICAREA : După perioada de acomodare — muncitorii 
noi angajați au posibilitate să se integreze în cursuri de calificare 
cu durata de 1 an. organizate pe lingă fiecare exploatare minieră, 
după care pot fi încadrați ca mineri 4. cu un salar de 117 lei/post 
— echivalent cu 2 609 lei lunar.

V. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE : Se asigură gratuit, iar cel de 
uzură cu 50o/0 reducere.

VI. ACTE NECESARE OBLIGATORII LA ANGAJARE : Carnet de 
muncă și nota de lichidare dacă au lucrat în unități socialiste. Pen
tru cei ce nu au mai lucrat : adeverință de la Consiliul Popular din 
care să reiasă ultima ocupație. Extras de naștere ; Certificat de că
sătorie ; Extrasul de naștere al copiilor ; Actul de studii (ultima 
școală absolvită) : Buletinul de identitate ; Livretul militar, respectiv 
adeverința de recrutare, cu mențiunea scoaterii din evidență de că
tre Centrul Militar pe raza căruia domiciliază.

Cei interesați se vor adresa oficiilor de repartizare a Forțelor de 
Muncă în raza căruia domiciliază, sau delegaților recrutori a Cen
tralei Cărbunelui Petroșani. Cheltuielile de transport pentru cei 
repartizați prin oficiile D P.O.M.S. cu care C.C.P. are încheiate 
contracte de recrutare se suportă de Exploatările miniere din ca
drul C.C.P.

NOTĂ : Se precizează că există posibilități pentru frecventarea 
învățămîntului de stat de toate gradele ca : Școala generală în toate 
localitățile din Valea Jiului ; Școala profesională în orașele Lupeni 
și Petroșani ; Liceul teoretic în localitățile : Uricani, Lupeni. Vulcan. 
Petroșani și Petrila ; Liceul industrial în orașele Petroșani și Lupeni: 
Institutul de Mine pe lingă care funcționează și secții de sublngineri 
în orașul Petroșani.

S-AU PUS

ÏN VÎNZARE

BILETE

PENTRU

LITORAL, ÎN
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STAȚIUNILE:
Condiții excelente de ca

zare în hoteluri, camere 
nominalizate - servicii ire
proșabile. Piscine cu apă de 
mare, încălzită.

In perioadele 14 mai-31 
iunie a.c. și 1 sept.-15 oct. 
a.c. se acordă mari reduceri 
de prețuri.

Informații suplimentare și 
înscrieri la filialele de tu
rism din Cal. Victoriei 100 
și B-dul Republicii 68 - te
lefon 15.74.11 ți 14.08.00.

filialele de turism din 
Republicii 4, se pot 

achitîndu-se

La
B-dul 
obține locuri, 
anticipat 30 •/» din valoarea
biletului, iar diferența de- 
punîndu-se cu 30 zile înain
te de data plecării.

3UPITER 
VENUS 
Aurora

Ț. ‘

EFORIE N . 1
EFORIE S.

MAMAIA
COSTI NEȘTl 
NEPTUN . 

SATURN



Vizita oficiala de prietenie REZULTATELE
a tovarășului ALEGERILOR

Ion Gheorghe Maurer DIN ANGLIA

în R. P. Ungară
Nici un partid 

n-a reușit să cîștige 
majoritatea absolută

(Agerpres). — 
la Mircea Io-

BUDAPESTA 1 
Corespondență de 
nescu și Aurel Pop : Programul 
vizitei oficiale de prietenie pe 
care o întreprinde în R.P. Un
gară tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, a oferit oaspete
lui român, în cursul dimineții 
de vineri. posibilitatea 
contact direct cu realități 
construcției socialiste din 
vecină și prietenă.

Președintele Consiliului

unui 
ale 

țara

cizie, o unitate reprezentativă a 
tehnicii moderne, precum și fa
brica de instalații unicat — 
unde pe bancul de probă se 
aflau ultimele agregate ale unei 
fabrici de țevi sudate care se 
livrează României.

La plecare, semnînd în cartea 
de onoare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a adresat tuturor 
muncitorilor combinatului un 
cald și tovărășesc salut din par
tea oamenilor muncii din țara 
noastră.

______ ele 
Miniștri a fost oaspete al colec
tivului Combinatului „Csepel“. 
Veche unitate industrială, cu 
tradiții revoluționare, „Csepel“ 
este, în prezent — prin cei 
35 000 de muncitori, tehnicieni 
și specialiști care lucrează în 
cele 14 uzine siderurgice și con
structoare de mașini, prin pro
dusele sale de înaltă tehnicitate 
— unul din cele mai puternice 
combinate industriale din Un
garia.

Metalurgiștii au făcut tovară
șului Ion Gheorghe Maurer și 
celorlalte persoane oficiale ro
mâne o caldă primire.

Pe un mare panou era înscri
să urarea „Salutăm cu dragoste 
pe stimații noștri oaspeți ro
mâni“.

In această vizită, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a fost în
soțit de Timar Matyas. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și de alte persoane ofi
ciale ungare.

