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Î
 n prezentat tovarășului

Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena 

Ceaușescu, la Timișoara s-a 
desfășurat, duminică, tradi
ționala sărbătoare a belșu
gului și hărniciei — „Ziua 
recoltei". La festivități au 
luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Emil Bobu, Iosif 
Uglar, Gheorghe Oprea, An
gelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimen
tare și apelor, Aldea Milita- 
ru, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, și alți 
membri ai guvernului.

Au participat, de aseme
nea, primul secretar al Co
mitetului județean Timiș al 
P.C.R. și primii secretari ai 
comitetelor județene de 
partid din Arad, Bihor, Ca- 
raș-Severin, Dolj, Hunedoa
ra, Mehedinți, Olt.

Ca în fiecare an, „Ziua re
coltei" a constituit un mo
ment de bilanț, de trecere 
în revistă a realizărilor ob
ținute de țăranii cooperatori, 
de lucrătorii întreprinderilor 
agricole de stat și mecaniza
tori, de toți oamenii ogoare
lor, în activitatea lor din ul
timul an, pentru transpune
rea în viață a programului 
complex stabilit de partid în 
vederea dezvoltării și moder
nizării acestui mare sector 
al economiei naționale.

Faptul că sărbătoarea tu
turor lucrătorilor din agri
cultură, de fapt a întregului 
nostru popor, a avut loc în 
Timișoara nu este întîmplă- 
tor. El încununează rezulta
tele deosebite pe care agri
cultura bănățeană le-a ob
ținut anul acesta, situînd ju
dețul Timiș pe locul doi din 
țară la producția de cereale. 
1974 înseamnă, pentru mă
noasa Cîmpie a Banatului, 
cea mai mare producție de 
grîu cunoscută vreodată pe 
aceste pămînturi, înseamnă 
sporuri considerabile și la 
celelalte culturi, în zooteh
nie, în legumicultura, ceea 
ce demonstrează o dată în 
plus marile rezerve pe care 
le are agricultura româ
nească.

Tocmai de aceea, locuitorii 
Timișoarei, cărora li s-au a- 
dăugat mii de țărani coope
ratori din comunele județu
lui, au primit cu deosebită 
satisfacție și mîndrie vestea 
că sărbătoarea recoltei, ono
rată de prezența secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, are 
loc în frumosul oraș de pe 
Bega.

în dimineața acestei zile 
deosebite, orașul a trăit mo
mente de intensă bucurie, 
încă din primele ore, pe 
străzile Timișoarei se aflau 
zeci de mii de cetățeni, dor
nici să-l întîmpine pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
să-și exprime atașamentul 
fierbinte față de partidul 
nostru comunist și secretarul 
său general.

De la reședința oficială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat au 
străbătut pe jos bulevardul 
Victoriei, centrul civic, bu
levardul 23 August și alte 
artere ale orașului, prin 
mijlocul mulțimii entuziaste,
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la Adunarea populară de la Timișoara
Stimați tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor mu
nicipiului Timișoara și județului 
Timiș un salut călduros din par
tea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și din 
partea mea personal. (Aplauze 
puternice prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Am venit în Timișoara pentru 
a participa la sărbătorirea „Zi
lei recoltei". Am ales, în acest 
an, Timișoara, avînd în vedere 
rezultatele bune obținute de în
treprinderile de stat, de coope
rativele agricole și S.M.A.-uri, 
de agricultura județului în ra
port cu sarcinile de plan pe 
care le-a avut. De aceea am ho- 
tărit să organizăm la Timișoara 
sărbătorirea „Zilei recoltei" din 
România, ceea ce înseamnă că 
Banatul a început — cum se 
spune — să-șî recapete locul de 
„a fi fruntea". (Aplauze puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu 
- P.C.R.")

Cu acest prilej am vizitat și 
unele întreprinderi industriale, 
unele cooperative și stațiuni de 
cercetare, precum și atelierul 
nou, sau mai bine zis, fabrica 
de la Institutul Politehnic-Ti- 

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, au adresat 
următoarea telegramă tovarășilor ERICH HO
NECKER, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 
WILLI STOPH, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, HORST SIN- 
DERMANN, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Germane :

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a în
temeierii Republicii Democrate Germane, vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Consi
liului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporu
lui Republicii Democrate Germane un călduros 
salut frățesc și cele mai cordiale felicitări din 
partea Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, a poporului 
român și a noastră personal.

Eveniment de cotitură istorică cu profunde re
zonanțe, proclamarea Republicii Democrate 
Germane a deschis poporului țării dumneavoas
tră calea înfăptuirii unor procese de adinei pre
faceri revoluționare, de edificare, a societății so
cialiste.

Comuniștii, întregul popor român împărtășesc

mîndria comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din R.D. Germană pentru succesele remarca
bile pe care le-au obținut, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania, în dezvolta
rea industriei și agriculturii, a științei și cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai material și spi
ritual, ca și pentru prestigiul de care se bucură 
astăzi pe pian internațional primul stat german 
al muncitorilor și țăranilor.

Constatăm cu deplină satisfacție că, în acești 
douăzeci și cinci de ani, legăturile multilaterale 
de prietenie și colaborare frățească dintre po
poarele, partidele și statele noastre s-au dez
voltat și . adîncit continuu, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, spre binele celor două popoare, în in
teresul unității țărilor socialiste, al cauzei păcii 
și socialismului in lume.

Reafirmăm și cu acest prilej dorința noastră 
de a promova și în viitor prietenia frățească, 
alianța și colaborarea pe multiple planuri între 
partidele, popoarele și țările noastre. în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat la 12 mai 1972 între Republica 
Socialistă România și. Republica Democrată Ger
mană.

Cu prilejul marelui jubileu al Republicii De
mocrate Germane, vă urăm dumneavoastră, co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii din R. D. 
Germană noi și tot mai mari victorii. în con
struirea societății socialiste dezvoltate, in activi
tatea multilaterală pentru înflorirea patriei, in 
lupta pentru triumful cauzei generale a socia
lismului și a păcii in Europa și in lume.

mișoara. Am căutat deci să îm
binăm participarea la această 
sărbătoare a „Zilei recoltei" cu 
o vizită de lucru, pentru a ne 
consfătui cu comuniștii, cu oa
menii muncii din industrie, agri
cultură, știință și invățămînt 
cum să lucrăm mai bine pentru 
realizarea cu succes a actualului 
plan cincinal și pentru crearea 
condițiunilor ca industria și în
treaga economie timișoreană să 
aducă o contribuție tot mai în
semnată la dezvoltarea genera
lă a Republicii noastre socialis
te. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
recoltei" au fost distinse cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socia
liste" unele unități din agricul
tură — cooperative și stațiuni 
de mașini — care și-au realizat 
angajamentele luate și au înde
plinit și prevederile Decretului 
cu privire la acordarea acestei 
înalte distincții. Aș dori să adre
sez tuturor cooperativelor și 
S.M.A.-urilor care au fost dis
tinse astăzi cele mai calde feli
citări și să le urez succese tot 
mai mari în activitatea viitoare! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cu prilejul „Zilei recoltei" do
resc să adresez tuturor coope

ratorilor, mecanizatorilor, lucră
torilor din agricultură, întregii 
țărănimi cele mai calde felici
tări și urări de succese în dez
voltarea agriculturii noastre so
cialiste ! (Aplauze puternice ; 
urale).

Fiind „Ziua recoltei", fără în
doială că trebuie în primul rînd 
să ne ocupăm de agricultură ; 
dar cu acest prilej nu putem să 
nu menționăm faptul că și in
dustria noastră socialistă își în
deplinește în bune condițiuni 
sarcinile și angajamentele, că 
ea ocupă un loc tot mai impor
tant în economia națională. As
tăzi peste 65 la sută din venitul 
național provine din industrie — 
ceea ce demonstrează industria
lizarea în ritm inalt a Româ
niei, rolul tot mai însemnat pe 
care il are industria noastră so
cialistă în ridicarea bunăstării 
întregii națiuni. (Aplauze puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").

Am primit ieri o veste deose
bit de bună de la organizația de 
partid a Capitalei, care anunță 
că și-a realizat eu 3 luni înainte 
planul pe '4 ani, luînd deci un 
avans de 3 luni față de cincinal 
și creînd condiții pentru a-și în
deplini angajamentul luat de a 

realiza cincinalul în 4 ani și ju
mătate. (Vii aplauze ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Pînă în prezent și alte cîteva 
organizații județene, oamenii 
muncii din industria cîtorva ju
dețe și-au îndeplinit planul pe 
4 ani, avînd un avans de 5 și de 
4 luni față de cincinal ; aceasta 
demonstrează că acolo unde s-a 
acționat pentru buna organiza
re și folosire a tuturor mijloace
lor materiale și mai cu seamă u- 
mane, rezultatele sînt deosebit 
de bune. De aceea, aș dori să a- 
dresez și de la această adunare 
— care e consacrată „Zilei re
coltei" — calde felicitări munci
torilor din Capitală și din jude
țele care și-au realizat de pe a- 
cum planul pe acest an, întregii 
clase muncitoare, tuturor oame
nilor muncii din industria noas
tră socialistă, precum și urări de 
noi și noi succese ! (Aplauze 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Și întreprinderile industriale 
din Timișoara au o serie de re
zultate pozitive în îndeplinirea 
sarcinilor lor, obținind, așa cum 
se cunoaște, succese importante 
in diferite domenii de activitate. 
Am reținut cele spuse aici de 
primul secretar al Comitetului 

Județean de partid că, in cinstea 
Congresului al XI-lea, industria 
timișoreană se va prezenta cu 
planul pe 4 ani îndeplinit și cu 
realizarea planului industriei pe 
acest an. Menționez aceasta pen
tru că — deși nu-mi propusesem 
să fac vreo critică — trebuie să 
spun totuși că, pe 9 luni, există o 
anumită rămînere în urmă la 
producția industrială. Trebuie, 
deci, ca în următoarele 3 luni să 
fie depuse eforturi foarte seri
oase pentru a se realiza aceste 
angajamente. Dar eu îi cunosc 
pe bănățeni și cred că vor rea
liza acest lucru ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Desigur, în perioada actualu
lui cincinal, industria timișorea
nă s-a dezvoltat puternic ; ea va 
realiza în 1975 o producție a- 
proape dublă’ față de 1970. S-au 
creat aici o serie de întreprin
deri noi. Am vizitat ieri cîteva 
întreprinderi din Timișoara. Am 
vizitat o întreprindere mai ve
che, „Industria mecanică timi
șoreană" — la care am mai fost 
de cîteva ori. Am constatat cu 
multă satisfacție, Ia această în
treprindere, o îmbunătățire sim-

(Continuare in pag. a IlI-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste44 
și a medaliei de aur 
„Secera și ciocanul44

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru 
participarea activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, teh
nicienilor și inginerilor la obținerea, în anul 1974, a unor pro
ducții mari de grîu Ia hectar pe întreaga suprafață prevăzută în 
plan și depășirea sarcinilor de livrare la fondul de stat,

Președintele Republicii Socialiste România, 
decretează:
ARTICOL UNIC. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii So

cialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" următoarelor 
unități agricole socialiste :

— Cooperativei agricole de producție „Comloșu Mic" din co
muna Comloșu Mare, județul Timiș, care a realizat pe suprafața 
de 255 ha, terenuri neirigate zona I—II de fertilitate, o produc
ție medie de 5 467 kg grîu la hectar ;

— Cooperativei agricole de producție „Girla Mare" din comuna 
Gîrla Mare, județul Mehedinți, care a realizat pe suprafața de 
600 ha, terenuri neirigate zona I—II de fertilitate, o producție 
medie de 5 300 kg grîu Ia hectar ;

—Cooperativei agricole de producție „Scornieești" din comuna 
Scornicești, județul Olt, care a realizat pe suprafața de 675 ha, 
terenuri neirigate zona III—IV de fertilitate, o producție me
die de 4 850 kg grîu la hectar ;

— Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii „Lenauheim", ju
dețul Timiș, care a contribuit la realizarea de către cooperative
le agricole deservite a unei producții medii de 4 661 kg griu la 
hectar de pe suprafața de 1100 ha, terenuri neirigate, încadrate 
în zona I—II de fertilitate ;

— Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii „Gottlob", județul 
Timiș, care a contribuit la realizarea de către cooperativele a- 
gricole deservite a unei producții medii de 4 504 kg grîu la hec
tar de pe suprafața de 2 885 ha, terenuri neirigate, încadrate în 
zona I—II de fertilitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Adunarea populară de la Timișoara
Coloana de mașini străbate 

apoi bulevardele orașului, in- 
dreptîndu-se spre marea sală a 
sporturilor, unde are loc Adu
narea populară închinată Zilei 
recoltei.

Pe mari pancarte sînt înscrise 
urările : „Trăiască Partidul Co
munist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
poporul român, făuritorul socie
tății socialiste multilateral dez
voltate", „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor în jurul Partidului Co
munist Român", „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia".

Mii de reprezentanți ai oa
menilor muncii din unitățile a- 
gricole, întreprinderile indus
triale și instituțiile timișorene, 
precum și numeroși invitați din 
județele învecinate, unii în pito
rești costume populare româ
nești, germane, maghiare și 
sirbești, sînt prezenți la adu
nare.

Ei salută cu puternice urale 
și ovații, cu entuziaste aclamații 
apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat care l-au în
soțit in această vizită pe secre
tarul general al partidului.

Dind glas sentimentelor de 
nețărmurită bucurie ale tuturor 
locuitorilor județului. Timiș de 
a avea din nou în mijlocul lor 
pe secretarul general al partidu
lui, tovarășul Mihai Tclescu a 
spus in deschiderea adunării :

In ambianța acestei însuflețite 
adunări, doresc să vă informez 
că oamenii muncii din agri
cultura' județului Timiș, apli- 
cind indicațiile conducerii parti
dului, ale dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. au obținut. în acest 
an, cea mai mare recoltă de ce
reale păioase cunoscută vreo
dată in această parte a țării. 
De altfel, în actualul cincinal, 
producția de griu a marcat, an 
de an. creșteri insemnate. me
dia celor 4 ani fiind cu 43,9 la 
sută mai mare decit realizările 
înregistrate in perioada 1966— 
1970.

In acest an. obținem produc
ții superioare și la sfecla de 
zahăr, legume, soia, cartofi și la 
alte culturi.

Se înfăptuiesc în bune condi- 
țiuni și obiectivele din celelalte 
domenii de activitate. Industria 
județului a realizat, in perioada 
care a trecut din actualul cin
cinal, o producție suplimentară 
de 1,7 miliarde lei. Trei între
prinderi și-au îndeplinit de pe 
acum planul cincinal, iar alte 20 
lucrează in contul anului 1975. 
Vom acționa pină la data des
chiderii celui de-al XI-lea Con
gres al partidului pentru reali
zarea integrală a sarcinilor ce 
revin industriei județului pe 
primii patru ani ai cincinalului 
și realizarea exemplară a pla
nului în industrie pe acest an.

Orașele și satele noastre be
neficiază tot mai mult de cu
ceririle civilizației socialiste. Se 
desfășoară cu amploare crescin- 
dă construcțiile de locuințe și 
alte edificii sociăl-culturale, are 
loc un susținut proces de urba
nizare în mediul rural, iar în- 
vățămîntul, știința, cultura și 
arta cunosc un puternic avint.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru. împreu
nă cu întregul popor, au primit, 
cu sentimente de profundă min- 
drie patriotică, proiectele Pro
gramului partidului și Directi
velor. Tezele Comitetului Cen
tral al P.C.R. pentru Congresul 
al XI-lea — documente de o

covirșitoare însemnătate istori
că in viața poporului român.

Ne dăm seama că, in lumina 
documentelor Congresului, a in
dicațiilor prețioase ce ni le-ați 
dat pe parcursul vizitei în uni
tăți industriale, agricole, insti
tuții de cercetare și invățămint, 
avem încă multe de făcut pen
tru a pune in valoare marile 
rezerve materiale și umane de 
care dispune județul nostru. Cu 
exigență și răspundere, Comite
tul județean de partid se va 
preocupa în continuare de li
chidarea neajunsurilor existen
te, de perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid, 
punînd un accent deosebit pe 
întărirea spiritului de responsa
bilitate al cadrelor, al fiecărui 
comunist, pe ridicarea conștiin
ței socialiste a maselor și sti
mularea inițiativei tuturor oa
menilor muncii.

Vă asigurăm că locuitorii a- 
cestor meleaguri, făuritori ai 
bunurilor materiale și spiritua
le. fără deosebire de naționali
tate, strîns uniți în jurul con
ducerii partidului, ai dumnea
voastră, stimațe tovarășp Nicolae 
Ceaușescu, își vor dărui întrea
ga putere de muncă, energiile 
și forța creatoare înfăptuirii no
bilelor idealuri ale partidului, 
ridicării pe noi trepte de pro
gres și civilizație a scumriei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

A urmat apoi un moment de 
înaltă cinstire a muncii. Tova
rășul Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat,, dă 
citire Decretului prezidențial 
prin care unitățile frtlntașe in 
producția agricolă sînt distinse 
cu înalte titluri și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

In aplauzele și ovațiile între
gii asistențe. înaltele distincții 
au fost înmînate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a adre
sat calde felicitări colectivelor 
de muncă decorate.

în continuarea adunării ponu- 
lare a luat cuvîntul tovarășul 
Vasile Dobre, președintele 
C.A.P. Comloșu Mic, județul 
Timiș.

In octombrie 1973. în numele 
țăranilor cooperatori, români și 
germani din Comloșu Mic, 
rosteam cuvinte de satisfacție 

și, totodată, de angajare, la 
tribuna adunării populare ținute 
in inima Cîmpiei Dunării. De 
data aceasta, cind unității noas
tre i-a fost conferită o nouă și 
importantă distincție, titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, am 
Cinstea să iau cuvîntul la noi 
acasă, -aici, în inima Banatului, 
și să raportez că angajamentul 
asumat anul trecut a fost înde
plinit întocmai.

îndrumările pe care ni le-ați 
dat atunci, mult stimate tovară
șe secretar general, privitoare 
la mai buna organizare și des
fășurare a muncii, ridicarea cu
noștințelor țăranilor cooperatori, 
folosirea eficientă a pămintu- 
lui, au constituit pentru noi, 
obiective de o deosebită impor
tanță.

Propria noastră experiență ne 
dovedește că pâmintul pe care-1 
lucrăm dispune de rezerve 
nebănuite, pe care avem dato
ria să le punem mai bine în 
valoare. Chiar în cooperativa 
noastră am avut in acest an o 
parcelă de 26 hectare, de p& 
care am recoltat peste 6 000 kg 
griu la hectar. Ne angajăm, cu 
răspundere comunistă, să depu
nem. eforturi și mai mari pentru 
sporirea producțiilor, pentdu a, 
fi astfel la înălțimea sarcinilor 
desprinse din documentele celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

încă mai stăruie in memoriile 
și inimile noastre recenta vi
zită pe care ați făcut-o în co
muna noastră, stimate tovarășe’ 
secretar general — a spus în 
cuvîntul său tovarășul Vasile 
Bărbulescu, președintele C.A.P. 
Scornicești. județul Olt. Emo
ționantele întîlniri pe care le-ați 
avut cu consătenii dumneavoas
tră. îndrumările și indicațiile pe' 
care le-ați dat vor constitui 
pentru noi un indemn de a 
munci mai bine, de a obține 
producții mai multe și mai bune.

La această importantă adu
nare din Banat avem marea 
bucurie de a raporta conducerii 
de partid și de stat că și unita
tea noastră se numără printre 
unitățile fruntașe. Ne-am înde
plinit angajamentul pe care 
l-am luat în fața partidului. în 
fața întregii țărănimi coopera
tiste. Am reușit ca în anul 1974 
să obținem cele mai mari pro

ducții din istoria cooperativei 
noastre : 4 850 kg grîu la hectar 
și peste 6 500 kg porumb boabe 
la hectar. Planul a fost înde
plinit încă de la 1 septembrie 
și în legumicultura, în zooteh
nie și în celelalte sectoare ale 
cooperativei noastre de produc
ție. Rezultatele pe care le-am 
obținut au creat condiții ca. în 
anul acesta să vindem statului 
aproape 5 000 tone cereale, ceea 
ce presupune că pentru fiecare 
hectar însămințat vom vinde pe 
bază de contract statului aproa
pe 4 000 kg cereale. De aseme
nea, vom livra la fondul cen
tral al statului 2 800 tone legu
me de seră. 2 000 tone de carne, 
însemnate cantități de lapte și 
alte produse. Odată cu dezvol
tarea producției a avut loc și 
creșterea averii obștești, ea ri- 
dicîndu-se Ia ora actuală la 
peste 150 milioane lei. A cres
cut și nivelul de trai al țăra
nilor cooperatori. Și, fiindcă un 
proverb românesc spune că 
toamna se numără bobocii, v-aș 
ruga, tovarășe secretar general, 
să-mi permiteți să vă raportez 
că și noi am numărat bobocii 
noștri, că cooperativa agricolă 
de producție Scornicești a înde
plinit planul cincinal în patru 
ani, și de acum lucrăm în con
tul anului 1976.

Pentru înalta distincție ce 
ne-a fost acordată mulțumim 
din inimă conducerii partidului 
și statului nostru. Ea presupune 
pe de o parte un stimulent, și 
pe de altă parte obligația noas
tră de a munci și mai bine, 
pentru a fi mereu fruntași. Știm 
că este greu să ajungi printre 
fruntași, dar mai greu este să 
te menții printre fruntași. Vă 
asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. că cooperatorii din Scorni
cești vor fi mereu printre frun
tași, . mun.cind cu abnegație pen
tru ridicarea României noastre 
socialiste.

Referindu-se la vizita pe care 
tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu a 
făcut-o la întreprinderea Meca
nica Timișoara, ing. Ioniță Ha
giu, directorul acestei unități, 
a spus : j

Dorim din tot. sufletul ca, 
prin realizările noastre, să 
cinstim mărețele vremuri ce le 
trăiește poporul român sub con
ducerea clarvăzătoare a partidu

lui, a dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general.

Vă raportăm și cu acest pri
lej că, acționind în lumina 
sarcinilor pe care ni le-ați trasat 
cu prilejul vizitei făcute anul 
trecut in uzină, colectivul nos
tru — care a fost distins cu 
Ordinul Muncii clasa I și cu 
titlul de întreprindere fruntașă 
pe țară in întrecerea socialistă 
— lucrează azi în contul lunii 
aprilie 1975, avind create toate 
condițiile să realizeze obiective
le actualului cincinal in mai 
puțin de 4 ani și 4 luni. Astfel, 
vom continua tradiția, începută 
acum 11 ani, de a ne îndeplini 
și depăși, lună de lună, sarci
nile de plan,

Dind glas mindriei patriotice 
pentru mărețele obiective cu
prinse în documentele Congresu
lui al XI-lea al partidului, vă 
asigur că cei ce muncesc la în
treprinderea Mecanica Timișoa
ra vor face totul spre ă-și 
aduce din plin contribuția la 
înflorirea și prosperitatea Scum
pei noastre patrii.

Exprimînd marea satisfacție 
și recunoștința fierbinte pentru 
inaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" acordat stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii 
Gottlob, tovarășul Andrei 
(Dzamba, directorul stațiunii, a 
subliniat, in'Cuvintul său; că, în 
anul jubiliar 1974. comuniștii, 
toți mecanizatorii de pe, raza 
Consiliului intercooperatist Lo- 
vrin, înțelegînd că sînt direct 
răspunzători Pentru producțiile 
obținute în fiecare cooperativă 
agricolă și-au organizat mai bi
ne activitatea, au folosit in mod 
judicios baza tehnico-materială 
in continuă dezvoltare, au asi
gurat in mai mare măsură îm
bunătățirea calității lucră
rilor, reușind ca de pe cele 
2 885 hectare, însămînțate cu 
grîu, să recolteze in medie
4 501 kg la hectar. Se pre- 
limină, de asemenea, o pro
ducție de peste 40 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar și de peste
5 800 kg porumb boabe la hec
tar.

Sîntem mindri — a spus vor
bitorul — de faptul că, în ac
tualul cincinal, pentru rezulta
tele obținute in sporirea pro
ducțiilor. 4 din cele 5 coopera
tive agricole pe care le deser

vim au fost distinse cu înalte 
ordine ale Republicii Socialiste 
România.

