
Proletari din toate țările, uniți-vă!

întâmpinat cu alese sentimente 
de dragoste și prețuire, 
cu vibrante manifestări 
de atașament neclintit 
la politica partidului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA FESTIVITĂȚILE 
PRILEJUITE DE „ZIUA RECOLTEI" 

t

Sărbătoarea lucrătorilor 
de pe ogoare a început prîn- 
tr-o vizită de lucru a secreta
rului general al partidului în 
citeva unități reprezentati
ve ale agriculturii județului 
Teleorman
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participat, dumi
nică la sărbătorirea tradiționa
lei Zile a recoltei.

La festivități, care s-au 
desfășurat în acest an la Ale
xandria, au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Ștefan Voitec, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Nicolae 
Giosan și Vasile Patilineț, An
gelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare, și Aldea Militaru, 
președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Au participat, de asemenea, 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid Dolj, 
Ialomița, Ilfov și Olt.

Această sărbătoare a hărni
ciei celor ce lucrează pe ogoa
rele patriei a prilejuit un mo
ment de cuprinzător bilanț al 
unui an de eforturi, în care ță
ranii cooperatori, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat 
și mecanizatorii, mobilizați de 
comuniști, de exemplul perso
nal al secretarului general al 
partidului au știut să învingă 
greutățile pricinuite de inunda
țiile din iunie și de seceta ac
centuată care a urmat, obținînd 
o recoltă bună ce asigură canti
tăți sporite de produse agro-ali- 
mentare. S-a creat astfel o 
bază trainică îndeplinirii măsu
rilor de îmbunătățire a aprovi
zionării populației, stabilite în 
Programul aprobat recent de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Faptul că sărbătoarea lucrăto
rilor din agricultura noastră s-a 
desfășurat în Alexandria repre
zintă o cinstire adusă oamenilor

(Continuare in pag. a U-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Voi începe prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor partici- 
panților la această mare adunare 
populară, consacrată „Zilei re
coltei", tuturor locuitorilor din 
orașul Alexandria și județul Te
leorman, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a guvernului, precum 
și din partea mea personal. 
(Urale. aplauze puternice ; se 
scandează : ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

De la această mare adunare 
populară adresez un salut și cele 
mai calde felicitări tuturor oa
menilor muncii din agricultură, 
țărănimii, lucrătorilor din între
prinderile de stat și S.M.A.-uri, 
specialiștilor, tuturor celor care 
prin munca lor dau producții tot 
mai mari, asigură, în condiții tot 
mai bune, dezvoltarea agricul
turii noastre, aprovizionarea 
populației, a întregii țări. (A- 
plauze puternice ; se scandează î
Ceaușescu și poporul").
A devenit de Pe acum un obi

cei — nu spun încă, o tradiție, — 
de a sărbători în fiecare an 
„Ziua recoltei" — cu care pri

lej putem face bilanțul activi
tății desfășurate și al rezultate
lor obținute, putem discuta ceea 
ce avem de făcut pentru a obți
ne recolte tot mai îmbelșugate, 
pentru a face să crească veni
turile și bunăstarea țărănimii, 
a tuturor lucrătorilor din agri
cultură. pentru a spori fondul de 
produse agroalimentare în vede
rea aprovizionării în condițiuni 
tot mai bune a întregului nos
tru popor — constructor al so
cialismului. (Urale, aplauze 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Sărbătorim anul acesta „Ziua 
recoltei" în orașul Alexandria, 
în județul Teleorman, datorită 
faptului că el se numără prin
tre județele care în 1975 a ob
ținut rezultate bune în produc
ția de grîu ; desigur, județul are 
rezultate bune și în ce privește 
producția de porumb — deși nu 
se numără printre primele județe 
—, precum și la alte recolte. 
Dorim, prin aceasta, să subli
niem în mod deosebit aprecie
rea înaltă pe care o dăm ac
tivității țărănimii, lucrătorilor 
din agricultura județului Te

leorman, activității comuniștilor 
din agricultură, a Comitetului 
județean de partid, a consiliilor 
populare comunale și orășenești, 
a Consiliului popular județean. 
(Aplauze puternice. urale în
delungate).