La sosire, președintele Consi
liului de Miniștri a fost întîm- 
pinat de tovarășii Horgoș Gyula, 
ministrul metalurgiei și indus
triei construcțiilor de mașini, și 
de directorul general al Combi
natului, Csato Lajos.

După o prezentare a activi
tății acestui mare centru al in
dustriei — unde se realizează 
45 la sută din producția de ma- 
șmi-unelte a Ungariei — intr-o 
convorbire cu membrii condu
cerii combinatului, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a subli
niat utilitatea unei cit mai bune 
cunoașteri reciproce a realizări
lor și preocupărilor actuale din 
economia fiecăreia dintre cele 
două țări.

Au fost vizitate apoi fabrica 
de mașini-unelte de mare pre-

Vineri la amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al R. P. Ungare, tovarășul 
Jeno Fock.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășul 
Jeno Fock au toastat pentru 
prietenia și continua prosperi
tate a celor două țări și popoare.

Vineri după-amiază, la Pala
tul Parlamentului s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, tova
rășul Jeno Fock.

Cei doi șefi de guvern și co
laboratorii lor au analizat un 
cerc larg de probleme în scopul 
dezvoltării relațiilor multilate
rale dintre cele două țări și 
popoare. Au fost puse de acord 
o serie de acțiuni menite să 
amplifice colaborarea și coope
rarea româno-ungară.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de deplină înțelegere.

★
După încheierea convorbirilor 

oficiale. în prezența tovarășilor 
Ion Gheorghe Maurer și Jeno 
Fock, a celorlalte personalități 
române și ungare care au parti
cipat la convorbiri, a avut loc 
solemnitatea semnării unor con
venții și înțelegeri de colabora
re și cooperare economică și 
tehnico-științifică româno-un- 
gare.

reunium,
largă audiență interna
țională, au vădit — încă 
o dată - tendințele noi, 
pozitive, ce se afirmă în 
relațiile dintre state. La 
mii de kilometri distanță, 
la Lahore și Ciudad de 
Mexico, reprezentanți ai 
unui mare număr de 
țări, în majoritate apar- 
ținînd categoriei celor în 
curs de dezvoltare, s-au 
întrunit pentru a exa
mina stringente dosare 
ale actualității.

uările de poziție 
și documentele fi
nale vădesc aspi
rația către demo
cratizarea raportu
rilor internațio

nale, situarea lor pe o bază să
nătoasă, de deplină egalitate, pe 
respectul dreptului fiecărei na
țiuni de a-și decide singură 
destinul. Mutațiile produse în 
viața internațională au ample 
repercusiuni exprimate cu cla
ritate în modul in care s-au 
desfășurat reuniunile de la 
Lahore și Ciudad de Mexico.

Dialogul din capitala mexi
cană a purtat pecetea modifică
rilor operate în opțiunile state
lor din emisferă. Ministrul de 
externe al Argentinei remarca 
că „pozițiile țărilor Americii 
Latine au ajuns, pentru prima 
dată, să coincidă în mod sub
stanțial asupra unor probleme
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pitol (orele 9.30: 11.45: 14; 16.15:
18,30; 20.45).

PROPRIETARII : Scala (orele 
9.15; 11.30: 13,45; 16; 18,30; 21). Ex
celsior (orele 9; 11.15: 13,30: 16: 
18.15; 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Grlvlța (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.15: 20 30) Volga (orele 10: 12.45: 
15.15 : 17,45 ■: 20 15) : Gloria (orele 
8 45 : 11,15 i 13.30 1 15 45 t 18.15 ; 
20.30).

OAMENII DE PE „FLAMINGO" C 
Lumina (orele 16 ; 18.30 ; 20,45).

VERONICA SE ÎNTOARCE 1 Lu
mina (orele 9 ; 11,15 ; 13.30).

TRIMESTRUL V : Doina (orele 
14 ; 16 : 18).

IDIOTUL : Doina (ora 20).
PROGRAM DE DESENE ANIMA

TE : Doina (orele 9,30 ; 11 ; 12.30)
CIDUL Patria (orele 9 i 12 45 : 

16.30 ; 20.15).
ÎNTOARCEREA LUI MAGE

LLAN : Central (orele 9.15 ; 11 30 ; 
13 45 : 16 : 18 15 : 20.30) : Buzești 
(orele 9: 11.15 t t3 30 • 18 e 18 15: 
20.30).

CHEMAREA STRĂBUNILOR C 
Melodia (orele 9 i 11,15 7 13,30 ț
16; 18.30 ; 20.45) ț Luceafărul (o-

Ieri, în Marea Britanie 
s-au desfășurat operațiunile 
de numărare a voturilor ex
primate, la 28 februarie, în 
cadrul alegerilor pentru de
semnarea celor 635 de de- 
putați ai Camerei Comune
lor — principala cameră a 
Parlamentului britanic. La 
închiderea ediției, fuseseră 
comunicate rezultatele ale
gerilor în 628 de circum
scripții din cele 635. Con
form acestor rezultate, si
tuația repartizării mandate
lor în Camera Comunelor 
se prezenta astfel : Partidul 
Laburist — 300 de mandate ; 
Partidul Conservator — 296 
mandate ; Partidul Liberal 
— 11 mandate ; alte forma
țiuni politice — 21 de man
date.