Colectivul nostru, însușindu-și 
indicațiile dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, s-a integrat organic în ac
tivitatea cooperativelor agricole, 
acordîndu-le sprijin în mecani
zarea unui număr important de 
lucrări.

Sintem conștienți că, în acti
vitatea noastră, mai avem multe 
de făcut, că producțiile obținute 
nu constituie nicidecum limita 
superioară. însuflețiți de stră
lucitele perspective deschise 
agriculturii de documentele ce
lui de-al XI-lea Congres al 
partidului, ne concentrăm efor
turile pentru a pune baze solide 
recoltei din ultimul an ai cin
cinalului. Ne angajăm ca în 
1975 unitățile de pe raza Con
siliului intercooperatist Lovrin 
să obțină o producție medie de 
cel puțin 5 000 kg griu, 6 000 kg 
porumb boabe și 45 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar.

Stimulați de înaltul titlu pe 
care ni l-ați acordat astăzi, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că mecaniza
torii din Gottlob. împreună cu 
întregul popor, vor acționa cu 
și mai multă hotărîre și abne
gație pentru înfăptuirea neclin
tită a sarcinilor trasate de 
partid.

A luat apoi cuvîntul acad, 
loan Anton, rectorul Institu
tului politehnic „Traian Vuia"- 
Timișoara, care a adresat mul
țumiri secretarului general al 
partidului, în numele celor pes
te 15 000 de studenți, cadre di
dactice și personal tehnic care 
învață și muncesc în cele patru 
instituții de invățămînt superior 
din Timișoara, pentru vizita fă
cută Ia institut, pentru indica
țiile date.

Invățămîntul superior din mu
nicipiul nostru — a arătat apoi 
vorbitorul —• a cunoscut, in cei 
treizeci de ani de istorice pre
faceri. spectaculoasa evoluție de 
la modesta școală politehnică 
cu 400 studenți, la puternicul 
centru universitar de larg profil 
al zilelor noastre.

Documentele celui de-al XI- 
lea Congres al partidului — 
Programul. Directivele și Tezele, 
în cursul elaborării cărora con
tribuția dumneavoastră perso
nală a fost esențială — pe. lin
gă orientările de perspectivă, 
prefigurează și modalitățile 
concrete prin care competența 
cadrelor universitare și elanul 
tineresc al studenților vor adu
ce O contribuție directă la edifi
carea pe pămîntul României a 
erei comuniste.

Expunerea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, la recenta consfătuire 
cu cadrele didactice și activul 
de partid din învățămîntul su
perior, reprezintă pentru noi 
toți un amplu și detaliat pro
gram de acțiune. Atelierele și 
stațiunile de producție pe. care 
le-am creat pe baza indicațiilor 
dumneavoastră au devenit mo
derne unități in care creația 
științifică și tehnică, instruirea 
practică, educația și producția 
se constituie într-un ansamblu 
armonios, producător de bunuri 
și servicii utile societății.

Vă asigurăm de la această 
tribună, mult stimate tovarășe 
secretar general, că noi, toți cei 
care ne desfășurăm activitatea 
în centrul universitar Timișoa
ra. ne identificăm întrutotul cu 
istoricul program al partidului, 
alăturind străduințele noastre la 
eforturile întregului popor con
sacrate progresului multilateral 
al patriei noastre.

Exprimînd deosebita bucurie 
și satisfacție a colectivului din 

care face parte de a se fi în- 
tilnit cu secretarul general al 
partidului, muncitoarea Reveca 
Ciherean-Ianosev, membră a 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de aparate electrice 
de măsurat, Timișoara, a spus : 

Colectivul nostru tinăr, ca și 
unitatea in care lucrăm, este 
mîndru că, alături de virstnici, 
sub conducerea comuniștilor, 
participă activ, cu o înaltă 
conștiință patriotică, la înde
plinirea safcinilor de plan. Ne 
vom strădui și de aici înain
te, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fim în primele 
rinduri in marele efort al în
tregului popor pentru înfăptu
irea grandiosului program de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră și înaintare a României 
spre comunism, prefigurat de 
documentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Educația primită in Școli, li
cee și facultăți, posibilitățile ce 
ne-au fost oferite de a ne califi
ca in această frumoasă meserie, 
condițiile de viață tot mai bune, 
create nouă, a continuat vorbi
toarea, au găsit în inimile tu7 
turor tinerilor o profundă re
cunoștință față de politica parti
dului și statului nostru socialist.

Insușindu-ne temeinic pre
vederile programului ideolo
gic al partidului, ne for
măm ca oameni cu o concepție 
înaintată despre lume și viață, 
pătrunși de un înalt spirit re
voluționar. patriotic, cu o mo
rală superioară, cu o atitudine 
înaintată față de interesele ge
nerale ale societății.

Vorbitorul a spus în în
cheiere : Vă încredințăm din 
toată inima, pe dumneavoas
tră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, tinerii muncitori din jude
țul Timiș, ne vom integra con
tinuu în efortul general al 
muncitorimii române, al între
gului popor, pentru propășirea 
continuă a patriei noastre, pen
tru înălțarea ei pe culmile so
cialismului și comunismului.

în cuvîntul său, tovarășul Ion 
Oancea, directorul I.A.S. Chir- 
npgi-Ilfov, a spus : Tradiționala 
sărbătoare la care participăm 
astăzi constituie pentru noi. lu
crătorii de pe ogoare, o mărtu
rie a grijii cu care conducerea 
partidului și statului nostru, 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. ii 
înconjurați pe cei ce muncesc 
în agricultură. Prezența dum
neavoastră activă, permanentă, 
în mijlocul oamenilor muncii, 
pilda dumneavoastră de patriot, 
de revoluționar clarvăzător, ns 
îmbărbătează, ne întărește liotă- 
rirea cu care sintem angajați în 
înfăptuirea mărețelor obiective 
înscrise in amplul Program al 
partidului, în Directivele Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Subliniind că, in urma apli
cării în Viată a indicațiilor date 
de secretarul general al partidu
lui colectivele unităților agri
cole din județul Ilfov au obți
nut producții la hectar peste 
cele planificate, vorbitorul a 
subliniat faptul că lucrătorii 
ogoarelor ilfovene sînt hotărîți 
să muncească fără preget pen
tru punerea în valoare a mari
lor posibilități și resurse umane 
și materiale de care dispun.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Ceaușescu, că noi. oa
menii muncii din I.A.S. Chir- 
nogi. ca și ceilalți lucrători de 
pe ogoarele Cîmpiei Dunării, nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru a realiza producțiile în
scrise in proiectele documente
lor pentru Congresul al XT-lea.

Vom depune toată străduința 

și priceperea noastră, a arătat 
în încheiere vorbitorul, pentru a 
aduce o -contribuție și mai în
semnată la îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața agriculturii,: 
pentru edificarea societății so
cialiste in patria noastră.

Primit cu aplauze și urale,, 
entuziaste, a luat, apoi, cu-’ 
vîntul tovarășul NICOLAE’ 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 

. cu deosebit interes, fiind sub
liniată în repetate rinduri cu 
aplauze și ovații, reluate, pe. 
străzile Timișoarei, de zecile de. 
mii de localnici și de săteni- 
veniți in orașul de reședință al 
județului, care, în ciuda ploii, 
au urmărit cu vie atenție, prin- 
intermediul stațiilor de amplifi
care instalate pe principalele 
artere ale municipiului, desfă
șurarea adunării populare.

Cei prezenți la sărbătoarea 
recoltei își manifestă în acest 
fel atașamentul neclintit față 
de întreaga politică a rtidului • 
și statului nostru, hol ,rea de 
a face totul pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin in mă
reața operă de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Făcîndu-se ecoul sentimente
lor ce animă pe toți locuitorii 
municipiului Timișoara și ai 
județului Timiș, primul secretar 
al Comitetului județean de’.’ 
partid a spus : Permiteți-mi, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă adresez cele mai calde mul
țumiri pentru aprecierile și re
comandările pe care le-ați făcut 
în timpul vizitei dumneavoastră, 
care vor constitui, pentru orga
nizația județeană de partid, 
pentru toți oamenii muncii din 
județ, un program concret de‘. 
lucru. Sintem in stadiul alegeri
lor de partid, care, așa cum 
ne-ați indicat, constituie un pri
lej de profundă analiză, de con
sultare a tuturor oamenilor 
muncii in vederea înfăptuirii 
tuturor prevederilor cincinalului, 
iar peste puțină vreme vom 
avea , conferința organizației ju
dețene. în acest timp. vom 
reflecta profund, vom elabora un . 
astfel de program incit el să 
corespundă sarcinilor pe care 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le trasează 
Banatului, astfel incit acesta să 
fie mereu în frunte. Vă asigu
răm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dă muncito
rii, țăranii, intelectualii, toți cei 
ce muncesc cu brațele și cu ■ 
mintea, iși vor spori eforturile 
pentru, a face să crească apor
tul județului la ampla operă de 
edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul Româ
niei. .

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Timiș ia sfirșit într-o atmosferă 
de puternic entuziasm. De-a 
lungul întregului traseu, pină la 
aeroportul timișorean, zeci de 
mii de locuitori ai orașului de 
pe Bega și săteni aflați aici 
pentru a cinsti ziua hărniciei 
lor. au ținut să salute pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, cu însuflețite 
aclamații. Ei au dat glas, o dată 
în plus, bucuriei nețărmurite de 
a fi avut din nou cinstea să - 
primească vizită secretarului' 
general al partidului, satisfacției" 
pentru aprecierile făcute, hotă- 
rirea de a transpune neîntîrziat 
in viață recomandările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. de a-și”' 
spori contribuția la progresul 
multilateral al patriei.

(Agerpres)

Simbătă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Emil Bobu, Iosif Uglar, Gheorghe Oprea, a făcut o vizită 
de lucru in județul Timiș.

In intîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășilor 
din conducerea de partid și de stat care-1 însoțeau, au venit to
varășii Mihai Telescu, membru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului popular al județului Timiș, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului județean de partid, alți repre
zentanți ai organelor locale de partid și de stat.

Pe aeroportul orașului, mii de cetățeni — români, germani, 
maghiari, sîrbi — și-au manifestat cu puternic entuziasm bucu
ria de a se reînlîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimin- 
du-și prin ovații și urale atașamentul profund față de Partidul 
Comunist Român, față de secretarul său general.

LA ÎNTREPRINDERILE DE ME
CANICĂ, DE APARATE ELEC
TRICE DE MĂSURAT Șl LA 

„ELECTROTIMIȘ"

Secretarul general al partidu
lui a vizitat în repetate rinduri 
această unitate a industriei con
structoare de mașini timișore
ne, unde a făcut o serie de re
comandări menite să stimuleze 
preocuparea cadrelor de condu
cere și a specialiștilor de aici 
pentru folosirea spațiilor indus
triale și a utilajelor, organizarea 
pe baze științifice a ’întregului 
proces de fabricație, dezvoltarea 
și modernizarea producției.

— Aveți acum, intr-adevăr, o 
uzină modernă, apreciază secre
tarul general al partidului. Re- 
marcînd buna’organizare a pro
ducției, a fluxurilor tehnologice, 
ca urmare a unor măsuri ferme 
în această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat 
totodată că mai există încă po
sibilități pentru și mai buna fo
losire a spațiului de producție 
în diverse hale, prin amplasarea 
mai judicioasă a utilajelor. Se
cretarul general al partidului a 
subliniat, de asemenea, necesi
tatea accelerării procesului de a- 
similare a producției de poduri 
rulante mari și pregătirea fabri
cației de utilaj siderurgic.

Vizita de lucru s-a desfășu
rat în continuare la noua plat
formă industrială timișoreană 
de pe Calea Buziașului, care în
mănunchează unități ale indus
triei electrotehnice și chimice, 
printre care și moderna între

prindere de „AEM", unul din
tre obiectivele intrate în func
țiune in actualul cincinal, uni
tate care produce instrumente 
de măsură și aparataj de pre
cizie și finețe pentru labora
toare și tablourile de comandă 
ale instalațiilor automatizate.

—. Construcția, spune secreta
rul general al partidului, este 
justificată sub aspectul ei func
țional, dar cred că trebuie re- 
analizat modul în care sînt am
plasate utilajele. Pe același 
spațiu ar mai putea fi cuprinse 
și alte linii tehnologice. Ținînd 
seama de suprafețele construite, 
să se revadă nu numai proiec
tele actuale de amplasare a uti
lajelor, ci și cele pentru dez
voltările prevăzute in viitorul 
cincinal. Să fie avută în vedere 
cuplarea construcțiilor, nu dis
persarea lor, astfel incit terenul 
să fie folosit cu maximă chib
zuință.

— Vom reamplasa utilajele 
astfel incit suprafețele să fie 
mai bine întrebuințate, se an
gajează directorul unității.

— Asta este bine, dar pentru 
ce nu ați fâcut-o de la început, 
pentru ce nu ați organizat flu
xul tehnologic în mod definitiv, 
pe măsură ce clădirea a fost 
predată de constructor ? Mută
rile de utilaje costă bani, răpesc 
timp și pot produce defecțiuni 
în funcționarea liniei tehnolo
gice. Este bine să instalăm ast
fel mașinile incit să nu mai ne
cesite deplasări la fiecare etapă 
de dezvoltare a unității. De alt
fel, aceeași remarcă este vala

bilă și pentru alte obiective In
dustriale noi.

Prezentarea machetei viitoa
relor hale de producție, în care 
se preconizează a fi realizate 
diferite tipuri de aparate de 
măsură de mare precizie pentru 
laboratoare, precum și lagăre 
din rubin și safir sintetic pri
lejuiește o nouă analiză a mo
dului cum a fost concepută or
ganizarea terenului construibil 
al unității.

Dialogul purtat de secretarul 
general al partidului cu munci
torii și specialiștii, la locul unde 
se făurește producția materială, 
continuă la întreprinderea veci
nă. „Electrotimiș".

Constituind o emanație a Di
rectivelor Congresului al X-lea 
al partidului, o concretizare a 
recomandărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privitoare la 
organizarea unor unități menite 
să valorifice la un grad supe
rior metalul, . prin înglobarea 
lui în produse de înaltă tehni
citate, întreprinderea a devenit 
repede cunoscută în întreaga 
țară prin cele aproape 200 de 

tipuri de utilaje tehnologice și 
6 500 de tipuri de scule de înal
tă calitate.

Secretarul general al partidu
lui apreciază favorabil aceste 
preocupări, realizările obținute. 
Totodată, a criticat modul ne
gospodăresc în care sint utiliza
te suprafețele productive reco- 
mandînd și aici revizuirea în
tregului proiect care să țină 
seama de necesitatea amplasă
rii unor mașini in măsură să 
conducă la dublarea producției 
fără a se construi noi hale. 
Secretarul general al partidului 
a pus un accent deosebit pe 
necesitatea evitării risipei de 
spațiu indicînd organizației de 
partid, tuturor oamenilor mun
cii să facă totul pentru a nu 
mai rămîne nici un spațiu pro
ductiv neutilizat.

— Am examinat acum cîteva 
zile prevederile pentru dezvol
tarea acestei întreprinderi în 
cincinalul viitor. Dar, după cele 
văzute aici, întregul proiect va 
trebui să fie revizuit. Majorita
tea suprafețelor pentru care 

s-au solicitat noi investiții 
nu sint justificate. Este sufi
cient loc pentru amplasarea 
unor mașini în măsură să con
ducă la dublarea producției, 
fără a se construi noi hale.

Cred că aceasta trebuie să 
fie o îndatorire de onoare 
a tuturor comuniștilor, un an
gajament al întregului colectiv 
al întreprinderii în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui.

LA INSTITUTUL POLITEHNIC 
„TRAIAN VUIA"

Ultimul obiectiv al vizitei de 
lucru. în municipiul de pe ma
lurile Begăi l-a constituit Fa
cultatea de mecanică a Institu
tului politehnic „Traian Vuia" 
din localitate.

Sint prezenți tovarășii loan 
Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uniu- 
riii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, reprezen

tanții unor ministere econo
mice.

în centrul discuțiilor purtate 
aici cu cadrele didactice s-a 
situat una din problemele prio
ritare ale modernizării învăță- 
mîntului nostru superior, aceea 
a integrării sale cu cercetarea 
științifică și activitatea produc
tivă.

— In 1971, cu prilejul vizitei 
pe care ați făcut-o aici — spu
ne, adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acad. Ion 
Anton, rectorul institutului — 
m-ați întrebat dacă vă pot ară
ta un atelier-școalâ. Acum 
avem bucuria să vă putem pre
zenta această construcție mo
dernă, în care funcționează a- 
telierele-școală ale institutului, 
create la indicația dumnea
voastră. în afară de aceasta, 
mai funcționează un atelier- 
școală de proiectare la Facul
tatea de construcții și arhitec
tură. iar pe platforma între
prinderii „Azur" și-au început 
activitatea două stații-pilot pen
tru cercetare și microproducție, 
alte patru unități de acest fel 
urmind a fi puse în funcțiune 
încă în acest an.

Informînd pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre pro
gresele realizate pe linia legă
turii prqpesului instructiv-edu- 
cativ cu nevoile curente ale 
practicii productive, gazdele 
prezintă o microexpoziție de 
prototipuri, aparate și suban- 
samble proiectate și executate 
de cadre didactice și studenți, 
pe baza unor cercetări aplica
tive proprii.

Apreciind realizările colecti
velor de cadre didactice și stu
denți, orientarea justă a proce
sului Instructiv-educativ in di
recția îmbinării ei strinse cu 
activitatea de cercetare, proiec
tare și producție, a pregătirii 
teoretice și practice multilate
rale a studenților, formele con
crete in care se înfăptuiesc aici 
hotărîrile conducerii noastre de 
partid și de stat privind moder
nizarea învățămintului superior, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se extindă acti
vitatea de realizare a unor pro
duse noi, de înaltă tehnicitate, 

avind la bază cercetările și pro
iectele proprii ale cadrelor di
dactice și studenților și contrac
tele încheiate cu întreprinde
rile economice interesate. Se
cretarul general al partidului 
indică, totodată, ca atelierele- 
școală, nu numai cele de la Ti
mișoara, ci și cele din alte 
centre universitare ale țării, să 
fie dotate cu utilaje moderne, 
iar producția lor să fie organi
zată științific, astfel incit să 
poată realiza, pe bază de plan, 
mașini și aparate de înaltă 
precizie, solicitate de întreprin
deri industriale, institute de 
cercetări și laboratoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Eleha Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
se îndreaptă apoi spre stadionul 
din apropiere, străbătind un a- 
devărat culoar viu, care freamătă 
de entuziasmul tineresc al miilor 
de studenți. Ei fac o călduroasă 
manifestare de dragoste față 
de secretarul general al parti
dului, aclamînd cu însu
flețire : „Ceaușescu și parti
dul", „Ceaușescu și poporul".

LA COOPERATIVA AGRICOLA 
„LENAUHEIM" Șl STAȚIUNEA 
EXPERIMENTALĂ DIN LOVRIN

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat la cooperativa agricolă de 
producție Lenauheim, unitate 
decorată de trei ori cu „Ordi
nul Muncii" clasa I și de la a 
cărei înființare se împlinesc 25 
de ani, a fost salutată cu deo
sebit entuziasm, cu sentimente 
de dragoste și stimă de locuito
rii comunei — români, germani, 
maghiari și sîrbi — de mii de 
cetățeni din Grabăț, Bulgăruș, 
Jimbolia, Comloșul Mare, Com- 
loșul Mic, Iecea Mare, Iecea 
Mică, care au ținut să fie pre
zenți aici pentru a exprima, în
tr-un singur glas, hotărîrea lor 
de a depune toate eforturile în 
vederea perfecționării activității 
în acest important sector al e- 

conomlei . naționale care este 
agricultura.

Incheindu-și vizita la Le- 
nauheim, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ■ felicitat pe coope
ratori pentru rezultatele obți
nute și le-a urat noi succese pe 
calea bunăstării.

După citeva minute, elicopte
rul prezidențial a aterizat în 
plină cîmpie, acolo unde se află 
amplasat nucleul de sprijin pen
tru întreaga agricultură din a- 
ceastă parte a țării : stațiunea 
experimentală Lovrin. Peste 
10 000 de țărani cooperatori din 
această comună și din împre
jurimi, muncitori din întreprin
derile agricole de stat și cele de 
mecanizare, cercetători din sta- 
țiune au venit aici, împreună cu 
familiile lor, pentru a ura. un 
cald bun Venit secretarului ge
neral al partidului.

Cu acest prilej a fost amena
jată o expoziție consacrată ac
tivității de cercetare și producție 
a stațiunii, care a fost. vizitată 
cu deosebit interes de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Ați realizat lucruri frumoase 
— spune secretarul general al 
partidului — cred că veți putea 
obține, in viitorul apropiat. 
10 000 kg griu la hectar și 
15—20 000 la porumb, chiar în 
cultura mare, nu numai ca ex
periment".

Despărțirea de oamenii mun
cii prezenți aici a prilejuit mo
mente de intensă emoție și en
tuziasm înflăcărat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au oprit in 
numeroase rinduri printre cetă
țeni, au dat mina cu mulți din
tre ei, s-au fotografiat in mijlo
cul grupurilor de copii.

Revenind la Timișoara, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român a fost din nou 
salutat cu deosebită căldură de 
zeci de mii de locuitori ai ora
șului, care. într-o impresionantă 
unitate, și-au manifestat prin 
ovații și urale hotărîrea de a 
urma neabătut drumul arătat de 
partid, pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României 
spre comunism.
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(Urmare din pag. 1) 
țitoare a activității, a organiză
rii muncii, a ridicării nivelului 
tehnic, ceea ce a condus Ia creș
terea simțitoare a producției, la 
realizarea planului pe care l-a 
avut. Am mai vizitat două în
treprinderi noi dintr-un sector 
foarte important — de electro
nică și electrotehnică. Desigur, 
silit întreprinderi relativ noi și 
au unele rezultate bune ; dar 
ele mai au multe de făcut pen
tru a-și realiza producția plani
ficată și, mai cu seamă, pentru 
a obține o producție de calitate 
superioară. Ceea ce au realizat 
pînă acum este un indiciu că 
ele dispun de tot ceea ce este 
necesar pentru a realiza acest 
lucru. Nu putem însă să nu a- 
tragem atenția asupra spațiului 
mare nefolosit în aceste între
prinderi. După o apreciere — 
desigur foarte generală — reie
se că, printr-o bună organizare 
și dotare corespunzătoare a am
belor întreprinderi, se poate ob
ține aproape dublarea și poate 
chiar mai mult decît dublarea 
producției pe actualele spații 
construite.

De ce subliniez acest lucru, 
tovarăși ? Orice întreprindere pe 
care o construim cere eforturi 
serioase : investim, după cum 
cunoașteți, 33 la sută din veni
tul național. Este un efort mare 
pe care îl facem. Dar facem a- 
cest efort pentru că sintem con- 
știenți că numai astfel vom re
uși să punem la baza societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a societății comuniste pe care 
o vom edifica, o economie avan
sată, dotată cu tot ce este astăzi 
mai modern în lume. Vom face 
Si în viitor acest efort ! Dar, pe 
lîngă efortul pe care îl facem 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale, este necesar să acțio
năm în mod susținut pentru fo
losirea deplină a mijloacelor de 
caro dispunem, pentru utilizarea 
cit mai rațională a fiecărui me
tru pătrat construit spre a ob
ține maximum de producție. Să 
ne gindim ce producție obținem 
în plus pentru fiecare leu care 
ii investim ! Este necesar să 
trecem mai ferm la aplica
rea hotăririlor Congresului al 
X-iea, a indicațiilor și ho- 
tărîrilor Comitetului Central al 
partidului, care pun pe prim 
plan buna gospodărire a mijloa
celor financiare și materiale, 
pentru a crește mai rapid pro
ducția materială, singura cale 
de ridicare a bunăstării întregu
lui popor. (Aplauze puternice).

Intr-un anumit sens, cu cî- 
țiva ani în urmă, era cam a- 
proape aceeași situație și la U- 
zina mecanică Timișoara. As
tăzi, este cu totul o altă situa
ție — bună. De aceea, am con
vingerea că. se vor lua toate 
măsurile de către organizațiile 
de partid, de conducerile între
prinderilor, de comitetul orășe
nesc și de comitetul județean 
și, desigur, de minister, pentru 
a rezolva rapid situația și a a- 
sigura ca și aceste întreprinderi 
noi, moderne, să dea maximum 
de producție, să aducă o contri
buție mult mai substanțială la 
dezvoltarea producției industria
le din Timișoara. (Aplauze pu
ternice).