Am vizitat astăzi o cooperati
vă agricolă de producție, o sta
țiune experimentală ; de ase
menea, am putut lua cunoștință 
din expoziția organizată în ora
șul Alexandria de rezultatele ob
ținute de întreprinderile agricole 
de stat, de S.M.A.-uri, de 
cooperativele agricole din ju
deț, în toate sectoarele de 
producție agricolă. Intr-adevăr, 
sînt rezultate bune* Sînt 
cooperative care au obținut 
recolte foarte bune. De aceea, 
aș dori, în mod deosebit, să 
adresez felicitări tuturor coope
ratorilor, lucrătorilor din S.M.A.- 
uri. precum și celor din între
prinderile de stat pentru rezul
tatele bune pe care le-au obți
nut în agricultură în acest an. 
(Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Cu puțin înainte, două coopera
tive de producție — una din

Mehedinți și alta din județul 
Olt — au fost distinse cu Me
dalia „Secera și Ciocanul" și cu 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste", pentru producțiile ob
ținute la grîu. îndeplinim în 
acest fel prevederile Decretu
lui care menționează că, pentru 
a putea primi această înaltă 
distincție, cooperativele trebuie 
să obțină o producție destul de 
mare. în raport cu zona în care 
își desfășoară activitatea. Pentru 
județul Teleorman ștacheta era 
ceva mai înaltă, ținînd seama că 
se află într-o zonă agricolă bună. 
Cu toate că producția medie pe 
județ la grîu este printre cele 
mai mari pe țară, totuși nu sînt 
cooperative care să fi reușit să 
obțină, pe suprafețe mari, pro
ducții agricole care să Ie dea 
posibilitatea să primească și ele 
acest titlu. Sper că vor reuși să 
realizeze aceasta în 1976 ; chiar 
dacă anul viitor adunarea de 
„Ziua recoltei" nu va mai avea 
loc în Teleorman — eu aș dori 
ca printre cei ce vor fi decorați 
pentru producții mari de grîu să 
se afle și unități din acest ju
deț. (Aplauze, urale ; • se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Cred că veți fi de acord, dragi 
tovarăși, să adresam felicitări 
celor două cooperative, coopera
torilor, tuturor celor care au ac
ționat pentru a obține recoltele 
care ne-au dat posibilitatea să 
le înmînăm astăzi distincțiile 
menționate. Le urăm să se stră
duiască să obțină recolte și mai 
mari în anii viitori I (Aplauze 
îndelungate ; se scandează; 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,
Sărbătorind „Ziua recoltei" 

consider că este necesar să sub
liniem și unele rezultate obținu
te în dezvoltarea industriei noas
tre socialiste, cu atît mai mult 
cu cit succesele pe care le avem 
în agricultură sînt strîns legate 
de dezvoltarea într-un ritm in
tens a industriei care asigură în 
condițiuni tot mai bune mecani
zarea tuturor lucrărilor agricole, 
chimizarea, deci condiții pentru 
a putea obține recolte tot mai 
bogate. (Aplauze puternice, în
delungate).

Dealtfel, toate remarcabilele 
succese pe care Ie obținem în

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREMIERULUI

Sîmbătă, 25 octombrie, s-a în
cheiat vizita oficială de priete
nie pe care a efectuat-o în 
țara noastră, la invitația secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
cum și a primului ministru al 
guvernului, Manea Mănescu, pre
ședintele Partidului Poporului 
din Pakistan, primul ministru 
al Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, împreună 
cu doamna Nusrat Bhutto.

Dialogul la nivel înalt româ- 
no-pakistanez — a cărui rodni
cie și însemnătate o atesta do
cumentele oficiale de o deose
bită importanță semnate cu a- 
cest prilej — se înscrie ca un 
nou eveniment de seamă în e- 
voluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare.

Ceremonia plecării a avut loc 
la aeroportul Otopen|. Pe fron
tispiciul aerogării se'aflau por
tretele președintelui , Nicolae 
Ceaușescu și al premierului Zul
fikar Aii Bhutto, încadrate de 
drapelele României și Pakista
nului. Pe mari pancarte erau

(Continuare in pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

muncii de pe ogoarele teleor
mănene, care au raportat în a- 
ceastă zi că, urmînd indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, au reușit să realizeze cea 
mai mare producție medie de 
grîu la hectar, situînd județul 
lor pe locuri fruntașe și la ce
lelalte culturi.