După cum s-a mai anun
țat, indiferent de rezultate
le obținute în celelalte șap
te circumscripții electorale,, 
nici unul dintre partide nu 
va putea, practic,, să cîști- 
ge majoritatea absolută de 
318 mandate, care i-ar fi 
permis să formeze un gu
vern monocolor.

Președintele

COMUNICAT

MONROVIA
Grana basna

tatr Cnss

cu privire la cea de-a 66-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

între 26—28 februarie 1974, a 
avut loc la Moscova cea de-a 
66-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat T. 
Țolov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, R. Roh- 
licek, vicepreședinte al guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace, F. Bravo, viceprim-mi- 
nistru al guvernului revoluțio
nar al Republicii r 
Weiss, vicepreședinte 
liului de Miniștri al 
Democrate Germane, 
bojav, vicepreședinte 
liului de Miniștri al 
Populare Mongole, M. Jagielski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, D. Lazar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, 
M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

Ședința a fost prezidată de

Peron despre

Cuba, G. 
al Consi- 
Republicil 

, D. Gom- 
al Consi- 
Republicii

importanța cooperării cu România
Președintele Argentinei, generalul Juan Domingo Peron, a 

relevat. într-un recent mesaj adresat națiunii, importanța deo- 
■ sebită pe care o au acordurile comerciale și de cooperare sem

nate cu România și cu alte țări pentru dezvoltarea susținută a 
economiei naționale argentiniene.

Cu același prilej, referindu-se Ia o serie de probleme interne, 
el a relevat că, datorită politicii promovate de Guvernul justi- 
țialist. participarea muncitorilor la venitul național a crescut 
de la 33 la sută, in mai 1973, la 42,50 la sută la sfirșitul anului. 
Referindu-se la planul siderurgic pe perioada 1974—1982, apro
bat recent de Parlamentul argentinian, președintele Juan Do
mingo Peron a relevat că el necesită alocarea unui fond de in
vestiții de 4,5 miliarde dolari.

Guvernul argentinian a prevăzut totodată alocarea a 700 mi
lioane dolari pentru dezvoltarea industriei petrochimice și o im
portantă sumă pentru dublarea, pină in 1987, a capacității 
3nuale de producție a ramurii industriei electrice din Argentina.

Tendințe noi,
pozitive

comune. Pină într-atit, incit să 
fie în măsură să aibă față de 
Statele Unite o opinie unitară“. 
Conferința s-a desfășurat cu 
ușile închise, însă a reieșit din 
declarațiile participanților că 
miniștrii latino-americani au a- 
bordat problema relațiilor cu 
Washingtonul dintr-un unghi 
nou — acela al unor legături la 
baza cărora trebuie să se si
tueze egalitatea deplină și rea
lă, respectul independenței și 
suveranității. Ideea redefinirii 
relațiilor dintre statele latino
americane și S.U.A. a fost do
minantă — ea a revenit, într-o 
formă sau alta, în toate inter
vențiile. Șeful diplomației nord
americane, Kissinger, a pledat 
pentru un „nou dialog“, făgă
duind să situeze relațiile dintre 
Washington și latino-americani 
într-un context înnoit. „Pacea 
mondială constă in realizarea 
unei structuri a lumii in care 
națiunile simt că participă la 
formarea sa — a spus Kissinger 
— și aceasta se poate realiza 
numai pe calea dialogului“. Cli
matul conferinței este reflectat 
de documentul final în care se 
menționează hotărîrea statelor 
participante de a-și fonda rela
țiile reciproce pe principiul ega
lității efective in drepturi, nein
tervenției în treburile interne, 
renunțării la folosirea sau la 
amenințarea cu folosirea forței, 
respectului față de dreptul fie
cărui stat de a-și alege în mod 
suveran propriul său sistem so
cial-politic și economic de dez
voltare.

La Lahore, unde au prevalat 
dezbaterile asupra evoluției din 
Orientul Apropiat, exprimin- 
du-se solidaritatea cu cauza ță
rilor arabe care luptă pentru 
recuperarea teritoriilor arabe o- 
cupate de Israel, s-a reliefat a- 
ceeași tendință spre afirmarea

convingerii că problemele car
dinale ale prezentului trebuie 
soluționate cu participarea tu
turor statelor — indiferent de 
dimensiunile lor.
Problemele amplificării colabo

rării economice, politice și pe 
uite planuri între statele repre
zentate la conferința islamică 
la nivel înalt au găsit o rezo
nanță deosebită. Agenția 
FRANCE PRESSE constata că 
reuniunea „a evidențiat tendin
ța unanimă de a transforma en
titatea islamică într-un instru
ment activ în lupta pentru in
dependență politică și dezvoltare 
economică“. Dosarul subdezvol
tării a fost examinat atent iar 
o rezoluție adoptată s-a pronun
țat pentru preluarea de către 
statele în curs de dezvoltare a 
propriilor resurse naturale și 
valorificarea acestora în vede
rea asigurării progresului eco
nomic și social. în această or
dine de idei s-a manifestat un 
sprijin larg pentru inițiativa 
convocării unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. în cadrul căreia să se 
dezbată problemele energiei, 
materiilor prime și dezvoltării. 
Rezoluția de la Lahore a făcut 
apel la „toate țările în curs de 
dezvoltare să-și unească efortu
rile pentru stabilirea de noi re
lații economice internaționale, 
care să fie mai echitabile și mai 
echilibrate“.