Mi-a făcut o deosebită plăce
re să constat că la Institutul 
Politehnic se acționează cu fer
mitate pentru realizarea în via
ță a hotăririlor partidului pri
vind legarea strînsă a învăță- 
minlului cu cercetarea și pro
ducția. Intr-adevăr, sînt create 
condiții ca, în scurt timp, stu
denții timișoreni — și, împreu
nă cu ei, cadrele didactice — 
să participe activ Ia dezvoltarea 
activității din Timișoara în ce 
privește cercetarea și producția, 
Ia crearea unui om nou din 
punct de vedere ai cunoștințe
lor tehnice, a unui specialist cu 
o calificare superioară. în stare 
să se integreze cu bune rezul
tate în producție și, totodată, 
să contribuie la dezvoltarea ge
nerală a economiei noastre so
cialiste. De aceea, aș dori să fe
licit cadrele didactice, pe stu
denții timișoreni, în primul rînd 
pe cei de Ia Institutul pe care 
l-ani vizitat, — dar am fost in
format că și ceilalți merg pe a- 
celași drum — și să Ie urez noi 
succese pe această cale ! (Apla
uze puternice, se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

Doresc să revin acum Ia agri
cultură. Am vizitat o coopera
tivă și stațiunea de cercetări 
Lovrin. Am constatat, cu multă 
satisfacție, rezultatele bune ob
ținute de cooperativa pe care 
am vizitat-o. De altfel, în Ti
mișoara sînt mai multe coope
rative care au obținut în acest 

T radiț
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care nu înceta să ovaționeze, 
scandînd, într-o semnificati
vă simbioză, două nume : 
„Ceaușescu — P.C.R.". Tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi, 
locuitorii acestor străvechi pă- 
mînturi românești demonstrau, 
cu mare însuflețire, unitatea de
plină a întregului popor în ju
rul partidului, al secretarului 
său general.

Ajungînd la bastionul cetății, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vizitează „Ex
poziția realizărilor economico- 
sociale ale județului Timiș", 
amplu tablou al înfăptuirilor în 
toate domeniile de activitate 
obținute de oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri în decursul 
celor trei decenii de la elibera
rea patriei.

Sălile expoziției reliefează 
prin grafice, fotografii, machete 
și mostre ritmurile industriei 
timișene, dezvoltarea agricultu- 

an producții de 4 000—5 000 kg 
grîu Ia hectar, pe suprafețe 
mari, unele de peste 1 000 hec
tare. Sînt realizări bune ! Sînt 
și unele întreprinderi de stat 
care au obținut o serie de re
zultate bune. Ne-a făcut, de a- 
semenea, o bună impresie fap
tul că întreprinderile de meca
nizare au început să se preocu
pe serios pentru a se obține re
zultate bune pe întreaga supra
față a cooperativelor pe care le 
deservesc. Așa se explică de ce 
printre unitățile decorate astăzi 
sînt și două stațiuni de mecani
zare. Cunoașteți, din cuvîntul 
tovarășilor care au vorbit aici, 
rezultatele pe care le-au obți
nut.

Trebuie spus însă, că, pe lîn
gă cooperativele, întreprinderile 
și S.M.A.-urile care au rezulta
te bune din întreaga țară — atit 
din toate zonele de fertilitate 
a I-a, cit și a Il-a și a IlI-a — 
avem, din păcate, un număr, 
încă mare, de cooperative, de 
S.M.A.-uri și întreprinderi a- 
gricole de stat care nu au obți
nut producții Ia nivelul posibi
lităților de care dispun. Și a- 
ceastă situație există și aici în 
județul Timiș. Deși producția 
medie pe județ este de 3 000 kg 
la hectar, cred că veți fi de a- 
cord cu mine că nu putem fi 
mulțumiți cu o asemenea pro
ducție pentru acest județ, ținînd 
seama că aici avem cooperative 
care au obținut 5 470 kg și 5 200 
kg Ia hectar, sau întreprinderi 
agricole de stat care au obținut 
peste 5 000 kg sau 4 800 kg griu 
la hectar. Se pune, -totuși, în
trebarea : oare nu au fost ace
leași condițiuni de climă și de 
sol? De ce cooperativele care ac
ționează în aceleași condițiuni, 
au producții diferite ? Dacă toa
te s-ar situa la nivelul celor cu 
producții mari, desigur, aceasta 
ar fi un lucru bun ; dar unele 
au producții miei și așa se face 
că în loc de 5 400 kg Ia hectar 
s-a ajuns Ia o producție medie 
de circa 3 000 kg la hectar. A- 
ceasta înseamnă că un număr 
foarte marc de cooperative au 
obținut recolte cu mult sub 
3 000 kg Ia hectar.

Menționez că acest lucru este 
valabil nu numai pentru Timi
șoara, ci și pentru întreaga 
noastră agricultură. Este adevă
rat, în acest an, în unele zone 
am avut condiții climatice _ nu 
prea bune. Am avut, din păca
te, tocmai în zonele cele mai a- 
gricole o secetă prelungită care 
a redus mult recoltele. Dar chiar 
și în aceste zone sînt coopera
tive care au obținut recolte 
mari. Aceasta înseamnă că, 
pentru a obține recolte tot mai 
mari, pe lîngă condițiile clima
tice, mai există și alte condiții 
și, în primul rînd, cele care țin 
de munca oamenilor, de organi
zarea mai bună a producției și 
a întregii activități din între
prinderi și cooperative, de fo
losirea rațională și în concor
danță cu condițiile din fiecare 
an și din fiecare perioadă, a 
regulilor științei.

Desigur, județul Timiș are în 
general un pămînt mai bun. 
Cooperativa din Scornicești. care 
a fost și ea distinsă astăzi cu 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste", se află în zona a treia, 
în zonă de deal, cu pămînt care 
este în general un podzol ce nu 
poate fi pus pe același plan cu 
pămîntul de șes din județul Ti
miș. Faptul că a obținut 4 800 kg 
de grîu Ia hectar — în condiții 
de secetă — precum și 6 500 kg 
de porumb la hectar, demon
strează că stă în puterea noas
tră ca, atît în condiții de sol 
bun, cît și în condiții de sol mai 
slab, să obținem recolte mari.

Desigur, pămîntul poate da 
mult. Depinde însă ce îi dai pă- 
mîntului. Agricultura noastră a 
ajuns Ia un asemenea nivel in
cit trebuie să nu ne mai mul
țumim de a avea doar cîteva 
cooperative sau întreprinderi cu 
rezultate bune, ci să ne propu
nem să generalizăm experiențele 
bune : să vedem ce s-a făcut 
într-un loc sau altul pentru a 
se obține recolte mari, ce tre
buie să-i dăm solului ca și el 
să ne răsplătească din plin. Este 
un lucru bun că un șir de coope
rative au dat la fondul de stat 
3—4 tone de cereale la hectar. 
Am făcut rapid un calcul : ce 
ar fi dacă toate cooperativele 
noastre ar da la fondul de stat 
nu trei tone sau patru, ei numai 
două tone ? La cele 5 500 mii de 
hectare pe care Ie însămînțăm 
cu cereale am avea Ia fondul de 
stat 11 milioane tone cereale, 
ceea ce ar fi un lucru deosebit 
de bun. Dar, dacă toate coope
rativele ar obține rezultate bune

și din zone de fertilitate a 
I-a, a Il-a și a IlI-a — și ar 
reuși să dea pină la 4 tone de 

ionala sărbătoare a belșugului și hărniciei
rii, realizările din domeniul în- 
vățămîntului, artei și culturii.

Mai multe mari grafice, așe
zate la intrarea in expoziție, în
fățișează dinamica impetuoasă 
a industriei județului, a cărei 
producție reprezintă astăzi 3,7 
la sută din cea a țării, avîntul 
luat de toate ramurile econo
miei. Harta județului, aflată în
tr-o altă sală, exprimă sintetic, 
prin puncte colorate, sutele de 
noi obiective economice și so- 
cial-culturale construite în ulti
mele două decenii, noi cartiere 
și zone orășenești.

în cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește a- 
desea în fața standurilor, exa
minează cu atenție o serie de 
exponate, face aprecieri asupra 
calității acestora.

Prezentarea unor detalii de 
sistematizare a teritoriului pri
lejuiește o scurtă discuție pri
vind amplasarea unor noi linii 
electrice magistrale.

— Trebuie să gospodărim mai 
bine pămîntul, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să restrîn- 
gem zonele afectate acestor li- 

hectar la fondul de stat ? A- 
ceasta înseamnă că pămîntul ro
mânesc poate să dea de 3—4 ori 
mai mult decît dă astăzi — și 
aceasta este problema care se 
pune în viitor în agricultura din 
România. (Aplauze puternice).

Am aici o listă cu întreprin
deri de stat și cooperative din 
județul Timiș care au obținut 
rezultate bune. I.A.S. Variaș a 
obținut 7 000 de kg porumb 
boabe neirigat la hectar pe o 
suprafață de 1 500 ha ; Jimbolia 
a obținut, pe 2 200 hectare, a- 
proape 6 400 kg Ia hectar ; coo
perativa Sînpetru Mic — 6 000 
kg ; cooperativa Valea -- 6 300 
kg la hectar și așa mai departe. 
Dacă toată agricultura din Timi
șoara ar obține pe cele aproape 
150 mii hectare cultivate cu po
rumb o producție de 6 000 kg la 
hectar, vă închipuiți ce produc
ție am putea obține și cît s-ar 
putea da la fondul central. Din 
păcate, producția medie se a- 
preciază că nu va depăși cu 
mult 3 000 kg Ia hectar, ceea ce 
reprezintă doar jumătate din 
ceea ce au obținut unitățile pe 
care le-am citat mai înainte. 
Aceeași situație este și în alte 
județe și în alte zone.

Am constatat ieri Ia stațiunea 
Lovrin că s-au obținut o serie 
de rezultate bune în crearea de 
noi soiuri productive. Am văzut 
acolo soiuri care dau 7 500-8 000 
kg de grîu la hectar. Dar, 
mi-am pus întrebarea : de ce 
totuși Lovrinul nu a însămînțat 
numai din aceste soiuri pe su
prafața lui și să se obțină ast
fel în Lovrin o producție medie 
de 7 000-7 500 kg grîu la hectar ? 
Astăzi ar fi fost și această sta
țiune printre acelea care ar 
fi primit titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste". Dacă 
creăm un soi bun și vrem 
să-1 răspîndim în întreaga țară, 
se presupune, în primul rînd, ca 
însăși stațiunea să-și propună 
să extindă soiul respectiv pe 
întreaga suprafață pe care o 
cultivă. Tovarășii mi-au vorbit 
de un soi care, în următorii cî- 
țiva ani, să dea o producție de 
peste un vagon de grîu pe hec
tar — ceea ce este un lucru 
bun. Dar cu aș ruga pe tovară
șii de la Lovrin să se angajeze 
să obțină, nu numai pe Ioturi 
experimentale sau de sămînță, 
ci și în producția de masă, re
coltele pe care le demonstrează ; 
va trebui să se obțină asemenea 
recolte și Ia o serie de coope
rative și întreprinderi din ju
deț — ceea ce va demonstra că 
soiul pe care l-au creat este in
tr-adevăr de valoarea producti
vă indicată de ei. Eu sînt con
vins că așa este, dar trebuie să 
demonstrăm aceasta prin fapte. 
In această privință, și comite
tul județean trebuie să-și pro
pună să acționeze in aceiași fel.

La fel, tovarășii mi-au spus 
că au deja un soi de porumb 
care dă 11—12 tone la hectar și 
că se angajează să realizeze so
iuri care să dea 15 și chiar 20 
de tone la hectar. Soiurile pe 
care le-am obținut trebuie să 
le însămînțăm și să obținem re
zultate bune cu ele și în cultu
ra mare — în primul rînd, aici. 
Nici nu trebuie să mai trimitem 
în altă parte pentru experimen
tare aceste soiuri pină cînd nu am 
demonstrat rezultatele lor în 
cooperativele și întreprinderile 
din împrejurimi, deci în ace
leași condițiuni de climă unde 
am creat soiul. Numai astfel vom 
putea spune că, intr-adevăr, am 
realizat lucruri bune. Eu îi cu
nosc mai demult pe tovarășii 
care lucrează în această stațiu
ne și știu că au capacitatea de 
a realiza aceasta. Trebuie să le 
dăm întregul ajutor, să facem 
totul pentru a obține recoltele 
corespunzătoare.

Dar pentru a nu vorbi numai 
de stațiunea de aici, aș dori să 
dau citire unei telegrame care 
am primit-o aseară de la o co
operativă din Olt, cooperativa 
Izbiceni, pe care am vizitat-o 
cu puține zile în urmă. După 
vizita mea, in comună a avut 
loc conferința comunală de 
partid. In cadrul acestei confe
rințe, cooperatorii din comună 
s-au angajat ca, in 1975, să ob
țină următoarele producții me
dii la hectar : pe 150 de hectare 
— 15 mii de kg porumb știuleți ; 
pe 1 000 de hectare — 12 miî kg 
porumb știuleți ; la sfecla de 
zahăr, pe 270 de hectare — S0 
mii de kg ; Ia grîu, pe suprafața 
de 750 hectare — 4 500 kg. De 
asemenea, își iau angajamente 
privind obținerea unor producții 
sporite de legume, lapte și așa 
mai departe. In conformitate cu 
ceea ce mi-au promis cînd î-am 
vizitat, ei m-au invitat să vin 
în toamna anului 1975 pentru a 
constata realizarea acestor pro
ducții. Aceste angajamente sînt, 
desigur, angajamentele lor, — 

nii. spre a nu micșora supra
fața arabilă. .

în repetate rînduri, în cen
trul dialogului de lucru se află 
problemele creșterii eficienței 
activității economice, reducerii 
consumurilor, valorificării supe
rioare a materiilor prime.

In acest context, secretarul 
general al partidului subliniază 
faptul că trebuie să se acorde o 
atenție permanentă reducerii 
consumului de energie electrică 
la strictul necesar. „Toate țările 
avansate — relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — duc o 
luptă permanentă împotriva ri
sipei în acest domeniu. Indus
tria noastră are sarcina de a 
acționa cu hotărîre pentru rea
lizarea unor produse capabile a 
contribui la diminuarea consu
mului de energie. Nu putem con
sidera economisirea curentului 
electric ca o problemă trecă
toare, ca pe o campanie de mo
ment. Să reanalizăm programul 
de măsuri".

Problematica îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan revine 
adesea în discuție. în numele 

dar eu cred că ele pot fi consi
derate ca o chemare la întrece
re adresată atît întreprinderilor 
de stat, cît și cooperativelor din 
întreaga țară, de a-și propune 
să realizeze și ele asemenea 
performanțe în culturi. Dacă 
cei din Izbiceni își propun a- 
ceasta, cred că și în județul Ti
miș, în Bărăgan, în Dobrogea și 
în celelalte zone ale țării se gă
sesc unități care să obțină ase
menea rezultate. Hai să urmeze 
toate organizațiile de partid, 
toate conferințele comunale ' e- 
xemplul comuniștilor din Izbi
ceni și să pună pe primul plan 
problemele producției, măsurile 
pentru a obține recolte demne 
de societatea socialistă multi
lateral dezvoltată ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

După cum vedeți, dragi tova
răși, avem posibilități mari ca, 
în următorii ani, în agricultura 
românească să obținem rezulta
te mult mai bune decît am rea
lizat pînă acum. Putem consta
ta că ceea ce este înscris în 
proiectul de Program și în pro
iectul de Directive reprezintă 
sarcini pe deplin realizabile. 
Sînt de pe acum unități agrico
le de stat și cooperatiste care 
au depășit prevederile din Pro
gram și din Directive ; sînt an
gajamente care de pe acum 
merg mult mai departe decît am 
înscris în Program și în Direc
tive. Depinde de noi, de toți 
cei care lucrează în agricultură, 
de organizațiile de partid, de 
oamenii de știință din agricul
tură, de minister, ca să transfor
măm în realități prevederile din 
Program și din Directive, să fa
cem ca agricultura românească 
să constituie un factor impor
tant al dezvoltării socialiste și 
comuniste a patriei noastre 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

Desigur, că ceea ce am rea
lizat pînă acum în agricultură 
— chiar în acest an cu condi
țiuni climatice nu prea bune — 
demonstrează că putem face 
mai mult. Avem de altfel la o 
serie de alte culturi rezultate 
bune. La cartofi, avem o pro
ducție care este aproape cu 80 
Ia sută mai mare decît acum un 
an. Și la sfecla de zahăr avem 
recolte bune. Pe total putem 
spune că aprovizionarea popula
ției este asigurată în bune con
dițiuni în raport cu prevederile 
planului și cu cerințele ridică
rii continue a bunăstării între
gului nostru popor. Trebuie însă 
să facem mai mult pentru ca a- 
gricultura noastră să aducă o 
contribuție mult mai substanția
lă la dezvoltarea generală a în
tregii noastre economii naționa
le. Putem și trebuie să ne anga
jăm serios pe această cale !

Aș dori ca și organizația jude
țeană de partid Timiș, precum 
și cooperativele agricole, între
prinderile de stat și S.M.A. din 
județ să se angajeze mai ferm 
în această direcție, în. efortul pe 
care trebuie să-l facem în ur
mătorii ani pentru dezvoltarea 
agriculturii. Nu mai vorbesc de 
Ministerul Agriculturii, de A- 
cademia de științe agricole, care 
au sarcini mari și trebuie să 
facă totul pentru a contribui la 
desfășurarea în condiții cît mai 
bune a întregii activități din a- 
gricultură.

Aș dori să subliniez încă o 
dată necesitatea de a se asigura 
o bună gospodărire a pămîntu- 
lui, de a se pune capăt risipei 
de teren care continuă să se fa
că atît la sate, cît și Ia orașe. 
Fiecare metru de pămînt pe care 
construim este sustras produc
ției agricole, înseamnă o dimi
nuare a posibilităților de spori
re a recoltelor. Comitetul jude
țean, consiliul popular, conduce
rile întreprinderilor de stat și 
cooperatiste, fiecare cooperator, 
fiecare om al muncii trebuie să 
înțeleagă că pămîntul este pro
prietatea întregului popor, că 
fiecare metru de teren sustras 
agriculturii este sustras din a- 
vutul întregului nostru popor. 
Să nu admitem nimănui să di
minueze sub nici o formă su
prafața agricolă, posibilitățile de 
a obține recolte pe o suprafață 
cît mai mare !

Trebuie să punem capăt cu 
hotărîre tendințelor de grando
manie. de a construi pe mari 
suprafețe și de a face risi
pă de teren. Avem răspunderea 
în fața poporului de a economisi 
pămintul, de a pune capăt a- 
cestei atitudini boierești, care 
nu are nimic cu spiritul comu
nist ce trebuie să caracterizeze 
întreaga noastră activitate. Con
strucțiile întreprinderilor pe care 
le-am vizitat ieri, deși aparțin 
aceluiași minister, au fost am
plasate una într-o parte și alta 
în altă parte. N-ar fi fost 
mai rațional dacă aveam o

oamenilor muncii timișeni, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid, Mihai Telescu, 
se angajează ca toate restanțele 
să fie recuperate, astfel îneît 
Timișul să ia loc în rîndul frun
tașilor.

Vizita în expoziție ia sfîrșit 
pe platforma aflată în incinta 
„Bastionului", unde sînt prezen
tate mai multe tipuri de mașini, 
unele dintre ele realizate după 
o concepție proprie a specialiș
tilor timișoreni. Performanțele 
acestora, la nivelul înalt al teh
nicii actuale, sint favorabil a- 
preciate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandîhd a se ex
tinde producția respectivă.

De la bastionul cetății, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat pornesc din nou pe 
jos pe străzile Timișoarei, în 
ciuda unei ploi reci, de toamnă, 
ajungînd în frumoasa piață 
centrală a Timișoarei, unde se 
află amenajată o mare expoziție 
consacrată realizărilor obținute 
de agricultura județului. Și aici 
are loc o primire plină de căl
dură. „Vă primim cu inima des

singură conducere de întreprin
dere, cu un singur aparat func
țional, cu o serie de secții co
mune ? Nu mai spun de risipa 
de teren care este între aceste 
două întreprinderi. Un alt mi
nister, tot de construcții de ma
șini, a așezat și el, la vreo 500 
de metri, o altă întreprindere, 
în plin cimp. Ce se poate spu
ne despre acest fel de a gospo
dări pămintul, de a organiza 
amplasarea obiectivelor indus
triale ? Putem noi să trecem ne
păsători pe lîngă toate acestea ? 
Este timpul să punem odată ca
păt acestei atitudini de nepăsa
re, de risipă și să aplicăm cu 
strictețe legile statului în a- 
ceastă privință. Eu fac apel la 
toți comuniștii, la toți oamenii 
muncii, pentru că pe fiecare 
cetățean al patriei noastre tre
buie să-l preocupe cum gospo
dărim, cum conducem ! Numai 
așa vom făuri societatea comu
nistă, vom asigura un loc demn 
în lume pentru întregul nostru 
popor ! (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Cred că ați reținut că printre 
unitățile care au fost distinse 
astăzi nu se găsesc întreprinderi 
agricole de stat și nici stațiuni 
de cercetare, deși întreprinderile 
de stat dețin aproape 2 
milioane de hectare, iar sta
țiunile științifice peste 70 
de mii hectare. Și aceasta nu 
este intîmplător, tovarăși. Nu 
pentru că n-am fi vrut să acor
dăm și întreprinderilor agricole 
și stațiunilor de cercetare aceste 
titluri și aceste stele de aur. Mai 
mult, chiar Ministerul Agricul
turii a tot încercat să găsească 
o defecțiune în lege care să-i 
dea posibilitatea să acorde și a- 
cestor unități, steaua. Dar, de 
data aceasta legea a fost atît de 
clară încit nu a mai găsit nici o 
ieșire ; nu s-au putut diminua 
prevederile legii îneît să se acor
de „Steaua de aur" pentru pro
ducții mai mici. Deci, dacă nu 
au fost decorate astăzi și între
prinderi de stat șl stațiuni ști
ințifice, aceasta se datoreșto fap
tului că recoltele lor nu sînt la 
nivelul prevederilor Decretului, 
ale legii. Acesta este un lufru ce 
trebuie să dea foarte serios de 
gîndit celor din agricultură in- 
cepînd cu ministrul, conducăto
rilor de întreprinderi agricole de 
stat. Academiei Agricole și de
sigur comitetelor județene și or
ganizațiilor de partid. Avem o 
dotare bună în aceste întreprin
deri de stat, aplicăm — și tre
buie să aplicăm în mai bune 
condițiuni — toate regulile ști
inței. dăm îngrășăminte cores
punzătoare. Avem tot ceea ce 
trebuie pentru a putea obține 
recolte corespunzătoare. Trebuie 
însă să ne ocupăm, să facem to
tul pentru ca, atît stațiunile de 
cercetare, pe suprafețele lor, cît 
și întreprinderile agricole de 
stat să obțină recolte superioare 
celor realizate de cooperativele 
agricole ; pentru că au condiții 
mai bune pentru aceasta. 
Trebuie să luăm măsuri se
rioase pentru a pune capăt u- 
nor stări de lucruri negative ca
re se mai manifestă în activita
tea acestor unități. Să facem în 
așa fel îneît, intr-adevăr, aceste 
unități agricole să constituie un 
model de organizare, un exem
plu de producții mari ! în pri
mul rînd, trebuie să acționăm 
pentru a se realiza în aceste u- 
nități recolte de 8, 10, 15 și 20 
de mii de kg la hectar 1 Aceas
ta este una din problemele do 
bază pe care trebuie să le punem 
cu toată seriozitatea in fața co
muniștilor, a conducătorilor din 
agricultura de stat ! Să facem 
totul ca încă anul viitor acest 
sector să se ridice la un nivel de 
producție superior ! (Vii aplau
ze).