Moment de elogiu adus hăr
niciei, Ziua recoltei a fost, în 
același timp, și unul de analiză 
exigentă a prezentului și per
spectivelor agriculturii noastre 
socialiste. Problemele actuale

ÎN CENTRUL DEZBATERII-EFICIENȚA ACTIVITĂȚII 

ÎN ZOOTEHNIE
Vizita începe în comuna Dră- 

gănești-Vlașca, localitate în 
curs de urbanizare, ce poartă 
semnele puternicei dezvoltări 
pe care au cunoscut-o în ulti
mii ani localitățile județului. 
Miile de cetățeni de aici și din 
comunele învecinate, ca de atlfel 
în toate localitățile străbătute 
pe șoseaua ce leagă Alexandria 
de Capitală, au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o primire 
entuziastă. Ei și-au manifestat 
cu putere, prin aplauze și ova
ții îndelungate, bucuria de a 
avea în mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului, re
cunoștința lor fierbinte pentru 
atenția pe care o acordă dez
voltării agriculturii, progresului 
tuturor localităților țării, creș
terii nivelului de trai al tutu
ror categoriilor populației.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Se intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România.

După datină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat 
să guste din pîinea ospitalității 
și plosca cu vin. Un grup de 
pionieri oferă buchete de flori.

Cooperativa agricolă din loca
litate, care constituie primul o- 
biectiv al acestei vizite de lu
cru, consacrată dezbaterii di
recțiilor de dezvoltare a zoo
tehniei, a agriculturii noastre 
în general, este una dintre cele 
mai puternice unități de acest 
fel din județ. Ea a cunoscut, 
mai cu seamă în ultimii ani, a 
puternică dezvoltare datorită 
fondurilor mereu sporite aloca
te în acest scop. Ele au fost o- 
rientate în special spre extin
derea sectorului zootehnic, a 
cărui pondere în producția 
globală a unității a sporit în a- 
cest cincinal de la 34 la peste 
55 la sută.

Raportînd succesele pe care 
le-a obținut harnicul colectiv de 
Ia Drăgănești Vlașca, președin
tele unității, Radu Rîciu, Erou 
al Muncii Socialiste, subliniază 
că producția globală a acestui 
an este de peste două ori mai 
mare decît cea obținută la în
ceputul cincinalului. La grîu, 
de pildă, s-a ajuns în condiții 
de cultură neirigată la o recol
tă de aproape 3 500 kilograme 
la hectar, iar la porumb — de 
peste 5 100.

— E o producție bună, dar 
trebuie să obțineți mai mult — 
apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cînd ajungeți la 
10 000 ?

—- O parte din terenurile 
noastre sînt cuprinse în siste
mul de irigații Giurgiu-Răzmi- 
reșți. Pe aceste suprafețe vom 
obține 10 000 kilograme porumb 
boabe la hectar, și chiar mai 
mult — se angajează gazdele.

în cursul vizitării sectoarelor 
de creștere a animalelor este 
prezentată îngrășătoria de tau
rine care funcționează la o ca
pacitate superioară celei prevă
zute, datorită măsurilor adopta
te pentru extinderea sa și spo
rirea eficienței muncii. De 
asemenea, prin aplicarea unei 
tehnologii raționale de furajare, 
sporul mediu de greutate este 
superior celui prevăzut, rezul
tat obținut In condițiile unui 
consum diminuat de unități nu- 

ale dezvoltării și modernizării 
acestui important sector al eco
nomiei naționale au fost exa
minate în cadrul vizitei, cu un 
pronunțat caracter de lucru, pe 
care a făcut-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul dimineții 
în cîteva din unitățile repre
zentative ale agriculturii teleor
mănene.

La intrarea în județ, secreta
rul general al partidului este 
întîmpinat de tovarășul Cornel 
Onescu, prim-secretar al Comi
tetului județean al P.C.R., care, 
în numele tuturor locuitorilor 
județului, îi urează un călduros 
bun venit.

tritive, ceea ce se reflectă, de 
asemenea, în micșorarea prețu
lui de cost.