Prin modul în care s-au des
fășurat și prin rezultatele pe 
care le-au înregistrat, cele două 
conferințe — deși au abordat o 
tematică diferită — au un nu
mitor comun : evidențierea aspi
rațiilor către promovarea unor 
principii noi, de autentică ega
litate, în raporturile interstatale.

EUGENIU OBREA
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ÎNCHEIEREA 
VIZITEI

DELEGAȚIEI 
P.C.R.

ÎN OLANDA
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și-a încheiat vizita 
în Olanda. în cursul zilei de 
vineri delegația s-a întîlnit 
cu membri ai Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Muncii 
din Olanda.

în aceeași zi, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, s-a în
tîlnit cu ministrul educației 
naționale al Olandei, J. K. 
Kemenade. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire pri
vind dezvoltarea relațiilor 
româno-olandeze în domeniul 
învățămîntului.

La plecare, pe aeroportul 
din Amsterdam, delegația a 
fost salutată de Ina van der 
Heuvel, de alți membri ai 
Comitetului Executiv al par
tidului.

T. Țolov, reprezentantul Repu
blicii Populare Bulgaria.

In conformitate cu convenția 
dintre CAER și guvernul Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, la lucrările Comitetului 
Executiv a participat M. Orlan- 
dici, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I.

Comitetul Executiv a exami
nat informarea secretariatului 
CAER cu privire la stadiul în
deplinirii unor acțiuni din pro
gramul complex al adîncirii 
perfecționării în continuare 
colaborării și dezvoltării 
grării economice socialiste a 
rilor membre ale CAER și a 
levat că țările membre 
CAER au întreprins măsuri 
vederea realizării acțiunilor 
programul complex, a căror 
nalizare a fost prevăzută pînă 
la sfirșitul anului 1973.

Comitetul Executiv a adoptat 
recomandări cu privire la asi
gurarea elaborării și a înfăp
tuirii acțiunilor din programul 
complex a căror finalizare este 
prevăzută în anul 1974.

Călăuzindu-se după recoman
dările celei de-a 26-a sesiuni a 
CAER, Comitetul Executiv a 
examinat proiectul convenției 
generale privind colaborarea în 
construirea și exploatarea liniei 
pentru transportul energiei e- 
lectrice de 750 kV Vinnița 
(U.R.S.S.) — Albertirsa (R.P.U.) 
și a stațiilor Vinnița, Ucraina de 
vest, Albertirsa. în cursul șe
dinței Comitetului Executiv 
reprezentanții guvernelor Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Ungariei și Uniunii 
Sovietice au semnat convenția 
amintită. Construirea acestor o- 
biective energetice, care consti
tuie o verigă importantă a a- 
dincirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice so
cialiste în domeniul energeticii, 
va spori gradul de siguranță in 
funcționarea sistemelor energe
tice interconectate, va permite 
să se realizeze mai deplin fa
cilitățile și avantajele de pe ur
ma interconectării acestor siste
me energetice și va crea condi
ții pentru creșterea livrărilor 
planificate de energie electrică.

Comitetul Executiv a exami
nat „principalele tendințe ale 
dezvoltării electroenergeticii ță
rilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. pe perioada pînă în a- 
nul 1990 și propunerile privind 
colaborarea în această ramură“, 
elaborate de comisia permanen
tă C.A.E.R. pentru energie elec
trică. în conformitate cu datele 
preliminare ale țărilor, dezvol
tarea preconizată a electroener
geticii țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în această 
perioadă se va realiza în ritmuri 
rapide, asigurîndu-se necesarul 
crescînd al economiei naționale, 
în energie electrică și termică. 
Potrivit datelor preliminare, 
consumul preconizat de enerfeie 
electrică al țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în perioada 
1971—1980 va crește aproximativ 
de două ori. în perioada urmă
toare pînă în anul 1990, se men- 