Fiind la „Ziua recoltei" este 
necesar să discutăm serios ce 
trebuie făcut pentru a obține 
recolte corespunzătoare. Oare 
este admisibil ca atunci cînd 
cheltuim bani grei, cînd inves
tim anual miliarde de lei pen
tru a iriga, să nu folosim ra
țional suprafața irigată? In pri
mul rînd înseși producțiile de 
6—7 000 kg la hectar pe supra
fața irigată trebuie considerate 
ca producții necorespunzătoare, 
pentru că viața demonstrează că 
și pe teren neirigat obținem 
6—7 000 de kg. la hectar. A- 
tunci de ce trebuie să chel
tuim circa 20 000 de lei pentru 
a iriga un hectar? Ca să obținem 
producție mai mică decît pe 
suprafața pe care nu am iri
gat-o? Aceasta înseamnă că sînt 
defecțiuni serioase în folosirea 
suprafețelor irigate, în aplicarea 
metodelor și a tehnologiei cores

chisă, cu drag, cu datinile noas
tre din străbuni" — spune un 
vîrstnic cooperator din comuna 
Pesac, pe nume Ioan Board, în- 
tîmpinîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pită și 
sare, cu ploștile pline.

Expoziția, denumită „Timiș 
’74", este o elocventă ilustrare a 
eforturilor depuse de toți lucră
torii agriculturii timișene de 
a obține, an de an, producții 
mai mari de cereale, plante, teh
nice, legume, lapte, carne, grija 
lor permanentă pentru ameliora
rea fondului funciar, pentru 
sporirea rodniciei pămîntului.

Primele standuri vizitate sînt 
cele ale legumiculturii, îndelet
nicire cu vechi și bogate tradiții 
pe plaiurile bănățene. Se dis
ting, aici, realizările obținute de 
cooperativele agricole din co- 
numele Tomnatic și Gottlob, de 
I.A.S. Giarmata, care au introdus 
în cultură soiuri noi, obținînd 
producții superioare cantitativ 
și calitativ.

Apoi, sînt prezentate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu acțiunile 
decurgînd din programul de îm
bunătățiri funciare, sublinîin- 
du-se că. în ultimii ani, conco
mitent cu sistemele mari de 

punzătoare care să ne asigure 
producții ce trebuie să ducă la 
recuperarea în scurt timp a in
vestițiilor făcute.

In al doilea rînd, este oare 
admisibil ca atunci cînd chel
tuim atiția bani pentru irigat 
să folosim pămîntul pentru 
orice, numai pentru cereale nu? 
Oare nu este cunoscut de toată 
lumea că randamentul cel mai 
bun la irigat îl dă porumbul? 
Practic noi nu avem însămîn
țat cu porumb nici 15 la sută 
din suprafața irigată. Trebuie 
să punem cu hotărîre capăt a- 
cestei stări de lucruri! Incepind 
cu Comitetul de Stat al Planifi
cării, cu ministerul care poartă 
răspunderea pentru a folosi ra
țional aceste mijloace, trebuie 
acționat pentru a lichida a- 
ceastă stare de lucruri! Cel pu
țin o treime din suprafața iri
gată trebuie să meargă la po
rumb! Trebuie să tindem ca a- 
ceastă cultură să ocupe, în ur
mătoarea perioadă, 50 la sută din 
suprafața irigată și să obținem 
producții care să satisfacă cerin
țele moderne, să răspundă efor
turilor pe care statul le face 
pentru amenajarea acestor su
prafețe irigate.

Sînt și alte culturi unde lu
crurile nu ne pot mulțumi. Nici 
producția de floarea-soarelui nu 
ne poate satisface, nici produc
ția de legume — cu toate că an 
de an producția a crescut — 
nici de alte plante. Este necesar 
ca, în domeniul agriculturii, să 
ne gindim cu toții, să se gîn- 
dească fiecare unitate în parte; 
fiecare unitate să studieze ce a 
făcut vecinul său, ce a făcut, în 
condiții similare, cooperativa 
din alt județ, și să aplice ace
leași măsuri, să acționeze in 
același spirit, spre a rezolva ra
pid problemele. Eu sînt de a- 
eord că printr-o dispoziție ge
nerală nu se poate obține a- 
cest lucru. că realizarea unui 
program de creștere rapidă a 
producției este legată de munca 
fiecărui țăran, a fiecărui mun
citor și mecanizator din agri
cultură. Pînă la urmă, de fie
care cooperativă și întreprindere 
agricolă în parte depinde dacă 
vom rezolva sau nu cum 
trebuie problemele. Trebuie 
să ne propunem ca în fie
care unitate în parte să re
zolvăm în mod corespunzător 
toate problemele de care de
pinde creșterea producției agri
cole. Aceasta este astăzi proble
ma pe care trebuie să o punem 
cu toată, hotărîrea în fața tutu
ror unităților noastre, a fiecă
rui țăran cooperator ! (Aplauze 
puternice).

In zootehnie avem rezultate 
în general bune. An de an au 
crescut efectivele de animale, a 
sporit producția de carne și de 
lapte. Pe această bază am pu
tut asigura o aprovizionare tot 
mai bună. Dar nici în această 
privință nu putem fi pe deplin 
mulțumiți. în primul rînd, pen
tru că încă avem producții 
mici ; în al doilea rînd, pentru 
că avem încă animale care nu 
sînt pe deplin corespunzătoare ; 
în al treilea rînd, pentru că a- 
vem încă bovine și ovine de 
slab randament și nu am făcut 
și nu facem eforturi pentru a 
schimba mai rapid această si
tuație. în al patrulea rînd, tre
buie spus că. în timp ce munții 
stau goi — deși înainte vitele 
se creșteau în munți — am co- 
borît animalele la șes, sustră- 
gînd astfel din suprafața arabilă 
peste 1 300 000 hectare, diminu- 
înd suprafețele cultivate cu ce
reale, pentru a asigura hrana 
animalelor. Trebuie ca în mod 
radical și rapid să lichidăm a- 
ceastă situație ! Să ridicăm a- 
nimalele în munți — așa cum au 
făcut de veacuri moșii și stră
moșii noștri — și să folosim su
prafețele de la șes în primul 
rînd pentru culturi de cereale 
și plante tehnice.

Trebuie să îmbunătățim radi
cal pășunile și fînețele, să creș
tem producția la hectar, de la 
2 500—3 000 kg la ceea ce ne-a 
arătat practica, adică la 18—20— 
25 000 kg. Aceasta ne va da po
sibilitatea să rezolvăm în mod 
radical problema bazei furaje
re, nu pe seama pămintului ara
bil, ci prin îmbunătățirea pășu
nilor pe care le avem și care 
ocupă o suprafață de circa 4 mi
lioane hectare.

Acestea sînt probleme care 
trebuie să ne preocupe serios. 
Ele trebuie să preocupe și pe 
timișoreni, pentru că și ei au 
asemenea condițiuni. Am tre
cut ieri cu elicopterul peste 
munți. Atît în județul Timiș — 
dar nu numai aici — munții 
sînt, din păcate, goi, pășunile 
sînt frumoase, dar nu sînt folo- 

desecări, construite cu fondurile 
statului, s-au organizat ample 
acțiuni de muncă patriotică, spo- 
rindu-se fertilitatea .pe sute de 
mii de hectare de, pe care se 
obțin acum producții bogate.

O ilustrare elocventă a acestei 
producții mereu sporite o pre
zintă și evoluția producției de 
grîu în județul Timiș, înfățișată 
în standul următor. Dacă in 1969 
abia s-au depășit recoltele me
dii de 2 000 kg la ha, anul aces
ta producția medie este de 3 128 
kg la ha pe județ, unele coope
rative, cum sînt cele din Com- 
loșu Mic, Lovrin, Nerau, Gottlob, 
Dinias și altele ajungînd în ju
rul a 5 000 kg.

Este o creștere rapidă, vă fe
licit — spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, examinînd graficele. 
Oprindu-se apoi la standul In
stitutului agronomic din Timi
șoara, secretarul general al par
tidului se interesează de recol
tele obținute pe loturile aces. 
tuia.

Să aveți rezultatele cele mai 
bune din județ — se adresează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu rec
torului institutului. Aveți, aici, 
cei mai buni specialiști. Să ob
țineți 10 000 kg de grîu la hec- 

site ; în schimb, am redus su
prafețele cu cereale la șes. Iată, 
deci, unele măsuri asupra cărora 
trebuie să reflectăm serios pen
tru a realiza o bună și chibzuită 
gospodărire a mijloacelor în 
vederea creșterii producției ani
maliere.

Nu doresc să vorbesc mai mult 
despre agricultură. Vom avea, 
probabil, în luna decembrie a 
acestui an, o discuție mai seri
oasă cu întreprinderile de stat. 
Pentru că nu ne gindim și la o 
consfătuire pe țară cu coopera
tivele. aș dori ca și comitetele 
județene de partid să organizeze 
o dezbatere serioasă pe județ a 
problemelor agriculturii coope
ratiste, inclusiv împreună cu 
S.M.A.-urile, pentru a analiza 
atît ceea ce este pozitiv, cît și 
pentru a trage învățăminte din 
ceea ce este negativ și să ia 
toate măsurile în vederea reali
zării programului pe care îl 
avem în agricultură. Eu sînt 
convins că dispunem de tot ce 
este necesar — în primul rînd 
avem o țărănime în stare să re
zolve orice problemă și care, în 
strînsă legătură cu tehnicienii, 
cu inginerii, cu muncitorii din 
agricultură, aplicînd cuceririle 
științei, folosind baza materială 
creață de partid și de stat, poa
te asigura sporirea continuă a 
producției agricole. Putem avea 
deplină încredere că oamenii 
muncii din agricultură nu vor 
rămîne mai prejos decît cei din 
Industrie, că vor aduce o con
tribuție tot mai însemnată la 
ridicarea economică a întregii 
noastre țări. (Aplauze puter
nice).

După cum se știe, tot ceea ce 
facem, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
programul de dezvoltare viitoare 
a socialismului și comunismului 
în România este destinat bună
stării și fericirii omului. Am 
luat un șir de măsuri, se în
făptuiesc cu succes prevederile 
cincinalului privind ridicarea 
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului nostru. In 
cadrul politicii de ridicare a ni
velului de viață al întregului 
popor și țărănimea a beneficiat 
și beneficiază din plin de aces
te măsuri. Odată cu măsurile ne 
care le-am luat pentru a crește 
retribuția în industrie și in ce
lelalte ramuri de activitate, s-au 
luat noi măsuri și în ce privește 
sporirea veniturilor țărănimii 
cooperatoare. Venitul minim ga
rantat pentru zootehnie a fost 
fixat la 1300 lei ; în general, 
pentru agricultură el se ridică 
la 1 000 de lei lunar, ceea 
ce asigură un nivel cores
punzător. Dacă îl comparăm 
cu situația de acum cîțiva 
ani, el reprezintă o creștere 
aproape de nebănuit, chiar față 
de anul cînd am elaborat Direc
tivele Congresului al X-lea. 
Trebuie să spun că nu am 
avut atunci în vedere că vom 
ajunge în 1975 să avem în co
operative un venit garantat de 
1 000 lei. Dar rezultatele pe care 
le-am obținut în agricultură, șl 
în general în întreaga economie, 
au permis să trecem la aplica
rea acestor măsuri. Pentru a a- 
sigura ca aceste măsuri să ducă 
la ridicarea în continuare a bu
năstării poporului, la creșterea 
nivelului de trai este necesar 
să înțelegem că trebuie să spo
rim producția, să asigurăm fon
dul necesar de produse agricole 
și industriale spre a putea men
ține în mod corespunzător nive
lul prețurilor și, astfel, aceas
tă creștere să fie reală, așa cum 
este ea pînă acum.

Depinde de noi, deci și de ță
rănimea cooperatoare, să asigu
răm și în viitor toate condițiile 
pentru înfăptuirea prevederilor 
din Program și din Directivele 
pentru următorul cincinal. Vom 
face totul pentru ca, pe măsura 
dezvoltării economiei, a gospo
dăririi cu chibzuință a tot ceea 
ce avem, să asigurăm ca viața 
poporului nostru să fie tot mai 
bună și mereu tot mai bună. So
cietatea comunistă e destinată 
tocmai să asigure omului condi
țiuni bune, echitabile, de viață ; 
dar, în același timp, ea cere ca 
fiecare la locul său de muncă 
să depună eforturi și să-și adu
că contribuția la bunăstarea ge
nerală a întregii noastre națiuni. 
(Vii aplauze).

Mai avem, practic, o lună și 
jumătate pînă la Congresul al 
XI-lea. Au loc adunările genera
le de partid, vor începe confe

tar și 20 000 la porumb, să vă 
întreceți cu stațiunea din Lo
vrin, a adăugat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iar pămintul pe care 
îl aveți poate deveni cel mai 
bun dacă îl îngrijiți științific !

în fața standurilor care înfă
țișează rezultatele obținute în 
microcooperativele unor școli 
din comunele județului, secreta
rul general al partidului reia o 
temă aprofundată în timpul re
centei vizite de lucru în jude
țul Olt, subliniind imperativul 
înființării unor licee sătești cu 
profil agrar-industrial, care să 
pregătească temeinic și multila
teral pe agricultorul de mîine, 
perfect cunoscător al tehnolo
giilor agricole, al problemelor de 
mecanizare și electrificare a lu
crărilor agrozootehnice.

Sînt vizitate, de asemenea, 
sectoarele zootehnice, care do
vedesc că fermele din județ în 
care s-au obținut rase de ani
male deosebit de productive au 
toate condițiile să contribuie din 
plin la crearea abundenței de 
produse alimentare, la aprovizio
narea industriei cu materii pri
me și asigurarea excedentelor 
necesare pentru export.

Trecînd apoi la standul sta

rințele orășenești, apoi cele ju
dețene. Vor fi aleși delegații 
pentru Congres și vor fi desem
nați de către fiecare conferință 
județeană candidații pentru Co
mitetul Central al partidului. 
Așa cum am menționat și la alte 
adunări, este necesar să facem 
totul pentru a intimpina Con
gresul al XI-lea cu rezultate tot 
mai bune in toate domeniile de 
activitate. Să desfășurăm in așa 
fel adunările de partid și confe
rințele județene, incit ele să se 
transforme într-o dezbatere pu
blică de către comuniști, de toți 
oamenii muncii, de întregul po
por a problemelor vitale ale dez
voltării societății noastre.

Programul partidului este Pro
gramul întregului popor ! Ceea 
ce ne propunem să facem în vi
itor interesează întregul nostru 
popor — și trebuie ca organiza
țiile de partid, împreună cu toți 
oamenii muncii, să dezbată a- 
ceste documente istorice, măsu
rile ce trebuie luate în fiecare 
întreprindere și instituție, în 
fiecare comună și oraș, în fieca
re județ, pentru a da viață a- 
cestor documente menite să ri
dice pe o treaptă nouă intreaga 
dezvoltare a României socialiste. 
(Vii aplauze). Iată de ce dorim 
ca adunările de partid să fie a- 
dunări de largă dezbatere criti
că și autocritică, de unire a e- 
forturilor comuniștilor, ale în
tregului popor pentru a înfăptui 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului nostru comu
nist. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Avînd convingerea că intrea

ga țărănime — Ia fel ca toți oa
menii muncii din industrie și din 
celelalte sectoare de activitate 
— va face totul pentru a înde
plini în bune condițiuni sarcinile 
mari ce-i revin, doresc să 
urez tuturor lucrătorilor din 
agricultura noastră succese tot 
mai mari în anii următori ! Să 
sărbătorim „Ziua recoltei" în 
anul 1975 cu cît mai puține 
lipsuri ! Să avem cît mai multe 
cooperative, întreprinderi de 
stat, S.M.A.-uri și stațiuni de 
cercetare agricolă care să poată 
Primi, pentru realizările lor, 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" ! (Aplauze puternice). 
Am în vedere, fără îndoială, și 
județul Timiș. Fiind aici, doresc 
să adresez cooperatorilor și lu
crătorilor din agricultura jude
țului Timiș chemarea de a gîndi 
serios la ceea ce trebuie făcut 
pentru a obține incă in anul 
viitor recolte mult mai mari de
cît în acest an, astfel ca în 1975 
să avem în județ și întreprin
deri de stat și, dacă se poate, 
și mai multe cooperative și 
S.M.A.-uri — și aș dori printre 
ele să se numere și Stațiunea de 
cercetări Lovrin — care să poată 
primi această înaltă distincție a 
Republicii Socialiste România — 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". (Aplauze puternice, pre
lungite).

In încheiere, aș dori să ex< 
prim cele mai vii mulțumiri tu
turor oamenilor muncii, locuito
rilor din Timișoara și din co
munele pe unde am fost, pen
tru primirea însuflețită și ma
nifestările foarte călduroase cu 
care ne-au întîmpinat pretutin
deni, pentru faptul că chiar în 
ziua de astăzi — cînd a plouat 
puțin — au făcut o puternică 
manifestare de dragoste și ata
șament la adresa partidului, a 
politicii sale. în toate acestea 
am văzut și vedem hotărirea 
fermă a oamenilor muncii din 
Timișoara și din județul Timiș, 
la fel ca a întregului nostru po
por, de a înfăptui neabătut poli
tica internă și internațională a 
Partidului Comunist Român, 
programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, politica de bace și colabo
rare cu toate țările lumii. 
(Aplauze puternice. Se scandea
ză : „Ceaușescu-P.C.R.").

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor din 
municipiul Timișoara și din ju
dețul Timiș, urări de noi și noi 
succese, multă sănătate și multă 
fericire !

(Aplauze puternice, prelungi
te ; cei prezenți la adunarea 
populară ovaționează minute in 
șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

țiunii experimentale silvice Pă
durea Verde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează cu inte
res una din noutățile prezentate 
— gogoșile de mătase obținute 
de la omida de stejar. Se re
marcă interesul acestui experi
ment, care trebuie extins, avînd 
în vedere eficiența sa economi
că. în acest context, sînt studia
te realizările centrului experi
mental sericicol în domeniul 
plantațiilor intensive de dud, 
dintr-un soi cu frunzele de 5-10 
ori mai mari.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat standurile 
industriei alimentare din județ, 
ale celei de industrializare a 
sfeclei de zahăr, magazine din 
piața centrală și crama cetății.

întreaga expoziție demonstrea
ză marele potențial agrozooteh
nic al județului Timiș, ca, de 
altfel, al tuturor meleagurilor 
țării, eforturile depuse de par
tidul și statul nostru, conjugate 
cu hărnicia oamenilor, pentru 
modernizarea agriculturii noas
tre socialiste, pentru sporirea e- 
ficienței sale, a contribuției la 
înflorirea economică a patriei și 
ridicarea bunăstării întregului 
popor.
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SPOIIT • SPORI Succes deplin elevilor și studenților în noul an 
și de pregătire a tineretului pentru apărarea

sportiv 
patriei

PRIN SPORT, UN TINERET PREGĂTIT PENTRU MUNCĂ SI VIATĂ
D ■>

Festivalul 
cîntecului 
ostășesc

Fotografii de ORESTE PLECAN

Ieri, pe stadionul din Dealul Spirii, a avut loc, deschiderea 
festiva a anului sportiv școlar, universitar și de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei. Cu acest prilej a avut loc so
sirea ștafetei tineretului, care a adus un mesaj adresat condu
cerii de partid și de stat, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
10 000 participant! la executarea programului, peste 30 000 de 
spectatori. Programul-spectacol a durat trei ore.

Deschiderea manifestării a fost anunțată printr-un semnal de 
trompeți, după care au defilat prin fața tribunelor coloanele de 
sportivi purtînd steaguri multicolore, pancarte cu sectoarele și 
unitățile școlare din care Iac parte, cu rezultatele și trofeele 
cucerite în confruntările sportive. în coloane defilează grupuri 
numeroase de purtători de rachete, semn că acest sport începe 
să se practice la scară de masă. în fruntea coloanelor — deta
șamentele de tineri in uniforme albastre care se pregătesc pen
tru apărarea patriei, grupele de pompieri, grupele de acordare 
a primului ajutor. Nu lipsesc din coloanele manifestanților 
sportivii cluburilor universitare din Capitală — Institutul de 
arhitectură, Medicina, Construcții, Politehnica, Agronomia, 
A.S.E. etc. — apoi membrii asociațiilor sportive „Voinicelul", 
„Cireșarii", elevii școlilor sportive, printre care și Școala experi
mentală „Viitorul", grupe de sportivi reprezentînd cluburile de 
performanță : Dinamo, Metalul, Olimpia, Rapid, Voința, Steaua, 
Clubul sportiv municipal... Cînd patrulaterul verde al stadionu
lui este plin, își face apariția coloana cicloturiștilor — peste 1 500 
— care au plecat spre stadion din cinci colțuri ale Capitalei. Ei 
demonstrează frumusețea unui sport tot mai larg răspîndit. Toți 
sportivii, înainte de a se reuni la stadionul Republicii, și-au 
fixat punctele de întîlnire in cele 8 sectoare ale Capitalei, de 
unde au pornit în marș spre locul festivității pe marile artere 
ale orașului.

...„Pentru raport, înainte !“ Fanfara intonează imnul „Trei 
culori", drapelul țării se înalță. Tovarășul Nicolae Mihalache, 
președintele C.N.E.F.S. București, subliniază semnificațiile aces
tui eveniment. Eleva Mihaela Bebliuc, de la Liceul 35 (16 ani, 
cu o remarcabilă performantă Ia săritura în înălțime : 1,67 m) 
dă citire mesajului tineretului sportiv in cinstea Congresului al 
XI-lea al partidului.

...Se dă startul „ștafetei aplicative U.T.C.", în cadrul căreia 
cele 8 reprezentative de sectoare, își arată măiestria în pregăti
rea de luptă, precum și calitățile fizice, rod al executării exem
plare a programelor de pregătire pentru apărarea patriei. Cei 
mai îndeminatici se arată a fi tinerii din sectorul 1, care ocupă, 
de altfel, locul întii, apoi. în ordine, urmează sectoarele 
2, 7, 6, 8.

...Repriza pionierilor, executată de un ansamblu de peste 1 000 
de pionieri, conține jocuri, desfășurate pe fond muzical. Iată-i 
în acțiuni turistice, instalindu-și corturile, apoi improvizindu-și 
terenuri de sport și jucînd tenis, volei, handbal... Elevele de 
liceu ne prezintă cîteva splendide secvențe de exerciții cu stea
guri și eșarfe, pe muzică clasică, mult aplaudate de public. A 
urmat o spectaculoasă cursă ciclistă de eliminare la care-și dau 
concursul alergători de performanță de la Dinamo, S. S. 1 și 
Olimpia. întrecere pe care. în final, a cîștigat-o dinamovistul 
Nicolae State. în continuare, asistăm Ia o demonstrație de vir
tuozitate oferită de o echipă de motocicliști care execută figuri 
acrobatice cu sărituri de la trambulină.

Atletismul ocupă un loc aparte : se dă startul în alergări de 
viteză, se improvizează întreceri pasionante la sărituri în lungi
me, înălțime și prăjină. Are loc, apoi, un moment de destindere 
intitulat „alegorie sportivă". De fapt, sportivi de performanță 
fac reușite demonstrații de box, fotbal, judo, lupte, scrimă, gim
nastică acrobatică și modernă, tenis, baschet, rugbi... Un tablou 
reușit, sugestiv, prezirită studenții și studentele de la I.E.F.S. 
intr-un acompaniament de cîntece patriotice. Punctul final : 
fotbal feminin între formațiile Venus și' Rapid. Un amical în
cheiat cu un scor de egalitate : 1—1.

...Un an sportiv școlar care a început cu o impresionantă des
fășurare de măiestrie va însemna desigur o nouă etapă de 
muncă susținută, de pregătire asiduă, disciplinată în cadrul con
cursurilor, competițiilor, întrecerilor care vor urma. Le urăm 
tuturor participanților : succes 1

V. CABULEA

FOTBAL: Lotul 
național—Steagul 

Roșu 1-0»
Lotul național de fotbal, aflat 

la Poiana Brașov pentru pregă
tiri în vederea meciului de la 
Copenhaga (13 octombrie), a 
întilnit, ieri după-amiază, în- 
tr-o partidă de verificare, echi
pa locală Steagul roșu, victorioa
să miercuri în fața formației 
turce, Beșiktas. în cadrul pri
mului tur al „Cupei U.E.F.A.".