Apreciind aceste realizări, to
varășul Nicolae Ceaușescu cere 
specialiștilor să considere drept 
o sarcină generală sacrificarea 
animalelor, a taurinelor și por
cinelor, numai în momentul în 
care ele ajung la greutatea cea 
mai mare care se poate atinge 
în condițiile unui consum eco
nomic de furaje.

Secretarul general al partidu
lui apreciază ca pozitive rezul
tatele cercetărilor efectuate in 
direcția îmbunătățirii structurii 
furajelor, făcînd, în același 
timp, observația că mai exis
tă încă mari rezerve în a- 
cest domeniu. Ele pot fi va
lorificate prin eforturile co
mune ale chimiștilor și zooteh- 
niștilor, care trebuie să găsească 
soluții practice pentru stimula
rea creșterii animalelor, una 
din căile eficiente de sporire a 
producției de carne în condiții 
economice avantajoase.

Aceleași probleme ale crește
rii eficienței activității în zoo
tehnie rețin atenția secretarului 
general al partidului și în 
cursul vizitării complexului a- 
vicol situat în apropiere. A- 
ceastă unitate a adus coopera
tivei trei distincții pentru ocu
parea locului I pe țară la pro
ducția de ouă. Gazdele subli
niază și aici că bunele rezulta
te pe care le-au obținut se da- 
toresc respectării riguroase a 
tehnologiei de creștere, gospo
dăririi raționale a furajelor. 
Așa se explică faptul că prețul 
de cost al ouălelor a scăzut în 
condițiile micșorării consumului 
mediu de furaje, ceea ce a con
tribuit la sporirea beneficiilor 
cooperativei. în etapa următoa
re, producția complexului se va 
dubla prin introducerea crește
rii puilor în baterii și extinde
rea halelor.

Răspunzînd la o întrebare a 
secretarului general al partidu
lui, specialiștii ministerului de 
profil arată că această tehnolo
gie modernă va fi generalizată 
în următorii doî-trei ani. ceea 
ce va contribui la atingerea ni
velului stabilit la producția de 
ouă în viitorul cincinal.

Discuția se axează în conti
nuare ne problemele direcțiilor 
de dezvoltare ale acestui sector 
al agriculturii românești. Se 
subliniază că sarcinile trasate 
în acest domeniu de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fost înde'-» 
plinite. Complexele avicole. ale 
agriculturii noastre cooperatiste 
vor încheia cincinalul cu în
semnate producții suplimentare, 
contribuind la o mai bună apro
vizionare a populației cu ouă și 
carne de pasăre. Se desprinde, 
de asemenea, concluzia că exis
tă condiții pentru a onora ma
rile sarcini pe care le pune 
partidul în fata lucrătorilor din 
acest sector în perioada cinci
nalului viitor, cînd producția 
va crește la fel de rapid. în a- 
cest punct al discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția specialiștilor asupra faptului 
că noile complexe trebuie să fie 
judicios repartizate pe teritoriul 
tării.

— Fiecare județ va trebui să 

producă, în cantităti suficiente 
pentru nevoile sale ouă, carne 
de pasăre și de porc — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Examinînd în continuare pla
nurile de înfăptuire a progra
mului de dezvoltare a produc-

CRITERIUL DE APRECIERE A CERCETĂRII - 

APORTUL LA DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI
Se vizitează, apoi. Stațiunea 

de cercetări agricole Teleorman. 
După cum arată directorul aces
tei tinere unităti. dr. ing. Flo
rian Pipie. stațiunea și-a înscris 
în programul de activitate sta
bilirea soiurilor potrivite pentru 
această zonă la principalele 
culturi și producerea cantităților 
necesare de semințe selecționa
te. elaborarea tehnologiilor de 
cultură adecvate, sporirea po
tențialului productiv al solurilor 
din nordul județului, selecționa
rea animalelor cu valoare gene
tică și productivă ridicată. Re
zultatele cercetării au dovedit, 
de pildă, că solurile grele pot 
fi făcute — prin afînarea, 
amendarea și fertilizarea lor 
corespunzătoare — la fel de 
productive ca și cele cernoziomi- 
ce, că județul dispune de condiții 
bune pentru sporirea considera
bilă a producției cerealiere și 
extinderea culturii unor valo
roase plante tehnice ca ricinul 
și bumbacul.