înalte de creștere 
de energie elee-

Și a 
inte- 

ță- 
re- 
ale 
în 

din 
fi-

riveam pe hartă cu 
nerăbdare traseul 
„de coastă“ al a- 
vionului. Dakar,
Bathurst, Free- 
town... Șirul lung 

orelor de voiaj se Întrerupea 
scurte intervale, apropiindu- 
cu fiecare escală de ținta 

finală. Urma Monrovia...
Se mai vedeau incă culmile 

prelungite ale Munților Leului, 
cînd, prin hublourile „Focker“- 
ului, am reușit să descifrăm, în 
păienjenișul de ape, de pilcuri 
dese de arbori, o așezare. Re
țeaua de căi ferate, podurile a- 
runcate peste cursurile leneșe 
ale rîurilor, halele unor concen
trări industriale, apoi orașul, o 
aglomerare urbană modernă, da
nele portului — toate se perin
dau cu iuțeală pe sub fuselajul 
aeronavei. La al doilea semi
cerc larg, pe care avionul il 
descria in căutarea pistei, sub 
linia orizontului apăruseră apele 
liniștite ale Atlanticului, care se 
vălureau țeslnd, la întîlnirea cu 
uscatul, kilometri de pînză albă. 
Un zgomot ușor și o nouă esca
lă. La coborîre, cîteva cuvinte

prinse pe frontispiciul aerogării 
modeste, ne localiza pe pămîn- 
tul liberian : Spriggs Payne 
Airport Monrovia.

O escală, oricît de scurtă, pri
lejuiește aprofundarea cunoștin
țelor, reîmprospătarea informa
țiilor. Așadar, Liberia, unul din 
primele state independente de 
pe continent, timp de aproape 
un secol iși asigura existența 
pentru populația sa din agricul
tură. Acum, o parte importantă
a produsului său social provine 
de pe urma unei puternice in
dustrii extractive. Zăcămintele 
de minereu de fier din zona 
Nimba și Bomi-Hils asigură u- 
nul din produsele devenite tra
diționale la export ; circa 23 de 
milioane de tone, in anul 1972. 
Se estimează că in anii următori 
se va ajunge Ia o producție a- 
nuală de 40 milioane tone mine
reu de fier. Din bogatul subsol, 
au mai fost puse in valoare in

& )

Vineri 
înapoiat

★

seara, delegația s-a 
în Capitală.

Socia-

Agenția V.N.A. informea
ză că în provincia Ha Bac 
din R.D. Vietnam a intrat în 
producție de probă o fabri
că de cărămizi construită cu 
asistența Republicii
liste România. Noua fabrică 
va produce anual 20 de mi
lioane de cărămizi — mate
rial de construcție atit de 
necsar uriașei activități de 
reconstrucție ce se dsfășoară 
in prezent in R. D. Vietnam.

țin ritmurile 
a consumului 
trică.

Evidențierea 
dințe ale 
energeticii pină în anul 1990 și 
elaborarea propunerilor privind 
colaborarea țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
în această ramură reprezintă un 
pas important pe calea spre so
luționarea complexă a proble
mei dezvoltării electroenergeticii 
țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. pe o perspectivă înde
lungată.

La ședință a fost examinată 
informarea despre stadiul înde
plinirii programului acțiunilor 
de colaborare ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în perfecționa
rea lanțului frigorific interna
țional, a căror realizare asi
gură păstrarea în bună stare a 
produselor alimentare in cadrul 
producției, depozitării și trans
porturilor pe baza aplicării ce
lor mai noi realizări ale tehni
cii și tehnologiei frigorifice.

Comitetul Executiv a adoptat 
măsuri îndreptate spre îmbună
tățirea în continuare a infor
mării opiniei publice despre co
laborarea țărilor membre 
C.A.E.R. și activitatea 
liului.

Au fost examinate, de 
nea, alte probleme ale 
tării și perfecționării colaborării 
economice și tehnico-științifice 
a țărilor membre ale C.A.E.R., 
asupra cărora au fost adoptate 
recomandări corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

principalelor ten- 
dezvoltării electro-

ale 
Consi-

aseme- 
dezvol-

• Republica 
Liberia — de
vine stat inde
pendent la 26 
iulie 1847; ce
tățenii săi pro
venind dintre 
sclavii negri, ca
re trăiau în su
dul S.U.A.

• Suprafața:
111369 kmp., cu o popu
lație de 1,5 milioane locuitori.

• Este situată pe coasta 
oocidentală a Africii, mărgi- 
nindu-se cu Sierra Leone, 
Guineea, Coasta de Fildef fi 
Oceanul Atlantic.

• Partidul de guvernământ, 
„The True Whig Party", se 
află la putere din 1878.

• Capitala țării este Mon
rovia.

• Tonajul navelor înregis
trate sub pavilionul liberian: 
38 555 000 tone în 1971, 
tuîndu-se pe primul loc 
lume la acest indicator.

• Liberia este membră

si
to

a 
Organizației Națiunilor Unite 
fi a Organizației Unității 
fricane.

• România fi Liberia 
stabilit relații diplomatice 
1972.

NOUL GUVERN
FRANCEZ

A-

au 
în

Escala la 
Monrovia

ultimii ani minereuri neferoase 
(circa 15 milioane tone în 1968), 
aur, diamante. Datorită valorii 
sale deosebite, importanței pe 
care o ocupă in economia țării, 
merită consemnați arborii hevea 
— producători ai latexului, cau
ciucul natural. Cel 10 milioane 
de arbori de acest fel aduc — 
prin munca renumiților culegă
tori — importante venituri. De 
altfel, la Harper, in sudul țării, 
in apropierea 
Coasta de 
mai mare 
de cauciuc 
carea unor 
dus al creșterea bugetului na
țional, din care provin cele mai 
mari fonduri financiare desti
nate transporturilor, comunica
țiilor și sănătății.