Fiind vorba de un meci-școală 
nu ne propunem să analizăm 
evoluția nici uneia dintre echipe. 
Menționăm doar că din forma
ția anunțată au lipsit Radu 
Nunweiller și Deleanu, in minu
tul 10 Kun a înscris unicul gol 
al partidei și că în min. 37 Troi 
s-a accidentat, locul lui în for
mație luîndu-1 Marcu.

Dar iată jucătorii utilizați în 
partida de ieri : Răducanu (din 
min. 46 Iorgulescu), Cheran, Do- 
brău (din min. 46 Antonescu), 
Sătmăreanu II, Anghelini, Du
mitru (din min. 67 Beldeanu), 
Dinu, Iordănescu, Troi (Marcu, 
min. 37), Kun și Lucescu.

Rezultatele
diviziei B

SERIA I. Constructorul Ga
lați — Metalul Plopeni 1—2, 
Progresul Brăila — F.C. Petro
lul Ploiești 1—0, Știința Bacău — 
C.F.R. Pașcani 1—0, C.S.M. Su
ceava — Sport Club Bacău 2—1, 
Sport Club Tulcea — Chimia 
Brăila 3—0, Gloria Buzău — Re- 
lonul Săvinești 1—0. Foresta 
Fălticeni — Oțelul Galați 2—0, 
Celuloza Călărași — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1, Unirea Foc
șani — C.S.U. Galați 2—1.

Progresul Brăila conduce în 
clasament după opt etape cu 
12 puncte, urmată de Metalul 
Plopeni cu 11 puncte și Gloria 
Buzău cu 10 puncte.

SERIA A II-A. S.N. Olteni
ța — Metalul Mija 2—0. Flacăra 
Moreni — Rapid 1—2. Metrom 
Brașov — Voința București 0—0, 
Electroputere Craiova — Oltul 
Sf. Gheorghe 2—1, Gaz metan 
Mediaș — Progresul București 
0—1. C.S. Tirgoviște — Dinamo 
Slatina 4—1, Autobuzul Bucu
rești — Tractorul Brașov 5—1, 
Metalul București — C.S.U. Bra
șov 1—0, Metalul Drobeta Tr. 
Severin — Automatica Alexan
dria 1—0.

Rapid conduce în clasament 
cu 15 puncte, urmată de Metalul 
București cu 13 puncte și Di
namo Slatina cu 12 puncte.

• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT •

Locuri de odihnă și tratament în stațiuni 
balneoclimaterice în luna octombrie

OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM din întreaga țară oferă 
locuri pentru odihnă și cură 
balneară în luna octombrie, în 
următoarele stațiuni :

ODIHNA : Balvanyos, Bor- 
sec, Borșa, Bușteni, Izvoarele, 
Lacu Roșu, Moneasa, Pîrîul Re
ce, Sinaia, Sovata, Stîna de 
Vale.

TRATAMENT: Bazna (reu
matologie, ginecologie) ; Bor- 
sec (digestiv, cardiovascular); 
Ocna Sibiu, Pucioasa, Vața, 
Amara (reumatologie); Sîn- 
georz, Vîlcele (digestiv); Mo
neasa (nevroză).

Posesorii biletelor beneficiază 
de reducerea cu 50% la tran
sportul pe C.F.R. și I.T.A.

Cazarea se face în spații în
călzite, iar tratamentul este a- 
sigurat de personalul medical 
de specialitate. Din aceste sta
țiuni se organizează numeroa
se excursii de scurtă durată în 
împrejurimi.

Informații și înscrieri la toate 
OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM și la filialele întreprinde
rii de turism, hoteluri și restau
rante din București.

PUBLITURISM

SERIA A III-A. Minerul Mol
dova Nouă — Vulturii Lugoj
1— 0, Minerul Baia Sprie — U- 
nirea Arad 5—0, Victoria Că
rei — Arieșul Turda 1—0, Mu
reșul Deva — Șoimii Sibiu 3—2, 
Ind. sirmei Cîmpia Turzii — 
Minerul Baia Mare 1—1, F.C. 
Bihor — U.M. Timișoara 2—1, 
Metalul Aiud — Victoria Călan
2— 0, C.F.R. Timișoara — Cor- 
vinul Hunedoara 3—1, Metalur
gistul Cugir — Minerul Anina 
2—0.

Minerul Baia Mare conduce 
in clasament cu 12 puncte, ur
mată de C.F.R. Timișoara, cu 
același număr de puncte, iar pe 
locul trei se află Corvinul Hu
nedoara cu 10 puncte.

handbal: Cam
pioanele în 

eclipsă de formă
Jocurile din etapa a 8-a a di

viziei naționale de handbal au 
atras numeroși spectatori, a- 
vînd prilejul să urmărească u- 
nele confruntări interesante. Mai 
ales, au reținut atenția întîlni- 
rile dintre formațiile feminine, 
situate în prima parte a clasa
mentului. Universitatea Bucu
rești (locul 3) a primit replica 
echipei Textila Buhuși (locul 4), 
învingătoare in etapa preceden-

OLIMPIADA FEMININĂ 
DE ȘAH

Din orașul columbian Medellin 
se anunță că meciul de baraj 
dintre echipele României și 
U.R.S.S., pentru desemnarea 
cîștigătoarei celei de-a 6-a ediții 
a Olimpiadei feminine de șah, 
se dispută în două runde a cite 
două partide. După cum se știe, 
la încheierea turneului final, 
cele două formații au terminat 
pe primul loc la egalitate, cu 
13,5 puncte fiecare. în cazul 
cînd și în cele patru partide de 
baraj se va consemna egalitatea, 
primul loc va fi atribuit echipei 
României, aceasta avind un coe
ficient Sonnaborn superior. Pe 
locul trei s-a clasat selecționata 
Bulgariei, care a întrecut cu 
1,5—0,5 echipa Olandei. Locul 
patru a fost ocupat de Ungaria.

MARELE PREMIU F.I.L.T. - 
FINALA DE LA MELBOURNE
Turneul final al „Marelui 

Premiu — FILT“, denumit și 
„Masters Tournament" sau 
„Turneul campionilor" se va 
desfășura anul acesta între 10 și 
15 decembrie la Melbourne și nu 
la Sydney, cum fusese fixat ini
țial. Turneul maeștrilor, creat 
in 1970. se va disputa pentru 
prima oară în aer liber, pe te
renurile gazonate ale arenei de

întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb — București

B-dul Armata Poporului nr. 6, Sector 7, Telefon 31 21 10/180

prin biroul personal - învățămînt - retribuire, face zilnic 
înscrieri pentru :

CURSURI DE CALIFICARE
de scurtă durată - 6-8 luni

Se primesc tineri începînd cu vîrsta de 17 
ani, pentru a se califica în meseriile de :

— strungar
— lăcătuș
— turnător-formator
— forjor
— vopsitor

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc certificat de 
muncitor calificat și sint încadrați cu o retribuție minimă de 
1 400 lei.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o indemnizație 
lunară de 400 lei plus 300 lei cazare.

Candidații absolvenți a 6. 8, 10, 12 clase, se pot prezenta 
la biroul personal-învățămint-retribuire cu următoarele acte.
• adeverință C.A.P. sau repartiție de la forțele de muncă ;
• copie legalizată după certificatul de naștere ;
• buletin de identitate ;
• analize : micro și analiza singelui.

Se primesc tineri domiciliați în toate județele țării.
Relații suplimentare se mai pot obține la biroul personal- 

învățămînt-retribuire, telefon 31 21 10/1S0 sau la sediul în
treprinderii noastre.

Mijloace de transport : troleibuze 90 fi 93, autobuze 36, 
74, 80, tramvaiele 13 fi 25.

tă asupra campioanei republi
cane. După o repriză mai echi
librată, studentele au cîștigat cu 
scorul de 18—9. Evoluînd pe te
ren propriu, I.E.F.S. a mai pier
dut un punct. Ieri, campioanele 
au terminat la egalitate, 10—10, 
cu Constructorul Timișoara, care 
a condus la pauză cu 5—4. Der
biul dintre formațiile bucureș- 
tene, Progresul și Confecția, s-a 
încheiat cu victoria primei e- 
chipe : 12—10 (7—6). Rapid a
dispus cu scorul de 19—6 de 
Sparta Mediaș. în clasament, pe 
primele trei locuri se află Uni
versitatea Timișoara, I.E.F.S. și 
Universitatea București, cu ace
lași număr de puncte, 13. însă 
studentele din Timișoara au un 
joc mai puțin, partida de ieri, 
cu Universitatea Iași s-a amî- 
nat.

în campionatul masculin, Di
namo și Steaua continuă să fie 
neînvinse. Ieri, dinamoviștii au 
întrecut Politehnica Timișoara 
cu 23—15 (12—8) și ocupă prima 
poziție în clasament, cu 16 
puncte. (M. L.).

oină: C.P.B. din 
nou pe primul loc

Pentru prima oară, stadionul 
din Alexandria a găzduit fina
la unei interesante competiții 
republicane de oină, la care au

tenis „Kooyong". unde vor evo
lua primii opt clasați la sfîrși- 
tul turneului „Marelui Premiu". 
Edițiile anterioare au avut loc, 
după cum se știe, la Tokio, Pa
ris, Barcelona și Boston, prima 
revenind americanului Smith, 
iar următoarele trei românului 
Ilie Năstase, care anul trecut în 
finala de la Boston, l-a învins 
pe Tom Okker. Potrivit regu
lamentului, participă primii opt 
clasați în „Marele Premiu", dar 

există o clauză care stipulează 
că în cazul cînd nici un jucă
tor din țara organizatoare nu se 
află intre primii opt, atunci un 
reprezentant al acestei țări va fi 
clasat intre cei opt finaliști. în 
momentul de față nici un jucă
tor australian nu figurează în
tre primii opt ai clasamentului, 
care se prezintă astfel : 1. Con
nors (S.U.A.) ; 2. Vilas (Argen
tina) ; 3. Borg (Suedia) ; 4.
Smith (S.U.A.) ; 5. Orantes (Spa
nia) ; 6. Năstase (România) ; 7. 
Solomon (S.U.A.) — ultimii doi 
cu 335 și, respectiv, 307 puncte — 
8. Ramirez (Mexic) — 274 punc
te ; 9. O. Parun (Noua Zeelan- 
dă) — 267 puncte ; 10. Metreveli 
(U.R.S.S.) — 254 puncte. 

evoluat formații fruntașe din 
șapte județe și din municipiul 
București. Respectiv, timp de 
trei zile s-au disputat jocurile 
decisive pentru desemnarea 
campioanei naționale pe 1974. 
Inaugurată în urmă cu trei 
luni, această competiție a venit 
să confirme larga popularitate 
de care se bucură, la ora ac
tuală, sportul nostru național 
în rindul tineretului din mediul 
rural, reunind, în fazele preli
minare ale campionatului, peste 
300 de echipe sătești. Alături 
de acestea au concurat și nu
meroase formații aparținind a- 
sociațiilor sportive orășenești, 
care au folosit o serie de ele
mente tehnice noi, contribuind, 
astfel, la dinamizarea jocului. 
Dintre competitoare, cele mai 
bune zece echipe s-au calificat 
pentru etapa finală a campio
natului, de la Alexandria, unde 
au susținut 45 de meciuri. Un 
adevărat maraton, în care fina
listele și-au disputat șansele cu 
ardoare, oferind întreceri spec
taculoase, încheiate cu scoruri 
strinse. Notăm partidele Viață 
nouă Olteni — Dinamo Bucu
rești 7—5, Avintul Curcani — 
A.S.A. Constanța 10—9, Celulo
za Călărași — Avintul Curcani 
11—10, C.P.B. — A.S.A. Con
stanța 11—7 etc. Ieri, in ultima 
zi a turneului final, Viață nouă 
Olteni a reușit să întreacă for
mația C.P.B., cu 9—7. Avind, 
însă, un număr mai mare de 
victorii și, deci, un punctaj su
perior, echipa de oină a Com
binatului Poligrafic" București,

HANDBAL : TURNEUL DE LA 
LEIPZIG

în sala sporturilor din Leipzig 
se desfășoară un mare turneu 
internațional de handbal mascu
lin, la care participă echipe din 
România, Suedia, Elveția, Lu
xemburg, Bulgaria, Polonia și 
R.D Germană. Echipa Steaua 
București a obținut pină în pre
zent 3 victorii : 9—5 — cu for
mația suedeză Saab Linkoping ; 
14—4 — cu echipa Institutului 
de cultură fizică din Sofia și 
11—5 — cu formația T.V. Suhr 
(Elveția). Echipa Institutului de 
sport din Leipzig a învins cu 
9—3 formația poloneză Pogon 
Szczecin și a terminat la egali
tate (7—7) cu S.C. Leipzig.
MONZON NU SE DEZMINTE

La „Luna Park" din Buenos 
Aires, in fața a 25 000 de spec
tatori, s-a disputat meciul pen
tru titlul mondial de box Ia ca
tegoria mijlocie între argentini
anul Carlos Monzon și australi
anul Tony Mundine. Monzon, 
care deține titlul de 4 ani și nu a 
cunoscut înfrîngerea în acest in
terval. și-a confirmat valoarea, 
obținînd victoria prin K.O. în 
repriza a 7-a.

Monzon, în vîrstă de 32 de ani, 
va susține probabil un nou meci 
peste cîteva luni, la Paris, cu 
Rodrigo Valdes (Columbia). 

pregătită de maestrul emerit 
Costel Iancu, s-a clasat pe pri
mul loc, cucerind, din nou, ti
tlul de campioană republicană. 
Medaliile de argint și bronz au 
revenit formațiilor Viață nouă 
Olteni (Teleorman) și respec
tiv, Avintul Curcani (Ilfov), 
iar pe locul 4 s-a clasat Uni
versitatea București. (M. L.)

LUPTE GRECO 

romane: „Mon
dialele" de la 

Katowice
Componenții lotului republican 

de lupte greco-romane și-au 
încheiat, ieri, pregătirile în ve
derea . participării la cea de-a 
21-a ediție a Campionatelor 
mondiale, ce va avea loc, săptă- 
mina aceasta, Ia Katowice (Po
lonia). Referindu-se la această 
nouă confruntare internațională, 
secretarul general al federației 
noastre de specialitate, Mihai 
Dragomirescu, ne-a declarat : 
„întrecerile de la Katowice se 
anunță deosebit de dirze și e- 
chilibrate. avind un număr mare 
de candidați la cele zece titluri 
de campioni ai lumii. Respectiv, 
și-au anunțat participarea peste 
260 de concurenți, printre care 
se află medaliați ai ultimelor 
campionate mondiale și europe
ne, ca și o serie de tineri lup
tători talentați care s-au afir
mat în acest an. în prim plan 
se situează luptătorii din 
U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, R.D. 
Germană, Ungaria, Suedia, 
România, cotați cu rezultate va
loroase. Firește, în disputa pen
tru cucerirea centurilor de cam
pioni mai pot interveni și alți 
concurenți.

Recent, am organizat, la Po
iana Brașov, concursuri de se
lecție, pentru a stabili, pe cei 
zece componenți ai lotului care 
ne vor reprezenta la Katowice. 
Este vorba de Constantin Ale
xandru (cat. 48 kg), campion 
european, Nicu Gingă (52 kg), 
campion mondial în 1973, Du
mitru Marin (57 kg), Ion Păun 
(62 kg), medaliat cu bronz - la 
„euronenele" din 1974, Eugen 
Hupcă (68 kg), Adrian Popa 
(74 kg), Ion Enache (82 kg), 
Manea Dumitru (90 kg), debu
tant la C.M.. Nicolae Martineseu 
(100 kg), campion olimpic și 
Roman Codreanu (peste 100 
kg), medaliat cu bronz la „eu
ropenele" din acest an. Primii 
trei, dar și ceilalți componenți 
ai lotului candidează cu șanse 
mari la un loc pe podiumul de 
onoare".

Lotul se va deplasa astăzi la 
Katowice, urmînd ca joi 10 oc
tombrie să intre în focul între
cerilor. Campionatele se încheie 
duminică, 13 octombrie. (L.M.)

Concertul de muzică ușoară a 
adus pe scena festivalului nu
meroase compoziții originale. 
Compozitori din toate genera
țiile și-au pus semnătura pe 
partiturile concursului, dedi- 
cindu-și creațiile demnilor os
tași ai țării, apărători ai pa
triei socialiste, > ai cuceririlor 
revoluționare ale poporului, ti
nerelor fete ce fac armata.

Melodia amplă, scrisă intr-un 
tempo lent, a piesei Pe apă, in 
cer, pe păraînt, de George Gri- 
goriu, lucrările poematice ca 
Țara mea frumoasă, de Lau- 
rențiU Profeta, Părinții de Te- 
mistocle Popa, O floare pe cer 
de Florentin Delmar. Asemeni 
munților de Henry Mălineanu, 
De mi-ai cere un cuvint de 
Aurel Giroveanu, Iubire sfin- 
tă, România mea de Radu Șer- 
ban, ș.a. relevă vitalitatea și 
forța de sugestie a cîntecului de 
factură patriotică. Prin linii me
lodice originale șl expresive or
chestrații, s-au distins piesele 
Onor soarelui de Florin Bogar- 
do și Tărim al gindului curat de 
Sabin Păutza. Dintre cîntecele 
vesele, cu soluții ritmice noi, po
sibile viitoare șlagăre, am reți
nut : Eu sint caporalul Mioara 
de George Grigoriu, Corul țării 
noastre de Adalbert Winkler, 
Stop ta-ti-ta de Romeo Vanica, 
Vira ancora de Cornelia Dăscă- 
lescu, Mîndră sint că fac ar
mata de Florentin Delmar, Un 
zimbet pentru marinari de Ion 
Zaharia.

în plus, concursul de creație 
pentru muzica ușoară mai are 
meritul de a fi prezentat, pe 
lingă cele 20 de prime audiții, 
și tineri soliști: Doina Cărpi- 
niș, Mihaela Oancea, Gabriel 
Drăgan, Mira Moreno, Elena 
Mihăescu, Gilda Boeriu și Ion 
Bănica au apărut in spectacol 
lingă interpreți de prestigiu ca 
David Ohanesian, Cornel Fă- 
nățeanu, Ion Bogza și alături 
de talente consacrate ca Stela 
Enache, Mihaela Mihai, Doina 
Spătaru-Olinescu, Aurelian An- 
dreescu, Cristian Popescu ș.a.

Duminică dimineața, la Mo
numentul Eroilor Patriei, am 
asistat, la un remarcabil spec
tacol în aer liber prilejuit de 
ultimul concert al concursului 
dedicat marșurilor ostășești. 
Programul a cuprins 25 de lu
crări interpretate de corurile 
Scolii militare de muzică, ale 
Regimentului de gardă și de 
corurile „Ialomița" și „Dimbo- 
vița". Cîteva titluri din pro
gram: Am jurat cu mina pe
drapel de Constantin Romașca- 
nu, Românie, țara mea de Ion 
Vintjlă, Ai lui Ștefan demni ur
mași de D. D. Botez, La ho
tare de Elly Roman, Sintem ar
mata țării de Temistocle Popa, 
Frunzuliță verde de stejar de 
Vasile Donose, Mărețul tricolor 
de Mircea Neagu, Mîndră-i 
nundra mea de Radu Șerban, 
Marșul Regimentului „Mircea" 
de Ștefan Andronic.

ALINA POPOVICI

CINERAMA
• ,,ULTIMA LUPTĂ", pro- 

ducție a studiourilor polone
ze după romanul omonim al 
lui Melchior Wankowicz. 
Intr-o Polonie ocupată de 
trupele fasciste, un deta
șament de cavaleriști con
du# de maiorul Hubal refuză

să depună armele continuînd 
’« lupte împotriva inamicu
lui mult mai numeros. E o 
poveste autentică despre un 
mare erou al Poloniei, a că
rui figură a intrat în legendă 
— maiorul de cavalerie Hen
ryk Dobrzanski — care nu a 
acceptat să capituleze în fața 
ocupanților străini. Regia: 
Bohdan Poreba.

• „RUP BLAS" este, după 
cum bănuiți, reluarea cunos
cutei ecranizări a dramei lui 
Victor Hugo făcută în 1947 
de regizorul francez Pierre 
Billon. In rolurile principale 
îi veți revedea pe doi actori 
de renume ai ecranului mon
dial : Danielle Darieux fi 
Jean Marais.

în editura „MINERVA 
AU APĂRUT

MIHAIL SADOVEANU: — 
„Zece povestiri" (antologie 
și prefață de Nicolae Mano- 
lescu)

EMIL GARLEANU : -
„Nuvele. Schițe. însemnări" 
(2 volume ; ediție îngrijită, 
prefață, note și bibliografie 
de Teodor Vârgoiici)

A. P. BANțJȚ: - „Scrieri"
OCTAV ȘULUȚIU : —

„Scriitori și cărți" (ediție
îngrijită, prefață și tabel
cronologic de Nicolae Flo-
rescu)

CAMIL BALTAZAR ; —
„Evocări și dialoguri lite-
rare" (seria „Memorialisti
că")

CONSTANTA TRIFU ; -
„Presa umoristică de altă
dată" (voi. I)
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ărbătoarea Republicii Democrate Germane
ADUNAREA FESTIVĂ DE LA BERLIN

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI FEDERAL

DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

25 de ani de la stabilirea

relațiilor diplomatice dintre

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, in sala „Werner-Seelenbinder" din 
Berlin a avut loc, duminică, o adunare festivă organizată de 
Comitetul Centrai al Partidului Socialist Unit din Germania, 
de Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri și Consiliul Național 
al Frontului Național ale R. D. Germane.

în Prezidiul adunării au luat loc Erich Honecker, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat, Horst 
Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid 
și de stat ai R.D.G. ... ,.

în loja invitaților s-au aflat delegațiile de peste hotare parti
cipante la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare 
a întemeierii R.D.G., printre care și conducătorul delegației 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.

Luînd cuvîntul la adunarea fes
tivă. Erich Honecker a spus : 
„Sărbătorim cea de-a 25-a ani
versare a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, primul stat 
german in care muncitorii și 
țăranii exercită puterea, in care 
poporul muncitor este stăpînul 
propriului său destin. Odată cu 
7 octombrie 1949 am pășit, după 
eliberarea poporului nostru de 
sub jugul fascismului de către 
glorioasa armată sovietică și 
după anii grei ai începutului, 
pe cale spre construirea unei 
orinduiri sociale noi, socialiste. 
A luat naștere un stat care a 
rupt odată pentru totdeauna cu 
trecutul imperialist și de la bun 
început și-a adus contribuția la 
menținerea păcii și la asigura
rea stabilității. Astăzi este un 
lucru inteles mai bine ca oricind 
că întemeierea Republicii De
mocrate Germane a marcat un 
punct de cotitură în istoria po
porului nostru și a Europei".

Un pătrar de veac de existen
ță a R.D. Germane a însemnat 
intrarea poporului nostru în era 
socialismului. înnoirea existen
ței sale sociale de la temelie, 
•participarea activă a poporului 
nostru, sub conducerea clasei 
muncitoare și a partidului ei, la 
transformarea revoluționară a 
lumii — a spus in continuare 
vorbitorul. Un pătrar de veac 
al Republicii Democrate Ger
mane a însemnat un drum de 
muncă încordată, o perioadă de 
cțebre și verificare in lupta de 
clasă în acest răstimp, clasa 
muncitoare, țăranii cooperatori, 
reprezentanții intelectualității și 
toți oamenii muncii, toate for
țele poporului nostru unite in 
Frontul Național, au obținut 
mari realizări. Pe atunci, ni
meni nu credea că este ușor de 
înfăptuit ceea ce am făcut noi, 
dar. in pofida tuturor dificultăți
lor și ostilităților imperialiste, 
noi ne-am atins țelurile. Expe
riența socială și cea personală 
oferă o deplină justificare a 
constatării că drumul socialis
mului și păcii pe care am pășit 
la indicația Partidului Socialist 
Unit din Germania și sub con
ducerea lui a fost și este dru
mul cel just. Toate eforturile 
noastre au fost îndreptățite. _

„Poporul nostru — a arătat 
vorbitorul — a întîmpinat acest 
jubileu cu numeroase inițiative 
și realizări. Ele sint o expresie 
a legăturii profunde cu statul 
nostru socialist, al dorinței de 
a-1 consolida prin îndeplinirea 
obiectivelor trasate de Congre
sul al VIII-lea al P.S.U.G. Pen
tru aceasta, adresez oamenilor 
muncii din țara noastră, in nu
mele C.C. al P.S.U.G., al . Con
siliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, mulțumirile noastre 
cordiale".