Apreciind aceste realizări, to
varășul Nicolae Ceaușescu arată 
că activitatea stațiunilor de cer
cetări trebuie judecată ne viitor 
în funcție de aportul lor lâ dez
voltarea agriculturii din zona în 
care sînt situate, de rezultatele 
economice pe care le obțin uni
tățile agricole din județul res
pectiv. Ele trebuie să asigure 
cantitățile necesare de semințe 
selecționate din soiuri de mare 
productivitate, să elaboreze, pe 
baza cercetărilor aplicative, teh
nologiile corespunzătoare de 
cultură, să asigure asistenta teh
nică de specialitate.

Vizitîndu-se ferma de vaci a 
stațiunii, se ia cunoștință de 
bunele rezultate pe care le obțin 
lucrătorii de aici, preocupați să 
asigure materialul de prăsilă 
necesar pentru ameliorarea ra
selor de vaci ale unităților a- 
gricole din județ. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere organe
lor de resort să grăbească asi
milarea în producție a utilajelor 
necesare fermelor de taurine, 
astfel încît pînă la sfîrșitul cin
cinalului viitor să se încheie 
generalizarea mecanizării lucră
rilor în acest sector.

Se poposește apoi în apro
piere de Alexandria, unde 
fee vizitează un complex coope
ratist de creștere și îngră- 
sare a porcilor. în cursul dia-

CUPRINZĂTOARE IMAGINE A POTENȚIALULUI 

ACTUAL Șl A PERSPECTIVELOR DE DEZVOLTARE 

ALE ECONOMIEI TELEORMANULUI
După ce a străbătut o bună 

parte din Alexandria, oraș care 
în ultimii ani a cunoscut o im
portantă dezvoltare edilitară și 
economică, coloana de mașini s-a 
oprit în parcul Vedea. Aici 
a fost organizată o expoziție 
care reflectă potențialul actual 
și perspectivele de dezvoltare 
ale economiei teleormănene.

Și aici numeroși oameni ai 
muncii fac o entuziastă primire 
secretarului general al partidu
lui. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R., Ceaușescu — P.C.R.“. 
Formații de artiști amatori in
terpretează un cîntee de bun 
venit în Teleorman. Sînt recitate 
versurile „Bine ați venit pe 
vatra de rod a bogăției / Erou 

âși fiu de seamă al străbunului 
tărîm / Ce-ntruchipați lumina 
și fala României / întru 
Partidul Comunist Român. 
/ Cu patria întreagă, toți te
leormănenii / V-aduc în inimi 
cinstea și hărnicia lor / Purtînd 
socialismul prin strălucirea vre
mii / Spre comunistul nostru 
viitor. / întreg Teleormanul cu 

tiei avicole, a utilajelor necesa
re în acest 6con. secretarul ge
neral al partidului recomandă 
să se grăbească asimilarea aces
tora în producția de serie, reali
zarea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor stabilite.

logului purtat aici cu specialiș
tii sînt abordate probleme pri
vind perspectivele dezvoltării 
zootehniei cooperatiste în mari 
complexe, pe bază de tehnologii 
moderne. Examinînd graficele 
expuse, secretarul general al 
partidului retine ca pozitiv fap
tul că cele patru complexe exis
tente în județ dau 70 la sută 
din producția de carne de porc 
livrată de cooperativele agrico
le. urmînd ca ponderea lor să 
crească în continuare. De altfel, 
producția ne care o vor da. la 
nivelul întregii țări, comnlexele 
de creștere și îngrășare a porcilor și fermele specializate 
6au modernizate va crește sub
stanțial. în acest scon. sublinia
ză specialiștii, se preconizează 
aplicarea unor măsuri organiza
torice și tehnice care și-au do
vedit eficienta în cursul experi
mentării lor. în lumina acestei 
concepții, complexele vor livra, 
în același timp, și carne de porc 
și purcei. Aceștia vor fi nreluati 
de cooperativele agricole care 
dispun de adăposturi corespun
zătoare. ‘ insuficient folosite a- 
cum. ca și de țăranii cooperatori 
care îi vor îngrășa în gospodă
riile personale.