Printre ultimele realizări în 
aceste domenii se găsesc : con
struirea a două noi porturi (la 
Greenville și Buchanan), insta
larea unei moderne rețele de 
telecomunicații internaționale, 
creșterea numărului elevilor de 
8 ori (creditele afectate educa
ției depășind 15 la sută), sporirea 
numărului de spitale și clinici.

frontierei cu 
Fildeș, se află cea 

plantație de arbori 
din lume. Valorifi- 
asemenea bogății a

Autoritățile liberiene manifjesțâ 
larg interes pentru dlversificUȚââ 
economiei, in exploatarea resur
selor interne, in exportarea pro
duselor după o prealabilă prelu
crare industrială sau semi-indus- 
trială în țară. Au fost inițiate 
noi prospecțiuni petroliere, s-au 
luat noi măsuri pentru valorifi
carea fondului forestier, s-au 
extins suprafețele cultivate cu 
orez și trestie de zahăr.

...Părăsim încăperea răcorită 
de suflarea climatizatorului. Ae
rul fierbinte ne impinge pașii 
spre fotoliile confortabile ale 
avionului. în cîteva minute, tur
nul de control rămîne în urmă, 
cu hangarele de reparații, cu 
planoarele și aparatele de agre
ment. De astă dată, pilotul iși 
conduce 
deasupra portului, oferindu-ne 
peisaje 
transportoare uriașe dizlocau din 
depozite minereul brun-roșcat, 
încărcîndu-1 in gurile flăminde 
ale mineralierelor-gigant. Era o 
imagine simbol, un rămas bun 
de la Monrovia...

nava pe undeva pe
inedite. La cheiuri,

IOAN TIMOFTE

PANORAMIC
„Vasul

însărcinat, miercuri, 
formarea unul nou 
premierul francez 
Messmer a anunțat 
după o întrevedere cu pre
ședintele Georges Pompidou, 
că a fost acceptată lista pro
pusă de el în urma consul
tărilor avute în ultimele 24 
de ore.

Față de structura vechiului 
cabinet, care avea 24 de mi
nistere și 15 secretariate, 
actualul guvern se 
din 16 ministere și 
tariate.

în cadrul noului 
portofoliile cheie vor fi de
ținute, în continuare, de per
sonalitățile fostului guvern. 
Astfel, Ministerul Afacerilor 
Externe va fi condus de 
Michel Jobert, Ministerul 
Economiei și Finanțelor a 
fost încredințat în continua
re Iul Valery Giscard d’Es- 
taing, iar ministru al apără
rii rămîne Robert Galley.

eu 
guvern, 

Pierre 
vineri,

compune
13 secre-

guvern,

Situația 
din Etiopia

Premierul desemnat al Etiopi
ei, Endalkachew Makkonnen, a 
declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că, după infor
mațiile pe care le deține, ma
joritatea populației țării — in
clusiv forțele armate — este 
pregătită să-l sprijine în for
marea unui nou guvern, trans
mit agențiile UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, FRANCE 
PRESSE și ASSOCIATED 
PRESS. El a menționat, totoda
tă, că întreține un contact per
manent cu forțele armate și a 
subliniat că „acestea vor păstra 
controlul asupra punctelor stra
tegice din capitală pentru men
ținerea ordinei“.

Faimosul „vas Euphro
nios" aflat într-una din 
vitrinele blindate ale Mu
zeului Metropolitan din 
New York este, în rea
litate, un fals ?

pariția Ia renumitul 
muzeu newyorkez a 
acestei frumoase 
piese arheologice, 
presupusă a data 
din antichitatea 

greacă, a stîrnit, se știe, un 
răsunător scandal. Autoritățile 
italiene au semnalat direcțiunii 
lui Metropolitan Museum că 
„vasul Euphronios“ a fost furat 
de o rețea de așa numiți „tom
baroli“ (jefuitori de morminte) 
care au operat la Cerveteri, de- 
vastind 
Muzeul american, care 
ționase cu o sumă considerabilă 
vasul etrusc, n-a dat curs cere
rilor insistente ale forurilor de 
resort italiene care revendicau 
înapoierea prețioasei piese ar
heologice sustrase ilegal din pa
trimoniul Italiei. Departamentul 
artelor de pe lingă Consiliul de 
miniștri italian a continuat să-i 
acuze pe diriguitorii muzeului 
newyorkez că profită de unele 
neclarități ale legislației în do
meniul achiziționării operelor de 
artă pentru a împiedica restitui
rea „vasului Euphronios".

Iată însă că, în vreme ce 
disputa continuă, „afacerea Eu
phronios“ pare să ia o întorsă
tură neașteptată. Cotidianul IL 
MESSAGGERO din Roma a 
reușit să obțină un interviu de 
la unul din „jefuitorii de mor
minte" care a activat la Cer
veteri. Respectivul interlocutor

un mormint etrusc, 
achizi-

Euphronios“ 
un fals?