înființarea și dezvoltarea Re
publicii Democrate Germane 
constituie o dovadă a viabili
tății și triumfului și pe pămîn- 
tul german al învățăturii lui 
Marx. Engels și Lenin. Intr-un 
proces revoluționar unitar, care 
a trecut prin transformări anti
fasciste democratice, crearea ba
zelor socialismului și pină la 
construirea societății socialiste 
dezvoltate, clasa muncitoare, în 
alianță cu toate păturile de oa
meni ai muncii, își înfăptuiește 
misiunea sa istorică, a relevat 
Erich Honecker. Premisa hotă- 
ritoare pe această cale a fost u- 
nitatea clasei muncitoare. întru
chipată in alianța noastră de 
luptă marxist-leninistă — Parti
dul Socialist Unit din Germania, 
în toate etapele dezvoltării 
noastre, în toate domeniile vieții 
societății noastre, în lupta poli
tică. precum și în dirijarea dez
voltării economice, tehnico- 
științifice și spiritual-culturale, 
in asigurarea și apărarea mili
tară de nădejde a cuceririlor 
noastre socialiste, precum și in 
fața unor încercări pe care is
toria ni le-a impus, partidul 
nostru s-a dovedit întotdeauna 
avangarda clasei muncitoare re
voluționare, forța conducătoare 
a noii societăți.

„După zdrobirea regimului 
nazist, s-au tras concluziile jus
te. din istoria poporului nostru, 
a declarat vorbitorul. întreprin
derile imbogățiților de război și 
criminalilor naziști au fost con
fiscate și trecute in mina celor 
care creează toate valorile. Prin 
reforma agrară democratică s-a 
înfăptuit revendicarea de secole 
ca țăranii liberi să trăiască pe 
un pămint liber. Prin reforma 
democratică a invățămîntului, 
școlile și universitățile și-au 
deschis porțile pentru copiii 
muncitorilor și țăranilor. Toate 
acestea au constituit jaloane pe 
calea spre o nouă eră in istoria 
ponorului nostru".

R. D. Germană —a arătat în

O delegație a Frontului Unității Socialiste 
participă la festivitățile de la Berlin

O delegație a Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a plecat 
simbâtă dimineața la Berlin 
pentru a participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a 
XXV-a aniversare a întemeierii 
Republicii Democrate Germane.

Din delegație fac parte tovară
șii Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 

continuare Erich Honecker — 
poate sărbători împlinirea a 25 
de ani de existență ca un stat 
socialist stabil. în industrie și 
agricultură, in știință. învăță- 
mînt și cultură, in toate dome
niile sociale spre a căror dez
voltare armonioasă este orien
tată politica noastră, s-a atins 
un nivel avansat. Am înaintat 
de pe acum o bună bucată de 
drum pe calea construirii so
cietății socialiste dezvoltate. Pe 
măsură ce perfecționăm relații
le socialiste, se lărgește aria i- 
nițiativei creatoare a oamenilor 
muncii, iar rezultatele obținute 
de ei influențează tot mai pro
fund și mai considerabil viața 
omului. Forțele propulsoare ine
rente socialismului se dezvoltă 
tot mai mult, avantajele istorice 
ale acestuia ies tot mai puternic 
în evidență. Acest fapt și expe
riența poporului nostru in acti
vitatea de transpunere în viață 
a hotărîrilor Congresului al 
VIII-lea al P.S.U.G. și, în spe
cial, a principalei sarcini stabi
lite de Congres, avintul general 
al activității sociale din țara 
noastră, continuitatea și dina
mica mai puternică ce caracte
rizează din acel moment pro
gresul social și economic con
stituie o dovadă că obiectivele 
noastre au fost fixate in con
cordanță cu cerințele și posibili
tățile existente. Rezultatele po
liticii Congresului al VIII-lea 
au devenit, astfel, o vrednică 
încununare a bilanțului celor 
25 de ani.

Republica Democrată Germa
nă se situează pe locul 96 în 
lume in raport cu suprafața te
ritoriului său și pe locul 36 în 
ce privește numărul populației. 
Dacă se ia, insă, drept criteriu 
volumul producției industriale, 
R. D. Germană și-a cucerit u- 
nul din primele zece locuri în 
lume. Teritoriul actualei Repu
blici Democrate Germane a fost 
devastat de războiul provocat de 
fascismul german. în anul în
ființării statului nostru s-a re
alizat un venit național de 22 
miliarde mărci. în 1973, însă, 
am ajuns Ia 127 miliarde mărci, 
adică aproape de șase ori mai 
mult. Industria noastră produce 
astăzi in șase săptămini cit se 
producea pe ansamblul anului 
1949.

Cînd planul pe anul 1974 va fi 
îndeplinit, vom atinge în creș
terea producției de mărfuri in
dustriale aproximativ 80 la sută 
din obiectivul stabilit de Direc
tivele Congresului al VIII-lea 
cu privire la planul cincinal. 
Rezultatele bune Obținute în în
trecerea socialistă lansată in 
cinstea jubileului de astăzi în
dreptățesc aceste precizări îm
bucurătoare. Sîntem siguri că 
aceste eforturi vor fi continua
te cu același elan în perspecti
va aniversării a 30 de ani de la 
eliberare.

Totuși, aceste cifre singure nu 
pot oglindi realizările din cei 
25 de ani. Clasa muncitoare, 
împreună cu aliații săi, a tre
buit să învețe să conducă statul 
și economia, să înfăptuiască și 
să folosească legile economiei 
socialiste. A trebuit făurită și 
perfecționată planificarea so
cialistă.

Din rindurile oamenilor mun
cii au fost pregătite zeci de mii 
de noi cadre capabile. S-a creat 
organismul economiei socialiste, 
care a fost permanent dezvoltat. 
Linia ascendentă a graficelor 
ce oglindesc realizările acestei 
economii arată astăzi că ea 
funcționează bine. Avem astăzi 
o economie națională socialistă 
dezvoltată în adevăratul sens al 
cuvîntului, cu o industrie și a- 
gricultură moderne, care, prin 
calitatea sa socială și prin rea
lizările .sale în folosul omului, 
reprezintă un tip cu totul nou 
de producție socială, pentru care 
capitalismul nu are corespon
dent. Economia noastră este a- 
xată în întreaga sa structură și 
orientare pe satisfacerea nece
sităților materiale și culturale 
ale societății și ale fiecăruia 
dintre membrii ei.

Arătînd că în acești ani s-a 
făurit o nouă configurație socia
lă, vorbitorul a subliniat că cla
sa muncitoare eliberată exercită 
rolul conducător în societate și 
în stat, fiind organizată și in
spirată de partidul marxist-le- 
ninist. în activitatea ei de pro
ducție se îmbină tot mai strîns 
munca fizică și cea spirituală. 
A crescut la un nivel fără pre
cedent gradul de instruire. în 
anii care au trecut, clasa mun
citoare a acumulat o mare ex
periență în producția socialistă 
modernă și în conducerea ei. 
Influența colectivelor de muncă 
asupra proceselor sociale este 
într-o permanentă creștere.

S-a schimbat fundamental ca

vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. și Vasile 
Vlad, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D. Ger
mană.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent Hans Voss, am

racterul social al țăranilor in 
R.D.G.. a spus în continuare E- 
rich Honecker. Astăzi, ei acțio
nează pe baza proprietății co
operatiste ca o clasă socialistă 
unitară, iar alianța lor cu mun
citorii se confirmă la un nivel 
calitativ superior. Intelectua
litatea socialistă întreține în re
publica noastră raporturi strinse 
și de prietenie cu clasa munci
toare, aducînd o contribuție sub
stanțială la progresul social, in 
special în domeniile învățămîn- 
tului. culturii, ocrotirii sănătății. 
Paralel cu creșterea în continua
re a rolului conducător al cla
sei muncitoare ca proces obiec
tiv, se înfăptuiește, prin mode
larea relațiilor de producție so
cialiste, o apropiere permanen
tă a claselor și păturilor po
porului nostru, pe baza ideolo
giei clasei muncitoare. Pas cu 
pas, sint depășite deosebirile de 
esență dintre oraș și sat.

„Odată cu socialismul în țara 
noastră, democrația a prins pen
tru prima oară rădăcini solide, 
a subliniat vorbitorul. Este o 
dorință permanentă a partidului 
nostru ' de a perfecționa forme
le participării oamenilor mun
cii la conducerea proceselor so
ciale. în societatea noastră au 
fost transpuse in practică mili
oane de idei și propuneri ale 
oamenilor muncii".

în continuare, vorbitorul a e- 
vidențiat contribuția adusă de 
celelalte partide care, alături de 
P.S.U.G.. fac parte din Frontul 
Național, de sindicate, organiza
ția de tineret și de pionieri, de 
organizația de femei și alte or
ganizații de masă la realizările 
obținute în R.D.G.

Pe baza programului de politi
că socială al Congresului al VIII- 
lea al P.S.U.G. a spus apoi Erich 
Honecker, noi făurim în conti
nuare modul de viață socialist, 
concentrîndu-ne asupra celor 
mai de seamă necesități ale cla
sei muncitoare și celorlalți oa
meni ai muncii. Tocmai de ace
ea în programul nostru social 
ocupă un loc central permanen
ta îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale cetățenilor și soluțio
narea problemei locuințelor pî- 
nă in 1990. Și alte măsuri ale 
noastre urmăresc înfăptuirea 
principiilor sociale care cores
pund esenței statului nostru al 
muncitorilor și țăranilor : au 
fost majorate salariile mici ale 
multor oameni ai muncii, a 
fost înfăptuită cea mai impor
tantă mărire a pensiilor. După 
cum este știut, anul acesta au 
intrat, de asemenea. în vigoare 
noi și importante măsuri de îm
bunătățire în acest domeniu.

„Cetățenii noștri au obținut, 
printr-o muncă perseverentă și 
încununată de succes, rezultate 
cu care se pot mîndri, a arătat 
apoi vorbitorul. Nu am afirmat 
niciodată că drumul pe care 
l-am ales este lipsit de asperi
tăți. Au existat și există difi
cultăți de depășit, probleme noi 
de soluționat. Mai rămin încă 
multe de făcut. Unele sarcini 
pe care încă nu le putem solu
ționa necesită noi eforturi, iar 
din succesele noastre rezultă noi 
exigențe. Decisive în soluționa
rea acestora sint, în primul 
rînd, rezultatele pe care le ob
ținem în intensificarea produc
ției. în raționalizarea ei socia
listă. într-un cuvint, cheia spre 
ridicarea în continuare a nive
lului de trai material și cultural 
o constituie creșterea eficienței 
muncii".

După ce a afirmat că progre
sul R. D. Germane se încadrea
ză in dezvoltarea generală a 
statelor socialiste, fapt deosebit 
de evident tocmai in contextul 
jubileelor și bilanțurilor rodnice 
încheiate în acest an de alte 
state socialiste frățești, primul 
secretar al C.C. al P.S.U.G. a 
subliniat că politică externă a 
Republicii Democrate Germane 
a fost orientată, de la înteme
ierea R.D.G., spre o pace dura
bilă. Această linie servește con
strucției socialismului, este în 
concordanță cu interesele vitale 
ale popoarelor și mdbilizează, 
totodată, toate forțele din lume 
care luptă pentru libertatea și 
independența lor, pentru demo
crație și progres social. Putem 
afirma cu satisfacție — a decla
rat vorbitorul — că politica de 
coexistentă pașnică devine în 
.prezent într-o măsură tot mai 
mare o normă a relațiilor dintre 
state cu orinduiri sociale dife
rite. După perioada gravă și 
primejdioasă a „războiului rece" 
s-a reușit să se ajungă: la o fa
ză de destindere interna

basadorul R.D. Germane la 
București.

La sosirea la Berlin, delega
ția a fost salutată pe aeroportul 
central de Erich Correhs, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Național, Werner Kir
chhoff, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Na
țional, Herbert Krolikowski, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Heinz Eichler, secretar 
al Consiliului de Stat al R.D.G., 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, precum 
și membri ai Ambasadei româ
ne de la Berlin. 

țională. împreună cu aliații 
noștri, a spus Erich Ho
necker, acționăm pentru înche
ierea neintîrziată și cu rezulta
te pozitive a conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa la nivelul cel mai înalt, in 
interesul tuturor statelor parti
cipante. Republica noastră spri
jină activ pașii constructivi în 
direcția dezarmării.

Subliniind că piyotul politicii 
externe a Republicii Democrate 
Germane va consta și de acum 
înainte în întărirea permanen
tă a alianței frățești cu Uniunea 
Sovietică și cu alte state socia
liste, vorbitorul a declarat : „Ne 
adincim permanent relațiile cu 
popoarele din Asia, Africa, O- 
rientul Apropiat și America La
tină. care au răsturnat jugul 
imperialismului și colonialismu
lui și care au pășit pe o cale 
proprie. în același timp, dezvol
tăm relațiile cu țările capitalis
te conform principiilor avanta
jului reciproc, neamestecului și 
respectării suveranității și in
tegrității teritoriale. Participa
rea, pe bază de egalitate în 
drepturi, a R.D.G. la Organiza
ția Națiunilor Unite ne-a oferit 
posibilități noi. mai favorabile 
în acest domeniu".

în ceea ce privește raporturi
le R.D.G. cu R.F.G., a arătat 
vorbitorul, tratatele și acordu
rile încheiate „oferă toate pre
misele pentru a se obține noi 
rezultate pozitive pe calea nor
malizării relațiilor. în mod cert, 
posibilitățile in această direcție 
încă nu au fost epuizate. Se în
țelege că aceasta reclamă dorin
ță și bunăvoință de ambele 
părți. Noi pornim de la ideea că 
relații raționale între R.D.G. și 
R.F.G. sint nu numai in avan
tajul celor două state germane, 
ci servesc și procesului de des
tindere în întreaga Europă".

în prezent, a menționat Erich 
Honecker. problema centrală 
trebuie să o constituie stabili
zarea in continuare a rezultate
lor obținute in asigurarea păcii. 
Mai sînt încă multe de făcut 
pentru a imprima durabilitate 
procesului de destindere.

Vorbitorul a exprimat apoi 
solidaritatea cu luptătorii Uni
tății Populare din Chile, cu po
porul vietnamez și s-a pronun
țat pentru lichidarea focarului 
de tensiune din Orientul Apro
piat. El a adresat un salut an
tifasciștilor din Portugalia și 
Grecia, „tuturor oamenilor care 
se ridică în mod dezinteresat 
și gata de sacrificiu la luptă 
pentru cauza dreaptă a popoa
relor lor".

în încheierea cuvintării sale, 
Erich Honecker a arătat că, în 
prezent, se acționează cu toată 
energia pentru îndeplinirea pla
nului și pentru pregătirea ur
mătorului plan, care va duce 
mai departe progresul realizat 
și va încheia bilanțul ce va fi 
prezentat celui de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G. El a anun
țat că se lucrează la elaborarea 
proiectului următorului plan 
cincinal și a directivelor dez
voltării societății socialiste a 
R.D.G. pină în 1990.

R. D. Germană, în colaborare 
cu toate celelalte state frățești, 
va păși consecvent mai departe 
pe calea spre comunism. Pen
tru formarea societății socialis
te dezvoltate, vom mai avea ne
voie de cițiva ani și va trebui să 
mai depunem încă multă mun
că. La Congresul al VIII-lea al 
P.S.U.G. s-a arătat că între 
cele două faze ale societății co
muniste nu există bariere. A- 
cest cuvînt definește cu preci
zie procese sociale importante 
care se produc în țara noastră. 
Depășirea deosebirii de esență 
dintre munca fizică și cea inte
lectuală. dintre oraș și sat este 
în curs de desfășurare și conti
nuă. Se realizează progrese im
portante in apropierea pe plan 
social a claselor și păturilor pri
etene ale poporului nostru.

Vorbitorul a evidențiat că 
îndeplinirea sarcinii principale 
trasate de Congresul al VIII-lea 
al P.S.U.G. — tot mai buna sa
tisfacere a necesităților mate
riale și culturale ale oamenilor 
muncii printr-o muncă tot mai 
productivă — se realizează prin 
respectarea strictă a legii eco
nomice fundamentale a socialis
mului. Vom acorda și pe viitor 
o mare atenție satisfacerii ne
cesităților populației cu produse 
de înaltă calitate, a declarat 
primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. Totodată, pe calea con
sumului social și al folosirii 
fondurilor sociale vor fi garan
tate condițiile esențiale pentru 
dezvoltarea societății și a fie
cărui individ.

în continuare, a luat cuvîntul 
secretarul general al . C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, care 
participă la manifestările con
sacrate celei de-a 25-a aniver
sări a întemeierii R. D. Germa
ne.

★
în seara aceleiași zile, pe ma

gistrala Unter den Linden din 
capitala R. D. Germane a avut 
loc o impresionantă demonstra
ție cu torțe a organizației Ti
neretului Liber German și a 
organizației de pionieri „Emst 
Thălmann", la care au partici
pat zeci de mii de tineri.

în tribune au luat loc condu
cătorii de partid și de stat ai 
R. D. Germane, precum și de
legațiile de peste hotare invita
te să ia parte la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 25 de 
ani de la întemeierea republicii.

TELEGRAME

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul național pentru apă
rarea păcii, Comitetul foștilor 
deținuți antifasciști, Consiliul 
Național al Societății de Cruce 
Roșie, alte organizații obștești 
și instituții centrale din țara 
noastră au transmis, de aseme
nea, telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor simi
lare din R.D. Germană.

(Agerpres)

Tovarășul Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Federal al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, care se află într-o 
vizită de lucru în țara noastră, 
a întreprins, duminică, o călăto
rie in județul Buzău, împreună 
cu tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru ai Guvernului Re
publicii Socialiste România. 
Au fost vizitate tabăra de 
sculptură în aer liber Mă
gura, întreprinderea de gea
muri Buzău, stațiunea de cerce
tări viticole Pietroasa, precum 
și unele obiective sociale din 
județ.

Cu acest prilej, au fost con
tinuate convorbirile dintre șefii 
guvernelor celor două țări, evi- 
dențiindu-se și de această dată 
o serie de obiective de interes 
comun, menite să contribuie la 
aprofundarea relațiilor de cola
borare și cooperate româno-iu- 
goslave în toate domeniile de 
activitate.

★
Tovarășul Gemal Biedici a 

oferit un dineu in onoarea tova
rășului Manea Mănescu.

Au participat tovarășii Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Constantin Băbă- 
lău. ministrul energiei electrice, 
Ion St. Ion, secretar general al

Lucrările consfătuirii 
cadrelor de conducere 

din silvicultură
în Capitală au început, dumi

nică după-amiază, lucrările 
Consfătuirii cadrelor de condu
cere din silvicultură.

Participanții dezbat in plen și 
pe secțiuni de specialitate pro
bleme privind dezvoltarea silvi
culturii, perfecționarea metode
lor și a stilului de muncă, îm
bunătățirea și ridicarea întregii 
activități din această ramură pe 
un plan calitativ superior co
respunzător cerințelor economiei 
naționale.

în cuvîntul de deschidere, to
varășul Vasile Patilineț, minis
trul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții. după 
ce a relevat condițiile deosebite

ANIVERSARE
Locuitorii orașului Orăștie, 

județul Hunedoara, au sărbăto
rit duminică împlinirea a 750 de 
ani de existență a străvechii lor 
așezări.

La adunarea prilejuită de a- 
■cest jubileu, alături de cetățe
nii orașului, au participat dele
gați ai unor municipii și altor 
orașe din județ.

Evocînd istoria seculară a lo
calității, tradițiile culturale și 
spirituale ale acestor locuri, 
unde cărturarul Coresl a tipă
rit celebra „Palia de la Orăștie", 
s-au născut și au învățat gîn- 
ditori de renume ca Nicolae 
Olahus, Ion Budai-Deleanu, 
unde a țrăit Aurel Vlaicu, pri
marul orașului Ion Păstrăv, a 
înfățișat realizările și transfor
mările înnoitoare înfăptuite în 
această așezare în anii construc
ției socialiste.

Participanții la adunare au 
primit cu viu entuziasm, cu deo
sebită mîndrie și satisfacție De
cretul prezidențial prin care ora
șului Orăștie i-a fost conferit 
Ordinul „23 August" clasa I 
pentru contribuția adusă de lo
cuitorii săi la lupta întregului 
popor pentru libertate și progres 
social și participarea activă la 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Cuvinte calde de salut și 
urări de noi succese în muncă 
au fost adresate cetățenilor din 
Orăștie, cu această ocazie, de 
Constantin Dumitrescu, secretar 
al Comitetului județean de 
partid Hunedoara, de reprezen
tanți ai unor consilii populare 
județene, de numeroși alți invi
tați la adunarea jubiliară.

Exprimînd sentimentele de 
profundă recunoștință pentru 
grija pe care partidul și statul 
o acordă dezvoltării și înfloririi 
patriei noastre socialiste, adeziu
nea lor deplină la politica in
ternă și externă a partidului, 
participanții la festivitate au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care se angajează să-și dă
ruiască întreaga putere de mun
că pentru a infăptui cu cinste 
mărețul program al partidului 
de inălțare a României spcialiste 
pe noi culmi ale progresului și 
civilizației.

în aceeași zi, în piața centrală 
a orașului au fost dezvelite un 
monument ce simbolizează cele
bra lucrare „Palia de la Orăș
tie", tipărită aici, precum și 
busturile lui Dccebal, Aurel 
Vlaicu, dr. Petru Groza.

COMEMORARE
La Arad s-au desfășurat, du

minică, festivitățile consacrate 
comemorării generalilor martiri 
ai armatei revoluționare ma
ghiare de la 1848—1849, răpuși pe 
aceste meleaguri de autoritățile 
imperiale habsburgice.

în cursul dimineții, în pre
zența unei delegații guverna
mentale române, condusă de to
varășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și a unei 
delegații guvernamentale ungare, 
condusă de tovarășul Laszlo Or
ban. ministrul culturii din Re
publica Populară Ungară, a avut 
loc ceremonia reînhumării gene
ralilor, la obeliscul ridicat in 
1881 în memoria lor.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Ungare, au fost depuse coroane 
și jerbe de flori din partea ce
lor'două delegații guvernamen
tale, precum și din partea unor 

Consiliului de Miniștri, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat de asemenea par
te Petar Dodik, ambasadorul 
R-S.F. Iugoslavia la București, 
și membri ai ambasadei.

în timpul recepției, tovarășii 
Gemal Biedici și Manea Mănes
cu au toastat în sănătatea pre
ședinților celor două țări vecine 
și prietene, tovarășii Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea continuă a prie
teniei dintre popoarele iugoslave 
și român, pentru întărirea cola
borării și cooperării dintre Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia și Republica Socia
listă România.

★
în aceeași zi, președintele 

Consiliului Federal al R.S.F. 
Iugoslavia a înmînat tovarășu-’ 
lui Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, preșe
dintele părții române în Comi
sia mixtă de colaborare econo
mică româno-iugoslavă. Ordinul 
„Drapelul iugoslav cu panglică", 
pentru meritele aduse la dezvol
tarea și consolidarea relațiilor 
de prietenie și a colaborării eco
nomice dintre Iugoslavia și 
România.

create de partid și de stat dez
voltării acestei ramuri a mențio
nat măsurile ce trebuie între
prinse de silvicultori in scopul 
asigurării îndeplinirii înainte de 
termen a cincinalului. înfăptui
rii exemplare a sarcinilor ce le 
revin din documentele ce vor fi 
adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, pentru 
conservarea și dezvoltarea pă
durilor. valorificarea integrală 
și superioară a masei lemnoase 
exploatate, gospodărirea rațio
nală a vînatului și pisciculturii, 
ridicarea eficienței economice a 
întregii activități în domeniul 
silviculturii.

Lucrările consfătuirii continuă.

CRONICA
U.T.C.

Sîmbătă a sosit în Capita
lă, venind de la Amster
dam, delegația Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Co
muniști din România, con
dusă de tovarășa Szanto 
Georgeta Paula, vicepre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a participat 
Ia un seminar internațional 
organizat de Asociația Stu- 
dențiloi' Olandezi pentru 
Națiunile Unite.

★
In aceeași zi a sosit in 

Capitală o delegație a Aso
ciației Studenților Olandezi 
pentru Națiunile Unite care 
urmează să efectueze o vi
zită în țara noastră la invi
tația U.A.S.C.R.

organizații de masă și obștești 
din județul Arad și județul Be- 
kes din R. P. Ungară.

în continuare, la Palatul cul
tural din localitate, in prezența 
unui numeros public, s-a desfă
șurat o adunare comemorativă. 
Cu acest prilej, șefii celor două 
delegații au evocat evenimen
tele istorice de acum 125 de ani, 
precum și relațiile de înțelegere 
și prietenie in continuă dez
voltare, de colaborare multi
laterală și bună vecinătate 
statornicite între popoarele 
României și Ungariei, in spiritul 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar.

Festivitățile s-au Încheiat cu 
un spectacol evocator susținut 
de artiști ai Teatrului de Stat 
din Arad, Teatrului maghiar de 
Stat din Timișoara și actori din 
țara vecină și prietenă.

ZI RECORD
„Ziua recoltei" a fost, în ju

dețele Dolj, Mehedinți și Gorj, 
zi de lucru record in agricultură. 
Cei peste 100 000 țărani coopera
tori, lucrători din întreprinderile 
de stat și mecanizatori prezenți 
în cîmp, cărora li s-au alăturat 
peste 50 000 elevi și studenți, au 
strîns recolta de porumb, sfeclă 
de zahăr și cartofi de pe aproape 
10 000 hectare, au recoltat 2 800 
tone legume și fructe și au în- 
sămînțat cu grîu 8100 hectare. 
Cu realizările de duminică, lu
crătorii din unitățile agricole ale 
Doljului, de exemplu, au ridicat 
la peste 100 000 ha suprafața 
culturilor recoltate și la aproa
pe 100 000 hectare pe cea însă- 
mînțată cu grîu, orz, rapiță, cul
turi furajere și leguminoase, iar 
cei din Mehedinți — la 20 000 
hectare suprafața de pe care 
a fost cules porumbul și la 25 00(i 
hectare pe cea msămînțată.

MANIFESTARE
Duminică s-au încheiat ma

nifestările prilejuite de împlini
rea unui sfert de veac de la în
ființarea Teatrului de păpuși din 
Craiova. Timp de patru zile, 
păpușarii craioveni au prezentat 
cele mai reușite piese din pre
mierele susținute de-a lungul 
existenței teatrului, au organizat 
întilniri cu spectatorii, cu oa
meni de cultură și artă din di
ferite localități doljene. Simul
tan, păpușari amatori de la di
ferite școli din Craiova au pre
zentat spectacole cu piese puse 
în scenă sub îndrumarea acto
rilor teatrului sărbătorit.

România și R. P. Chineză
Recepția de la Ambasada 

română din Pekin
PEKIN 5 — Corespondentul 

Agerpres, Ilie Tecuță, transmi
te : Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România și 
China, Nicolae Gavrilescu, am
basadorul țării noastre la Pe
kin, a oferit, în saloanele am
basadei, o recepție la care au 
participat Ci Pin-fei, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Iu Gian, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Jen 
Iun-giong, adjunct al șefului 
secției relații externe al C.C. a 
P.C. Chinez, Siang Ciun-hua, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei populare de 
eliberare chineze.

în cuvîntul său, ambasadorul 
țării noastre a subliniat profun
da semnificație a acestui re
marcabil eveniment in cronica 
tradiționalelor legături de prie
tenie româno-chineză, trăinicia 
relațiilor de colaborare multila
terală dintre cele două partide, 
țări și popoare, relații înteme
iate pe principiile marxism-le
ninismului, internaționalismului 
socialist, respectului reciproc 
pentru independența și suvera
nitatea națională, neamestecului 
în treburile interne, deplinei e- 
galității în drepturi și întrajuto
rării tovărășești. Relevînd înal
ta prețuire pentru strînsele ra
porturi de prietenie cu popprul 
chinez, precum și cursul mereu 
ascendent al contactelor și 
schimburilor româno-chineze, 
ambasadorul a evocat vizita de 
prietenie în R.P. Chineză a de
legației de partid și de stat 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, prin 
convorbirile avute cu președin
tele Mao Tzedun, cu premierul 
Ciu En-lai și cu ceilalți condu
cători de partid și de stat chi
nezi, a dat un nou impuls întă
ririi relațiilor de prietenie și co
laborare frățească între cele

Recepție la
R. P. Chineze

Ambasadorul R.P. Chineze la 
București. Li Tin-ciuan, a ofe
rit simbătă o recepție, cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre România și China.

Au luat parte tovarășii Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, Dumitru Tur
cuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și o- 
fițeri superiori.

La recepție au fost rostite 
scurte alocuțiuni.

Subliniind semnificația aces
tui eveniment, care a deschis un 
nou capitol în istoria relațiilor 
dintre cele două țări, ambasa
dorul Li Tin-ciuan a arătat că 
în cei 25 de ani relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Chi
na și România s-au dezvoltat 
continuu. în acest context, vor
bitorul a subliniat importanța 
deosebită pentru adîncirea și 
extinderea legăturilor frățești 
dintre partidele și popoarele 
român și chinez a vizitei dele
gației de partid și guvernamen
tale conduse de tovarășul Ciu 
En-lai in România și a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea unei delegații de par
tid și de stat române, în R.P. 
Chineză, întîlnirile și convorbi
rile dintre conducătorii celor 
două țări și popoare. China și 
România — a spus vorbitorul — 
nutresc sentimente reciproce de 
simpatie și se sprijină reciproc. 
Ambasadorul Chinei a exprimat 
calde mulțumiri pentru lupta 
neobosită, efortul depus de 
România pentru restabilirea lo
cului legitim al Chinei în O.N.U. 
și in alte organisme internațio
nale. Sîntem profund convinși — 
a spus ambasadorul — că și in 
viitor unitatea militantă și prie-

încheierea lucrărilor Conferinței 
asociațiilor europene pentru 

Națiunile Unite
La București s-au încheiat, 

simbătă. lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe a asociațiilor 
europene pentru Națiunile Uni
te.

Ultima ședință plenară a reu
niunii a fost consacrată adoptă
rii documentelor finale privind 
temele care au constituit obiec
tul dezbaterilor.

Declarația asupra temei „Opi
nia publică, atitudini și contri
buția asociațiilor europene pen
tru Națiunile Unite la realiza
rea scopurilor Conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa", relevînd progresul în
registrat în ceea ce privește des
tinderea politică internațională, 
subliniază, totodată, că existen
ța unor conflicte locale sau re
gionale. instabilitatea internă, 
inegalitățile acute sociale și e- 
conomice trebuie să fie conside
rate și tratate ca amenințări po
tențiale ale păcii și securității 
internaționale.

Idei, sugestii și propuneri deo
sebit de importante pentru acti
vitatea de viitor a asociațiilor 
europene și Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite sint avansate și in decla

două partide, guverne și po
poare.

în alocuțiunea sa, ministrul 
de externe chinez a arătat : 
„Stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre China și România re
prezintă un remarcabil eveni
ment în istoria relațiilor dintre 
popoarele noastre. în cei 25 de 
ani care au trecut, schimburile 
prietenești și relațiile de cola
borare dintre țările noastre în 
domeniile politic, economic, mi
litar, cultural au cunoscut o dez
voltare continuă". Subliniind 
marile înfăptuiri ale popoarelor 
român și chinez în construcția 
socialistă și atmosfera însufle
țită de prietenie in care cele 
două popoare au sărbătorit îm
preună recent cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă și cea 
de-a XXV-a aniversare a creă
rii R.P. Chineze, Ci Pin-fei a re
liefat sprijinul reciproc pe care 
și-l acordă țările noastre in ope
ra de edificare a noii orinduiri, 
în lupta pentru apărarea inde
pendenței și în lupta împotriva 
imperialismului. „în ultimii ani 
— a arătat ministrul de exter
ne chinez — schimburile frec
vente de vizite între conducăto
rii celor două țări au contribuit 
în mod deosebit la adîncirea 
cunoașterii reciproce și prieteni
ei frățești dintre țările noastre". 
„Toate acestea — a continuat 
Ci Pin-fei — au dovedit în mod 
elocvent puternica noastră soli
daritate revoluționară și priete
nia militantă".

în încheierea alocuțiunilor lor, 
vorbitorii au toastat pentru 
succese tot mai mari în con
strucția socialistă, pentru conti
nua dezvoltare a prieteniei fră
țești, solidarității militante din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, în sănătatea președin
telui Mao Tzedun, în sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători de par
tid și de stat chinezi și români.

Ambasada 
din București
tenia revoluționară dintre parti
dele, țările și popoarele noastre 
se vor consolida și dezvolta în 
lupta comună împotriva impe
rialismului, pentru construirea 
socialismului.

Arătind că imediat după pro
clamarea R.P. Chineze, România 
a fost unul dintre primele state 
ale lumii care au stabilit rela
ții diplomatice cu China popu
lară, tovarășul Ion Pățan a evi
dențiat caracterul acestor le
gături așezate încă de la început 
pe bazele trainice ale ideologiei 
marxist-leniniste și internațio
nalismului proletar, pe respec
tarea principiilor independenței, 
suveranității, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, respectului reciproc și 
întrajutorării tovărășești. în 
măreața operă de construire a 
socialismului, în activitatea pe 
plan internațional, țările și po
poarele noastre și-au acordat și 
își acordă reciproc un sprijin 
multilateral. Poporul român se 
bucură din toată inima de vic
toriile și succesele obținute de 
poporul frate chinez, sub con
ducerea partidului său comunist, 
în frunte cu tovarășul Mao Tze
dun. Acum, cînd aniversăm un 
sfert de veac de la stabilirea 
relațiilor diplomatice, a spus în 
încheiere vorbitorul, constatăm 
cu satisfacție că se intensifică 
colaborarea dintre cele două 
țări în multiple domenii, legătu
rile frățești dintre partidele 
noastre, spre binele ambelor po
poare, al cauzei socialismului 
pentru triumful luptei împotri
va imperialismului, colonialis
mului, pentru pace in întreaga 
lume.

în cursul recepției, vorbitorii 
au toastat pentru continua dez
voltare a prieteniei româno-chi
neze. în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președin
telui Mao Tzedun, pentru noi 
succese in opera de construire 
a socialismului în cele două țări.

(Agerpres)

rațiile cu privire la celelalte te
me ce s-au aflat în centrul pre
ocupărilor conferinței : „Sarci
nile ce revin asociațiilor euro
pene în promovarea și aplicarea 
principiilor și măsurilor preco
nizate de documentele adoptate 
în cursul sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate problemelor materii
lor prime și dezvoltării", „Ro
lul asociațiilor europene în ca
drul activității internaționale și 
naționale . vizîpd eliminarea dis
criminării pe motive de rasă, 
sex și condiție economică" și 
„Intensificarea activității aso
ciațiilor europene pentru promo
varea în rindurile tineretului a 
idealurilor de pace, securitate, 
respect reciproc, înțelegere și 
cooperare".

Conferința a adoptat o rezo
luție, avînd ca autori delegații
le Danemarcei și Franței, prin 
care participanții își exprimă 
deplina lor gratitudine față de 
Guvernul Republicii Socialiste 
România pentru interesul ma
nifestat față de această reuniu
ne, pentru contribuția și condi
țiile create in scopul desfășură
rii cu succes a lucrărilor sale.
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SUCCESE
ALE PATRIOȚILOR 

CAMBODGIENI

CAIRO

Delegația parlamentară română
Edward Gierek 
în vizită în S.U.A.

Grecia la urne

exter-
primită de președintele Sadat

Forțele potriotice de eliberare 
din Cambodgia au tăiat șoseaua 
care leagă orașele Siem Reap și 
Angkor, izolind trupele lonno- 
liste aflate în drum spre Siem 
Reap și creînd o situație alar-' . 
mantă pentru forțele inamice 
din această regiune. Recent, pa
triot» au tăiat și șoseaua nr, 6, 
care leagă orașul Siem Reap de 
frontiera thailandeză, izolind, 
astfel, din toate părțile garni
zoana lonnolistă din acest oraș.

Mai aproape de Pnom Penh, 
la 80 kilometri, în zona Kom- 
pong Chang forțele patriotice 
au aruncat în aer un pod stra
tegic, oprind definitiv inainta- 
rea unei grupări blindate lonno- 
liste pe șoseaua nr. 5.

In sudul Cambodgiei a fost 
semnalată intensificarea acțiu
nilor ofensive ale patrioților în 
jurul capitalei provinciale Ta
keo, situată la circa 60 kilometri 
de Pnom Penh. Noi ciocniri 
sint, de asemenea, anunțate la 
circa 100 kilometri sud-vest de 
capitală în jurul orașului Kom- 
pong Seila, încercuit de patrioti 
de peste trei luni.

O.N.U.: întrevederea 
ministrului de externe 
al României cu șeful 
delegației R. P. Chi

neze
Ministrul afacerilor

ne al României, George Ma- 
covescu, șeful delegației țării 
noastre Ia lucrările celei de-a 
29-a sesiuni a Adunării Ge
nerale, a avut o întrevedere 
cu șeful delegației R.P. Chi
neze la O.N.U., Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

în cursul convorbirilor s-a 
procedat la o examinare a 
unora dintre problemele in
ternaționale prezente pe 
genda actualei sesiuni a 
dunării Generale. Interlocu
torii au fost de acord asupra 
necesității continuării colabo
rării dintre cele două dele
gații la O.N.U. pentru spri
jinirea inițiativelor pozitive 
întreprinse în acest cadru 
internațional, in spiritul bu
nelor relații dintre partidele 
și popoarele României și Chi
nei.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat șefii 
misiunilor permanente ale 
celor două țări pe lingă 
O.N.U..

a- 
A-

Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a pri
mit. sîmbătă, delegația Marii 
Socialiste România, condusă 
M.A.N.

Adunări Naționale a Republicii 
de Nicolae Giosan, președintele

în cursul întîlnirii, președin
tele Marii Adunări Naționale a 
transmis președintelui Republi
cii Arabe Egipt din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un călduros mesaj 
de salut, urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
egiptean prieten urări de noi 
succese în dezvoltarea indepen
dentă a țării pe calea progresu
lui și. prosperității.

Mulțumind pentru mesaj, 
președintele Anwar El Sadat a 
rugat pe oaspete să transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporu
lui român succese tot mai mari 
pe calea înfloririi multilaterale 
a României.

Cu acest prilej, între președin
tele Anwar El Sadat și Nicolae 
Giosan a avut loc o convorbire, 
în cadrul căreia au fost expri
mate satisfacția pentru evoluția

mereu ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare ro- 
mâno-egiptene, convingerea că 
realizarea acordurilor și înțele
gerilor convenite în cursul vizi
telor la nivel înalt va contribui 
la continua înflorire a României 
și Egiptului, la extinderea coo
perării bilaterale în toate do
meniile, în interesul ambelor 
țări și popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

La întrevedere au participat 
Hafez Badawi, președintele A- 
dunării Poporului din R.A.E., 
Sayed Zaki, președintele Comi
siei parlamentare pentru recon
strucție, prim-secretar al 
nizației Uniunii Socialiste Ara
be a orașului Cairo, alți depu- 
tați.

• EDWARD GIEREK. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
placat, duminică, in S.U.A., unde 
va face o vizită oficială, la in
vitația președintelui Gerald 
Ford, anunță agenția P.A.P.

Edward Gierek este insoțit de 
Mieczyslav Jagielski, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Stefan Olszowski, ministrul afa
cerilor externe, precum și de 
Ryszard Frelek, membru al Se
cretariatului C.C., șeful Secției 
externe a C.C. al P.M.U.P.

orga-

In convorbirile pe 
care in aceste zile le 
am Ia Berlin, o subli
niere revine constant : 
tineretul constituie in 
R. D. Germană o for
ță socială și politică 
de primă însemnătate. 
Evocind realizările ob
ținute, de pildă, in 
domeniile activității e- 
conomice, nu se pot 
trece cu vederea apor
tul eficient al tinere
tului, elanul său în 
muncă, seriozitatea cu 
care își îndeplinește 
îndatoririle. La Com
binatul de cabluri e- 
lectrice K.W.O. din 
districtul Kopenick un 
activist al Tineretului 
Liber German îmi spu
nea :

— Se știe că ritmul 
de creștere a venitu
lui național ilustrează 
în mod concludent 
dezvoltarea economică 
a unei țări. în Repu
blica Democrată Ger
mană, în 25 de ani, 
venitul național a spo
rit de peste 5,5 ori in 
condițiile în care nu
mărul persoanelor ce 
lucrează a rămas a- 
proximativ același. A- 
nul trecut, pentru pri
ma dată, în ramurile 
industriei de stat s-a 
înregistrat o depășire 
a nivelului de 200 mi
liarde mărci — valoa
rea producției de măr
furi — cu o rată de 
creștere de 5,5 la sută 
în raport cu 1972. Pro
ducția 
anului 
lizată 
puțin 
mini !
mără printre principa
lii autori ai acestui 
semnificativ progres 
economic.

Expoziția „Maiștrilor 
de mîine" 
adevărată mișcare de 
masă. Ea își propune 
să asigure participarea 
tinerilor la înfăptuirea 
progresului tehnico- 
științific în economia 
națională. Se pornește 
de la o temeinică bază 
de masă ca să se a- 
jungă în cele din urmă 
la organizarea în trep
te a unor expoziții cu
prinzind realizările 
din întreprinderi, dis
tricte și regiuni. în ca-

de mărfuri a 
1949 a fost rea- 
în 1973 în mai
de... 7 săptă- 

Tinerii se nu-

a devenit o

drul lor, tinerii își pre
zintă propunerile de 
invenții și raționalizări. 
Cei care rezistă tuturor 
confruntărilor din eta-

20 000 și-au văzut lu
crările expuse la 
Leipzig.

— Un factor esen
țial, ne explică Lothar

„Maiștri
de mi ine"

Prin telefon de la trimisul nostru

Coloanele rafinăriei de la Bohlen au fost con
struite după moderna metodă a montajului în 

bloc.

- i ■

pele preliminare ajung 
să participe la expozi
ția centrală a „Maiș
trilor de mîine" orga
nizată la Leipzig.

Mișcarea aduce eco
nomiei naționale be
neficii importante. în 
1973 din cei peste 1.5 
milioane de tineri an
gajați in mișcare,

Slapinscki, de la Com
binatul de cabluri e- 
lectrice K.W.O. din 
districtul Kopenick al 
Berlinului, este acela 
al pregătirii generale 
și de specialitate de 
10 ani pe care școala 
o asigură tinerilor.

La începutul anului 
școlar, 1973—1974, 95 la

sută din elevi urma
seră astfel de cursuri. 
16 800 din ei se înscri
seseră în școli tehnice 
superioare, pregătin- 
du-se să devină ingi
neri. Dintre cele 20 000 
de persoane care au 
urmat în 1972 cursurile 
universităților popu
lare, cea mai mare 
parte au ales forme de 
perfecționare tehnico- 
profesională. Pe un a- 
semenea fond se ex
plică, desigur, prezen
ța unui număr destul 
de mare de tineri, 
peste 140 000, la sesiu
nile cluburilor „Tineri 
tehnicieni" și „Tineri 
inovatori". Lothar Sla
pinscki îmi mărturisea 
că dintre tovarășii săi 
din combinatul K.W.O. 
— aproximativ 5 000 
de tineri din colecti
vul de 16 000 muncitori 
și ingineri — 85 la sută 
au participat an de an 
Ia mișcarea „Maiștrilor 
de mîine", că 850 din
tre ei abia au absolvit 
școala profesională și 
numără sub 3 ani de 
practică în combinat. 
Economiile antecalcu- 
late ale aplicării celor 
161 de teme de lucru 
de care s-au ocupat 
tinerii pentru cea de-a 
16-a ediție a expozi
ției „Maiștrilor de 
mîine", se ridică nu
mai în această între
prindere 
milioane 
Proiectul < 
resant : ,
procesului 
de prelucrare a cablu
rilor electrice pentru 
înalta tensiune".

Desigur nu toți a- 
jung să-și împlineas
că dintr-o dată proiec
tele ambițioase, nu 
toți izbutesc să desco
pere de la cele dintâi 
încercări soluțiile eco
nomicoase. — 
de aceea 
„Maiștrilor 
stimulează 
azi izbutesc 
mai puțin decît visea
ză, dar care prin efor
turi continue 
să pună 
imaginația 
lor tehnic.

la circa 2 
de mărci, 

cel mai inte- 
„Optimizarea 

i tehnologic

Dar tocmai 
mișcarea 

de mîine" 
pe cei care 

să dea

în 
și

reușesc 
valoare 
talentul

TACC1UMIRCEA
Berlin, 6 octombrie

PE SCURT»PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

Ambasadorul român 
la Abidjan și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
• SÎMBATA, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Republica Coasta de Fildeș, Ion 
I. Dumitru, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președinte
lui Felix Houphouet Boigny.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Felix Houphouet Boigny, din 
partea președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate, 
progres și pace pentru poporul 
ivorian prieten.

Președintele Republicii Coasta 
de Fildeș a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
cele mai vii mulțumiri pentru 
mesajul adresat, împreună cu 
salutul său de caldă prietenie și 
respect față de șeful statului 
român, urările sale și ale_ po
porului ivorian de succese în ac
tivitatea de înaltă r' 
desfășurată 
Iul român, 
destinderii

mii 25 de ani. Conform unor 
declarații oficiale, cutremurul 
s-a soldat cu 68 de morți, 2 264 
răniți și 13 590 de clădiri distru
se sau avariate. Autoritățile au 
făcut apel pentru aducerea grab
nică de corturi spre a se asigura 
adăpost celor 60 000 de persoane 
sinistrate. Pagubele materiale 
provocate de acest cutremur au 
fost evaluate la 25 milioane de 
dolari.

răspundere 
în interesul poporu- 
al cauzei păcii 
internaționale.

Și

Bilanțul 
cutremurului din Peru
• AUTORITĂȚILE PERUANE 

au dispus închiderea, pentru o 
anumită perioadă, a teatrelor, 
stadioanelor, cluburilor și sălilor 
de mare capacitate din Lima, 
pentru a se evita o catastrofă 
în cazul declanșării unor noi cu
tremure. De altfel, mișcarea se
ismică produsă joi in capitala 
Perului, și care a durat două 
minute, a fost cea mai puterni
că înregistrată la Lima în ulti-

• CU CINCI ZILE înain
tea desfășurării alegerilor 
generale anticipate din Marea 
Britanie, elementele extre
miste își continuă acțiunile 
teroriste. După cum infor
mează agențiile de presă, in 
noaptea de sîmbătă spre du
minică, în localitatea Guild
ford din sudul Londrei, s-au 
produs explozii succesive în 
două localuri publice. Potri
vit unui prim-bilanț dat pu
blicității de autoritățile lo
cale, cinci persoane au fost 
ucise, iar 68 rănite.

în cea mai mare 
victimele sînt militari 
nici care au asigurat 
ținerea ordinii în Ulster 
care 
din misiune. De asemenea, în 
rindul victimelor se află 
numeroși memhri ai famili
ilor acestora, în special fe
mei.

CHILE : Secretarul 
general al M.I.R. 
ucis în cursul 
unei ciocniri cu poliția
• UN COMUNICAT OFICIAL 

dat publicității la Santiago de 
Chile anunță că secretarul gene
ral al Mișcării Stângii Revoluțio
nare (M.I.R.), Miguel Enriquez, 
a fost ucis in cartierul San Mi
guel din capitală, în cursul unei 
violente ciocniri 
ordine.

cu forțele de

MENON, fost 
al apărării și

• KRISHNA 
ministru indian 
unul din promotorii politici de 
nealiniere a țării sale, a înce
tat din viață, în vîrstă de 78 de 
ani.

parte, 
brita- 
men- 

Și 
tocmai se întorseseră

Asasinate rasiste..;
„în exercițiul funcțiunii"

• ÎN PRIMELE ȘASE LUNI 
ale anului 1974, poliția sud-afri- 
cană a ucis, „în exercițiul func
țiuni", 50 de persoane (42 afri
cani, iar ceilalți — metiși și a- 
siatici). Aceste cifre au fost fă
cute cunoscute sîmbătă de mi
nistrul poliției al Republicii Sud- 
Africane, J. T. Kruger.