Vasul 
lui

Euphronios" din viflji.j 
„Metropolitan Museum"; 

un fals ?

al Iul MESSAGGERO a partici
pat la _ devalizarea mormintului 
etrusc în care se afla vasul Eu
phronios. El afirmă — și aici 
începe marea lovitură de teatru 
— că au fost dezgropate două 
vase antice. Unul, era într-ade- 
văr pictat de celebrul pictor ce
ramist grec Euphronios ; celă
lalt, care avea un format absolut 
identic, nu era pictat. Rețeaua 
de „tombaroli", bine adaptată 
pentru tranzacții cu valori ar
heologice, a folosit ocazia pen
tru a multiplica profiturile. Au 
fost găsiți specialiști care au 
pictat al doilea vas după modelul 
exact al lui Euphronios. Partea 
cea mai senzațională a acestei 
dezvăluiri este următoarea : je- 
fuitorul-traficant interpelat de 
reporterul cotidianului citat 
afirmă că „vasul Euphronios“ o- 
riginal a fost vindul unui colec
ționar particular din Elveția. In 
vitrina de la Metropolitan Mu
seum s-ar afla, deci, vasul pictat 
cu mare ingeniozitate in... 1971.

P. N.

rele « ■ 11 15 • 13 30 ■ 1« • 18 30 - 
21) ; București (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 t 16 ; 18,30 ; 21) : Favorit (o- 
rele 9,15 : 11,30 : 13.45 ; 16 : 18.15 : 
20.30).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Bu- 
eegi (orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Dru
mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT t Victoria (orele • :
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CAPCANA -. Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Ferentari (orele
15.30 : 18 ; 20.15) : Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Festival (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Modern
(orele 8,45 i 11.30 : 16 ; 18,30 ; 21).

DOSARE DE MULT UITATE 1 
Dacia (orele 9 : 11.15 ; 13,30 5 16 î
18.15 ; 20,30).

SEMURG PASAREA FERICI
RII i Rahova (orele 18 : 20).

COJOCELUL FERMECAT s Ra
hova (orele 14 : 16).

MISIUNEA SECRETA A MA
IORULUI COOK : înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

LUNA FURIOASA r Cotrocenl 
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

VAGABONDUL : Popular (ore
le 10 ; 15,30 ; 19).

JUDO : Moșilor (orele 9 ; 11.15 :
13.30 ; 13.45 i 18 ; 20).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Munca (orele 16 ; 18 ; 20)

LEAGURI FERMECATE _ ora 
19,30 ; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : LABDACIZII — ora 20 ; 
Circul „Globus" : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC _ orele 16 șl 
19,30

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI s Aurora (orele 9; 12,15: 16; 
19,30).

ARTICOLUL 420 5 Cringași (ore
le 15.30; 19).

MARELE VALS t Giuleșd (orele 
16 : 19)

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII i Vltan (orele 15.30 : 18 : 
20,15).

INSULA MISTERIOASA : Uni
rea (orele 15 30 ; 18 ; 20,15) ț Fla
căra (orele 9 ; 11,15 t 13,30 t 15.45 : 
18 ; 20,15).

SÎMBĂTĂ, 2 MARTIE 1974
PROGRAMUL I

9.00 De la Alfa la Omega. 9,30 
Film serial : PISTRUIATUL —
episodul IX 10,05 Gala maeștrilor 
— reluare. Valentin Gheorghiu. 
10,35 Telecinemateca (reluare). 
12.15 Bucureștiul necunoscut. Mu
zeul tehnic „Dlmitrie Leonida“. 
16.00 Fotbal (prima etapă a retu-

rulul campionatului național — 
Divizia A) : F. C. Constanta — 
Dinamo București, Transmisiune 
directă de la Constanța. 17,45 Te
lex. 17,50 Caleidoscop cultural-ar- 
tistlc. 18.05 Familia. 18,35 Omule, 
pomule... 19.00 Cum vorbim. 19,15 
Publicitate. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal 20,00 Teleenciclopedia. 
20,40 Film serial : COLUMBO — 
Jocul decisiv. 21,50 Telejurnal. 
Sport. 22,10 Dragă-mi este dragos
tea" cu Aura Urziceanu acompa
niată de orchestra condusă de 
Richard Oschanltzki

DUMINICA. 3 MARTIE 1974
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toti. 8.40 Crava
tele roșii... din iudețul Hunedoara. 
9.35 Film serial pentru copii : 
COMOARA DIN 13 CASE 10.00 
Viața satului. 11.15 Ce știm și ce 
nu știm despre... 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical. 15.10 Film 
documentar : MAROC. 15,30 Film 
serial : ENEIDA — regia Franco 
Rossi, Episodul I. 16.20 Publicita
te. 16.25 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean. 18.00 Campio

natul mondial de handbal mascu
lin : România-Suedia — transmi
siune directă de la Schwerin. 19,15 
Lumea copiilor. 19,30 Telejurnal. 
Săptămîna politică Internă șl In
ternațională în Imagini. 20,00 Re
portajul săptămlni! : Toți tinerii 
din lume... 20.20 Film artistic : 
REGINA FECIOARĂ — cu Bette 
Davis. Premieră pe tară. 21,50 
3 + 1 = Corina Chiriac, Olimpia 
Panciu. Mihai Constantinescu și... 
debutantul Cezar Tătaru. 22.15 
Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

10.00—11,45 Matineu simfonic. 
Concert extraordinar Ion Voicu. 
20,00 Film serial pentru copii : 
GEORGE. Episodul George, vedetă 
de cinema. 20,25 De pe scenele li
rice ale tării : opera Ion Vodă cel 
Cumplit de Gh. Dumitrescu 
(partea I). 21,10 Film serial : CO
LUMBO.