•PREȘEDINTELEMAO 
TZEDUN a avut, sîmbătă, o 
întrevedere cu El Hadj Omar 
Bongo, președintele Gabonului 
și șef al guvernului, și cu alte 
persoane oficiale care îl înso
țesc pe șeful statului gabonez în 
vizita sa in R. F. Chineză. Cu 
acest prilej, a avut loc o convor
bire cordială, prietenească — 
relatează agenția China Nouă

• RALPH TROUT, pacientul 
care a supraviețuit eel mai mult 
unui 
cetat 
după 
doua 
avea 
perație, efectuată la 
1969, noul transplant cardiac a 
fost realizat de o echipă de me
dici de la Universitatea din 
Stanford, condusă de chirurgul 
Norman Shumway. Ralph Trout 
a fost unul dintre cei 27 de paci- 
enți care au supraviețuit după 
ce li se grefase o inimă

transplant de inimă, a în- 
din viață, la numai 12 zile 
ce fusese supus unei a 
operații de același fel. El 
38 de ani. Ca și prima o- 

22 mai
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★
La Ambasada Republicii So

cialiste România din Cairo a 
avut loc, sîmbătă, o intîlnire 
prietenească între delegația par
lamentară română și parlamen
tarii egipteni;

Au participat Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporului 
din Egipt, Mamdouh Salem, vi- 
cepremier, Ahmed Younes, pre
ședintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole din 
R.A.E., Sayed Zaki, președinte 
al Asociației de prietenie egip- 
teano-române, președintele Co
misiei parlamentare pentru re
construcție.

• ZILELE ACESTEA, la 
Belgrad, s-a desfășurat cea 
de-a 6-a intîlnire a copiilor 
„Bucuria Europei", la care 
au participat 1 000 de pio
nieri din 14 țări. Din Româ
nia. la această tradițională 
manifestație a copiilor, care 
are loc sub auspiciile 
UNICEF și cu sprijinul or
ganizațiilor naționale ale a- 
cestei organizații, a partici
pat un grup de pionieri de 
la Casa pionierilor din Si- 
ghetu Marmației. Festivitatea 
principală a intilnirii — care 
are ca scop apropierea copi
ilor de pe continent și expri
marea solidarității cu copiii 
din lumea întreagă ;— a avut 
loc simbătă în elegantul pa
lat al sporturilor „Pionir" 
din Belgrad. Cu acest pri
lej, care a marcat, totodată, 
„Ziua mondială a copiilor", 
a fost prezentat un frumos 
program artistic, cuprinzind 
cîntece și jocuri. Programul 
de folclor al grupului de 
pionieri din România a fost 
salutat cu entuziasm de asis
tență.

• 2 ce smog-ul sporește, umanitatea riscă să fie
constituită într-o zi numai din femei. Precizarea a fost avansată 
de către profesorul Carlo Sirtori (Italia) în cursul unei conferințe 
ținute * la Milano. Explicația acestei previziuni: celulele genetice 
conținînd cromozomul y -— marca sexului masculin al notuui năs
cut - sînt mai sensibile decît celelalte la ceață și la poluarea ae
rului. Să fie acesta oare motivul că în prezent se nasc 150 de 
fete la 100 de băieți ? • CRETAN D că face o afacere bună, un 
colecționar de artă britanic a achiziționat la o vînzare un auto
portret de Rembrandt pentru suma de 90 000 lire sterline în mar
tie anul trecut. Constatîndu-se că e vorba de un fals, bogatul cum
părător a refuzat să mai plătească vreun ban, dar Curtea de Apel 
londoneză a refuzat validarea argumentării păgubitorului motivînd 
că, dacă n-ar fi fost vorba de un fals, autoportretul ar fi putut 
valora jumătate milion de lire. • TRIBUNALUL din Florența a 
lansat un mandat de arestare împotriva presupusului șef al Ma
fiei, Frank / Coppola. Supranumit „3 degete", acesta a fost arestat 
la 21 iunie 1974 sub acuzația de participare la un complot împo
triva prefectului de poliție Angelo Mangano și apoi pus în liber
tate provizorie. S-ar putea ca arestarea să survină chiar în ziua 
cînd Coppola împlinește 75 de ani. • CERCETĂTORI italieni 
preocupați de salvarea Veneției au preconizat recent crearea unor 
diguri^ „gonflabile" care să împiedice Adriatica să pătrundă in 
lagună. Pentru a împiedica pătrunderea „mareelor înalte" în oraș, 
ar fi suficient să se umfle cu apă cele trei „diguri" artificiale. 
Soluția pare cea mai puțin costisitoare dintre toate cele oferite 
în cadrul planului de salvare a celebrei cetăți a Dogilor. O sin
gură rezervă din partea experților: dacă „digurile" ar bloca ma
reele (indispensabile pentru „curățirea" lagunei), celebrele canale 
venețiene ar putea să devină nenavigabile. • TRIBUNALUL fe
deral elvețian a primit un recurs puțin obișnuit. Acesta cere anu
larea unei sentințe pronunțate de Înalta Curte a cantonului Valais 
pe motivul că unul din judecători „dormea profund" în timpul 
dezbaterilor, fiind deci „absent din punct de vedere intelectual" 
(lipsa unui judecător duce, potrivit dreptului elvețian, la anularea 
sentinței), o SURPRINSE de frigul care s-a instalat prematur in 
Elveția, mii de rîndunici nu au mai avut puterea să migreze spre 
sud. Pentru a le ajuta, specialiștii au lansat o operațiune de prin
dere și închidere a lor în colivii speciale, pe care le-au îmbarcat 
pe avioane ale companiei „Swissair" cu destinația Nisa, Barcelona 
și Roma, de unde ele își vor putea continua cu forțe proprii călă
toria. • UN AVION de tip „F-100" s-a ciocnit, în statul american 
Massachusetts, cu un... automobil. La aterizare, avionul a depășit 
pista și a lovit o mașină ce trecea prin apropiere. Conducătorul 
auto a decedat, iar pilotul a fost ușor rănit.

■

scaii
,r ”

„Părintele" aerotrenului experimental, Jean Berlin, a asistat 
recent la ultima cursă a creației sale la Chevilly. Autorității» 
renunțînd să-l mai folosească, aerotrenul va fi depus intr-un 

hangar în așteptarea unor timpuri mai bune.

cj

ULTIMA LUPTĂ : Lumina (o- 
rele 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20).

RUY BLAS : Scala (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

TATĂL RISIPITOR : Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16.15; 18,30; 
20,45), Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Patria (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,30; 20). București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16.15; 18,30; 20,45), Favo
rit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

SCURTA VACANȚA : Capitol
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20 30).

ÎN CER ȘI PE PAMÎNT : Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS ; Feroviar (orele 9.30; 12; 
15,30; 18; 20.30), Gloria (orele
8,45; 11;.............................................

SUBTERANUL !
(orele 9; 11,15; 
20,15).

DOI PE UN
Central (orele 9,15; 11,45; 
17,15; 20).

18; 20.30), Gloria 
__13,15] 15,30; 18; 20,30).

' Timpuri Noi
13,30; 15.45; 18;

BALANSOAR : 
14,30;

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚA ; Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20,15), Munca (orele 16; 
18; 20).

FĂRĂ UN ADIO :
11,15; 13;30; 17,30;
9.45;. 16 T- program 
Giuleștl (orele 15,30; ... . .

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Exoelsior (orele • 9; .11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 13,30;
20 45), Modern (orelfe 9; 11,15:
13,30: 16; 18,15; 20,15).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Unirea (orele 16; 19,15).

GOANA DURĂ AUR 
(orele 
20,30). 
13,30: 
(orele 
20.15).

TREI INOCENȚI : Pacea (orele 
16; 18; 20).

RIUL ROȘU : Grivița (orele 9; 
11.45: 15; 17,45: 20,15).

PIELE DE MĂGAR : Dacia lo
vele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

Doina (orele 
20), la orele 
pentru copii; 
18; 20,15).

9; 11,15; 13.30; 16
Aurora (orele 9 

15,45; 18: 20,15).
9; 11,15; 13,30; 1

Buzești 
î; 18,15; 
); 11,15;

Flamura 
15,45;. 18;

Calendarul electoral 
grec a fost fixat. La 17 
noiembrie va avea loc 
întîlnirea cu urnele — 
prima după un deceniu 
zbuciumat. Apoi, după 
maximum 45 de zile de la 
alegerile parlamentare, 
cetățenii greci vor trebui 
să decidă printr-un refe
rendum forma de stat: 
republică sau monarhie.

A
tena a intrat brusc 
in atmosfera elec
torală. Doar puține 
săptămîni au tre
cut de Ia sfirșitul 
lipsit de glorie al 
dictaturii militare și țara cu

noaște efervescența determinată 
de actul alegerilor. După neferi
cita „paranteză" de șapte ani și 
jumătate în care libertățile ce
tățenești au fost brutal anihi
late, după dispariția unui re
gim a cărui expresie sintetică 
au reprezentat-o sinistrele la
găre de concentrare, actualmente 
se produce intr-un tempo rapid 
normalizarea vieții publice. în
sănătoșirea climatului politic. 
Desigur, n-au putut fi șterse 
încă toate urmele trecutului a- 
propiat. Dar factorii de răspun
dere ai țării afirmă voința de a 
crea premisele necesare pentru 
a permite tuturor grecilor să-și 
manifeste în deplină libertate 
opțiunile. Un pas important în 
această privință l-a constituit a- 
brogarea legii nr. 509 din 1974, 
care interzicea Partidul Comu
nist din Grecia. După cum a- 
mintea ziarul AVGHI, „prigo
nirea Partidului Comunist, an
ticomunismul fanatic care se ba
zau pe legea 509 au adus neno
rociri incalculabile țării, submi- 
nind viața noastră politică și 
constituind, in cele din urmă, 
pretextul pentru instaurarea dic
taturii militariste". Cotidianul 
atenian aprecia că legalizarea 
Partidului Comunist deschide 
„o nouă pagină în viața politică 
a țării". Ideea o regăsim și în 
comentariile unor ziare ce nu a- 
parțin stingii. TO VIMA consi-

deră că această măsură „creea
ză condițiile necesare pentru ca 
toate tendințele politice din 
țară să se poată exprima și 
pentru ca viața politică să nu fie 
denaturată". In noile evoluții de 
pe scena politică greacă distin
gem un semnificativ efort pen
tru realizarea unității de acțiune 
a tuturor forțelor de stingă, de
mocratice și progresiste. In aju
nul unei confruntări electorale 
avind o importanță deosebită 
pentru destinul țării, forțele 
stingii — și în primul rind cele 
două partide comuniste din 
Grecia — au realizat un pas îna
inte in vederea coordonării acti
vității pentru democratizarea 
vieții naționale și pentru pre
gătirea alegerilor. Comunicatul 
comun E.D.A.-P.C.G. afirmă 
drept obiectiv principal unirea 
tuturor forțelor și tendințelor 
stingii pentru instaurarea unei 
veritabile democrații.

Toate sectoarele politice înre
gistrează regrupări menite să 
le faciliteze prezența în scurta 
bătălie electorală. Vechile for
mațiuni, tradiționale pentru pei
sajul politic atenian, își refac 
rindurile după anii dictaturii. 
Premierul Caramanlis, renunțînd 
Ia vechea denumire a partidului 
său, a creat o grupare intitulată 
„Noua democrație" care, potri
vit agenției FRANCE PRESSE, 
„reunește electoratul conserva
tor pe tema majoră a reînnoirii 
democrației în Grecia prin pu
nerea în practică a unui execu
tiv foarte asemănător celui din 
constituția franceză". Alte gru
pări, născute în lupta împotriva 
juntei militare, și-au făcut apa
riția. Ele preconizează programe 
care să împiedice revenirea la 
trecut, militind pentru un re
gim parlamentar care să re
flecte cu fidelitate voința popu
lară. O dezbatere însuflețită do
mină viața publică. Preocuparea 
nr. 1 din ultimele săptămîni — 
criza cipriotă — pare eclipsată 
de problema viitoarei fizionomii 
a democrației grecești. Legea e- 
lectorală determină controverse. 
„Sistemul proporțional întărit" 
—. care favorizează partidele 
mari — este criticat de forțele 
politice ce nu fac parte din gu
vern. Se exprimă temeri că a- 
cest sistem va denatura verdic
tul alegătorilor. Ilias Iliou, pre
ședintele E.D.A., considera că 
prevederile noii legi electorale 
urmăresc „să întărească parti
dele conservatoare și să limi
teze reprezentarea parlamentară 
a forțelor populare cele mai 
progresiste".

De altfel, se aud voci care o- 
biectează împotriva grabei cu

care sint organizate alegerile 
înainte de eliminarea tuturor 
consecințelor dictaturii militare. 
Se avertizează asupra faptului 
că in provincie aparatul de stat 
continuă să se afle în miinile e- 
lementelor pe care junta le-a 
plasat în posturi-cheie. Oficiali
tățile justifică necesitatea re
curgerii la alegeri imediate prin 
importanța deciziilor ce trebuie 
adoptate, decizii pe care numai 
un guvern născut din voința ur
nelor poate avea capacitatea și 
competența de a le lua. Guver
nul salvării naționale nu este 
decît o formație ministerială cu 
caracter de provizorat, avind 
sarcini limitate în timp. Or, 
complexitatea problemelor inter
ne și externe — se subliniază în 
sferele oficiale de la Atena — 
implică recurgerea la consulta
rea populară. Argumentul nu 
este împărtășit de toate cercu
rile politice. Se exprimă rezerve 
legate și de faptul că această 
rapidă revenire la disputele po
litice și electorale înainte de a- 
sigurarea stabilității regimului 
democratic, de epurare a apara
tului de stat și de înlăturarea 
pe toate planurile a urmărilor 
dictaturii, poate submina unita
tea națională absolut necesară 
nu numai din considerente do 
politică externă, ci și pentru a 
elimina definitiv orice tentativă 
de reîntoarcere Ia o perioadă de 
tristă amintire. Pentru că expo
nent» acestei perioade, infrinți, 
mai nutresc speranțe într-o re
vanșă. Hotărirea de a aduce in 
fața justiției pe autorii loviturii 
de stat din 1967 are de aceea o 
valoare de sever avertisment.

6 700 000 de greci vor fi che
mați la urne la 17 noiembrie. 
Ultimul parlament ales a fost 
cel din 16 februarie 1964. Lovi
tura de stat din 21 aprilie 1967 
a întrerupt cursul normal al vie
ții politice. Dar FRANCE 
PRESSE amintea că această lo
vitură de stat nu a fost o „pre
mieră" în istoria Greciei mo
derne. Un cetățean grec născut 
în 1900 a trăit in deceniile scurse 
trei răsturnări ale monarhiei, 
nouă lovituri de stat militare 
și cinci dictaturi. La Atena lec
țiile trecutului nu pot fi uitate. 
Problema continuării pînă la ca
păt și în profunzime a procesu
lui democratizării este esențială 
pentru viitorul țării. Acestei pro
bleme ii sint subordonate toate 
celelalte — oricît de complexe 
ar fi ele. Bătălia alegerilor va 
purta, fără îndoială, amprenta 
acestei realități determinată de 
condițiile specifice.

EUGENIU OBREA

La Palatul Quirinale, 
premierul Italiei, Maria
no Rumor, își prezenta 
pentru a șasea oară de
misia. Al 37-lea guvern 
din 1946, cu o existență 
scurtă, de numai 7 luni, 
se destrăma. Președinte
le Republicii, Giovanni 
Leone i-a cerut premie
rului să rămînă în func
ție pînă la formarea unui 
nou guvern. Astăzi el în
cepe consultări în vede
rea soluționării acestei 
crize.

I
storia evenimente
lor care au condus 
la decizia lui Ru
mor este relativ 
scurtă. Coaliția dc 
centru-stînga a fost 
timp de 12 ani aproape sin

gura formulă guvernamentală. 
In rezumat, divergențele se ra
mificaseră mult și fisurau co
rabia guvernamentală in cele 
două flancuri : la tribord, de- 
mocrat-creștinli și socialiștii- 
democratici ; la babord, socialiș
tii. După o reuniune urgentă a 
Consiliului de Miniștri, părțile 
au constatat că au vederi ire
conciliabile, corabia stătea să 
se scufunde, așa incit au ho- 
tărit s-o tragă în rada palatu
lui Quirinale. Ce-a urmat se 
știe.

Italia traversează o perioadă 
dificilă pentru sănătatea econo
mici sale : serioase deficite ale 
balanței comerciale (estimările 
pentru 1973 sint de ordinul a 
10 miliarde de dolari) ; o rată 
a inflației de aproape 20 la 
sută pe an (INTERNATIONAL

ORIENTUL
BEIRUT 6 (Agerpres). — Un 

comunicat al Ministerului liba
nez al apărării, transmis de 
postul de radio Beirut, anunță 
că, in cursul unui bombarda
ment efectuat de artileria israe- 
liană asupra satului Blida 
sudul țării, trei civili au 
omorîți și alte 9 persoane 
nite.

Bombardamentul a avut 
sîmbătă seara, la ora
GMT, precizează comunicatul.

din 
fost 
ră-

loc
18,30

CAIRO 6 (Agerpres). — Pre-

Ferentari (orele 
Cosmos (orele 13;

MEA SYBILLE :

NUNTA: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20).

VANDANA:
10; 15,30; 19), 
16; 19).

i PRIETENA
Floreasca (orele 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Vltan (orele 15,30; 18; 
20).

FATA DE PE KOSMAJ : Cotro- 
ceni (ora 14).

FLUTURII SINT LIBERI : 
troceni (orele 16; 18; 20).

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ : Crîngași 
17,45; 20).

NU ESTE TIMP :
16; 18; 20).

TRECĂTOARELE 
rițâ (ora 15,45).

CASA PĂPUȘILOR ; Miorița 
(orele 9; 11,15; 13; 18; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Moșilor (ora 15,30).

RECOM- 
(orele 15.38;

Homa: o criza dificilă
HERALD TRIBUNE) care se tra
duce în prețuri în continuă creș
tere și un număr alarmant de 
șomeri, aproximativ un milion 
(după aprecierile ministrului 
muncii, Luigi Bertoldi). Guver
nul Rumor a stabilit un pro
gram antiinflaționist axat pe 
înghețarea creditelor și crește
rea taxelor. Ultima serie de de
crete pentru o politică de aus
teritate, prezentate în Parla
ment. au suscitat protestele de- 
putaților socialiști care cer o 
nouă linie politică menită să a- 
sigure locul de muncă, să frî- 
neze prețurile și, mai ales, să 
nu-i împovăreze pe oamenii 
muncii italieni cu consecințele 
austerității. într-un cuvînt, so
cialiștii reclamă „o corectare 
profundă, intr-un sens social, a 
obiectivelor pe care le-a fixat 
guvernul". Organul Partidului 
Socialist Italian AVANTI apre
cia că „șomajul și foamea a 
milioane de italieni nu pot face 
obiectul unor tranzacții pentru 
Partidul Socialist" și adăuga în 
continuare : „Nu sîntem dispuși 
să ne modificăm revendicările 
deoarece sîntem convinși că ele 
răspund unei exigențe vitale a 
națiunii noastre". Socialiștii au 
sprijinit ofensiva sindicatelor 
împotriva scumpirii vieții. Ri
postând împotriva creșterii pre
țurilor, sindicatele italiene au 
întreprins acțiuni concrete de 
boicotare a costului ridicat al 
transportului (au oferit, de e- 
xemplu, muncitorilor tichete la 
prețul anterior). în orice caz, 
toamna socială italiană se a- 
nunță agitată.

Democrat-creștinii și socialiș- 
tii-democratici (cu excepția a- 
ripei de stingă democrat-creș- 
tină) au refuzat să ia în con
siderare cerințele Partidului 
Socialist. P.S.I., la rindul său, 
a refuzat să accepte în conti

nuare opțiunile de politică eco
nomică ale partenerilor săi.

Deteriorarea raporturilor din
tre aripile coaliției privează 
țara de un guvern care să în
treprindă măsuri economice an- 
tiinl'laționiste de strictă urgen
ță. Observatorii consideri. că 
este dificil de reconstituit o 
coaliție de tranziție între de- 
mocrat-creștini, socialiști-de- 
mocratici și republicani (FRAN
CE PRESSE). O altă ipoteză ar 
fi organizarea de alegeri anti
cipate peste șase luni, soluție 
care este respinsă de numeroa
se forțe politice intrucit — pre
cum semnalau comuniștii — „ar 
însemna crearea unui vid al 
puterii democratice într-un 
moment delicat și grav". Socia- 
liștii-democratici deși se pronun
ță pentru alegeri opinează : 
„Actualmente este imposibil de 
guvernat cu socialiștii". Dar re
cunosc tot ei „fără socialiști, 
parlamentul nu va oferi nici o 
altă majoritate de înlocuit".

Situația politică în care se 
găsește acum Italia a suscitat 
cele mai vii comentarii. Ziarul 
democrat-creștin IL POPOLO 
apreciază criza ca una „dintre 
cele mai grave și cele mai di
ficile de după război". Pe de 
altă parte, cotidianul P.C. Ita
lian, L’UNITA, intr-un edito
rial intitulat „împotriva aven
turii" conchidea : „Comuniștii 
se găsesc in situația de a con
tribui, prin inițiativa lor po
litică unitară și de masă, la e- 
vitarea aventurii în țară". Par
tidul Comunist se pronunță 
pentru o cotitură democratică 
in viața țării, pentru un guvern 
care să asigure un nou curs al 
politicii economice în concor
danță cu interesele maselor 
populare.

DOINA TOPOR

APROPIAT
ședințele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), Yasser Ara
fat, a sosit la Cairo, 
agenția M.E.N.

Se apreciază că, în 
convorbirilor pe care 
Arafat le va susține cu 
tați din țara-gazdă, vor 
date probleme privind 
egipteano-palestiniene și 
donarea eforturilor celor două 
părți în vederea dezbaterii pro
blemei palestiniene în cadrul 
Adunării Generale a O.N.U.

anunță

cursul 
Yasser 

oficiali- 
fi abor- 
relațiile 

coor-

APARTAMENTUL : Moșilor Ic
rele 18; 20,15).

CHITTY-CHITTY, BANG-BANG: 
Popular (orele 15.30; 19).

ORDINUL ANA ; Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,15),

TUNURILE DIN NAVARONE ; 
Flacăra (orele 15.30; 19).

IN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Arta (orele 15; 17,30; 20).

CAZUL ASTRID ; înfrățirea (0- 
rele 15,30; 18; 20,15).

PROGRAMUL I
Rahova (orele

IUBIRI : Mio-
16,00 Emisiune în limba maghia

ră. 18.30 Leipzig ’74 — tradiție și 
contemporaneitate. 18,55 Intîlnire... 
muzicală. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Țara întreagă întâmpi
nă cu noi succese Congresul al 
XI-lea. 20,00 Tribuna TV. Seara 
Televiziunii R. D. Germane (II).

AELS : dublarea 
deficitului comercial

• ÎN PRIMA JUMĂTATE a 
acestui an, deficitul comercial 
al celor șapte state membre ale 
Asociației europene a liberului 
schimb s-a dublat în comparație 
cu intervalul corespunzător al 
anului trecut. Astfel, deficitul 
total al acestei asociații din care 
fac parte Austria, Finlanda, Is
landa, Norvegia, Portugalia, 
Suedia și Elveția a fost, în pri
mele șase luni ale anului 1974, 
de 4 400 milioane dolari, în timp 
ce în aceeași perioadă a ultimi
lor ani a oscilat între 2 100-2 508 
milioane dolari.

20,15 Schiță de portret. 20,25 Me
lodii, melodii... filmate de Televi
ziunea R. D. Germane. 20,35 Film 

?artistic : „Timpul berzelor" — 
producție a studiourilor cinema
tografice din R. D. Germană. 22.10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Film serial „Adam Șangala" 
— producție a televiziunii ceho
slovace. 18,15 Viitor al patriei, co
munism. Emisiune de cîntece și 
versuri. 18.45 Bucureștiul — azi. 
19,00 Documentar științific : „Meta
morfoza sticlei”. 19.10 Țara mea-1 
țară cu dor (cîntece și jocuri 
populare). 19,30 Telejurnal. Țara 
întreagă întâmpină cu noi succese 
Congresul al XI-lea. 20,00 Un film 
văzut de... Eva Sîrbu. „Povestea 
unei iubiri curate”. Premieră pe 
țară. Film premiat cu „Ursul de 
argint" la Festivalul Filmului de 
la Berlin _ 1958.

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : HAMLET — ora 19.
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