SÎMBĂTĂ, 2 MARTIE 1974
Opera Română : LOHENGRIN

— ora 19,00 ; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30 ; Teatrul Național (Sa
la Comedia) : DONA DIANA — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Sala Schitu Măgurea- 
nu) : JOC DE PISICI _ ora 20 ; 
(Sala Studio) : PUTEREA ȘI A- 
DEVARUL — ora 20 ; Teatrul ,.C. 
I. Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : HAMLET _ ora 19 : Tea
trul de Comedie : BUF ALO BILL 
ȘI INDIENII — ora 20 ; Teatrul 
Mic: SUBIECTUL ERAU TRANDA
FIRII — ora 19.30 ; Teatrul Giu- 
lești : CASA CARE A FUGIT PE 
UȘA — ora 19,30 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : AU FOST ODATĂ 
UN BĂIAT ȘI O FATĂ — pre
mieră — ora 19,30 : Teatrul . Ion 
Vasilescu“ : REFLECTORUL RE
VISTEI — ora 19.30 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA SA
VOY BOEMA — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă“ : OMUL IN
VIZIBIL _ ora 9 ; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria) : POVES
TEA TIMPULUI PIERDUT — ora 
15 ; (Sala Academia) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI — ora 17 ; Ansam
blul „Rapsodia Română" : ME-

DUMINICA, 3 MARTIE 1974

Opera Română : MOTANUL 
ÎNCĂLȚAT — ora 11 ; MANDA
RINUL MIRACULOS; SĂRBĂ
TOAREA PRIMĂVERII — ora 19 ; 
Teatrul de Operetă : SOARELE 
LONDREI — ora 10,30 ; SPUNE 
INIMIOARĂ, SPUNE — ora 19 30 ; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
COANA CHIRIȚA — ora 10,30 ; 
SIMFONIA PATETICĂ _ ora 
19.30 ; (Sala Comedia) : PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 10.30 ; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 15 30 : 
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
— ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
ÎNTRE NOI DOI N-A FOST DE- 
ClT TĂCERE — ora 10 : CASA 
DE MODE — ora 15 ; LEONCE ȘI 
LENA — ora 20 : (Sala Studio) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TlNĂ- 
RULUI ,.W“ — ora 10 : A 12-A 
NOAPTE — ora 15 ; VALENTIN 
SI VALENTINA — ora 20 ; Tea
trul „c. I. Nottara" (Sala Maghe
ru) : HOTELUL ASTENICILOR — 
ora 10 ; ORATORIU PENTRU DI- 
MITRIE CANTEMIR _ ora 15.30 ; 
P.ARADISUL — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : GAIȚELE — ora 16 ; HO

TELUL ASTENICILOR _ ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 10 ; NICNIC — ora 
15 ; O NOAPTE FURTUNOASA — 
Ora 20 ; Teatrul Mic : VIAȚA E 
CA UN VAGON ? — ora 10.30 ; 
PHILADELPHIA. EȘTI A MEA I 
—ora 19,30 : Teatrul Glulești : 
SCUFIȚA ROȘIE — ora 10 ; CO
MEDIE CU OLTENI — ora 15 ; 
...ESCU _ ora 19.30 ; Teatrul E- 
vreiesc de Stat : PAGINI ȘI FI
GURI DIN ISTORIA TEATRULUI 
EVREIESC — ora 11 ; AU FOST 
ODATĂ UN BĂIAT ȘI O FATĂ — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles
cu“ : REFLECTORUL REVISTEI 
— orele 10 și 19,30: Teatrul C, 
Tănase“ (Sala Savoy) : LA SA
VOY BOEMA — ora 19.30 ; (Sala 
Victoria) : VINO SĂ NE VEZI 
DISEARA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" (la Sala Studio a 
Teatrului Național) : SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 10 ; NOTA ZE
RO LA PURTARE — ora 19.30 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria) : 
O POVESTE CU CINTEC - ora 
11 ; (Sala Academia) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI — ora 11 ; Ansam
blul : „Rapsodia Română" : ME
LEAGURI FERMECATE _ orele 
16,30 și 19.30 ; Studioul de Teatru 
al I.A.T.C. : LABDACIZII _ ora 
20 ; Circul „Globus" : AL TREI
LEA GONG LA... CIRC — orele 
10 șl 19.30.
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