Sînt înfățișate, totodată, o se
rie de acțiuni privind intro
ducerea metodei de creștere a 
purceilor în baterii, a mecaniză
rii distribuirii furajelor, a unor 
noi tipuri de adăpători si a altor 
noutăți tehnologice de natură să 
sporească și să îmbunătățească 
producția în acest sector. în a- 
cest cadru de preocupări, se in
dică Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare să urgen
teze concentrarea creșterii și în- 
grășării porcilor în complexe, 
generalizarea tehnologiilor mo
derne în toate complexele, mă
rirea densității în hale și micșo
rarea spațiilor dintre acestea în 
vederea obținerii unei eficiențe 
sporite și îndeplinirii prevede
rilor cincinalului următor privind 
livrarea unor cantități tot mai 
mari de came pentru aprovizio
narea populației.

Se recomandă, de asemenea, 
ca în comune să se organizeze 
maternități de scroafe pentru a 
se putea dirija reproducția și 
asigura purcei ce vor fi crescuți 
în gospodăriile personale ale 
cooperatorilor.

dragoste fierbinte /Vă înconjoa
ră astăzi cu-aceste bogății / în
tru mulți ani să duceți, mereu 
tot înainte. / Mîndria țării 
noastre, a scumpei Românii !“ 

în primul stand al expoziției 
sînt prezentate semințe din so
iuri de mare productivitate care 
au dat recolte mari, situînd prin 
volumul producției, această im
portantă zonă agricolă a țării pe 
locul cinci la grîu, șase la po
rumb, patru la floarea-soarelui, 
asigurîndu-i o pondere importan
tă în producția pe țară de le
gume, bumbac, ricin etc. Multe 
•unități au realizat la porumb, 
bunăoară, recolte de peste 7 000 
kilograme la hectar, iar altele 
mai mult de 5 000 kilograme. To
varășul Nicolae Ceaușescu arată 
că aceste producții confirmă po
sibilitățile cooperativelor agri
cole de a obține recolte și mai 
bune ; secretarul general al parti
dului recomandă specialiștilor 
din agricultura județului să în
treprindă cele mai potrivite mă
suri pentru ca aceste unități să 

realizeze la anul o producție de 
10 000 kg porumb boabe la hec
tar și chiar mai mult. Gazdele 
înfățișează apoi un sortiment 
bogat de legume, arătînd că în 
județ se acționează cu hotărîre 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate cu prilejul recentei con
sfătuiri de lucru cu primii se
cretari în vederea sporirii con
tribuției Teleormanului la buna 
aprovizionare a populației: Tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere fac
torilor de răspundere din agricul
tură să organizeze o bună păs
trare a legumelor, astfel ca pie
țele să fie aprovizionate ritmic 
în viitor cu asemenea produse. 
De asemenea, să se treacă la 
realizarea unui sistem de depo
zite care să asigure încă din 
anul viitor desfacerea de legu
me de toamnă în stare proaspă
tă pînă în lunile de iarnă, iar 
în ce privește strugurii și me
rele pînă în primăvară. Adevă
rate microexpoziții sînt rezerva
te produselor apicole și serici
cole. Apreciind rezultatele aces
tor vechi îndeletniciri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de acțiunile în
treprinse și cele de perspecti
vă menite să ducă la dezvolta
rea creșterii viermilor de mă
tase și a albinăritului. în discu
țiile cu specialiștii, cu condu
cerea ministerului de resort, se
cretarul general al partidului 
propune ca în viitor o singură 
unitate să se ocupe de sericicul
tură. de la contractare și pînă 
la preindustrializarea gogoșilor 
de viermi de mătase.

în cursul vizitării standului cu 
produse viticole, în discuția cu 
membri ai conducerii Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, cu specialiști, secre
tarul general a criticat faptul 
că in această toamnă piețele au 
fost slab aprovizionate cu stru
guri. Subliniind că aceasta s-a 
datorat deficiențelor existente 
în agricultură și în comerț și 
nu unei recolte mici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat, ca 
în viitor, să fie luate măsuri în 
vederea creșterii producției stru
gurilor de masă, a bunei lor 
depozitări, astfel ca și în ulti
mul trimestru al anului să se 
poată livra piețelor cel puțin 
50 000 tone.

Un loc aparte în această ex
poziție agricolă îl ocupă diver
se mașini și utilaje, fabricate de 
unitățile de resort din județ. în
tre care numeroase tipuri noi ; 
rețin atenția dispozitivul pen
tru alimentarea semănătorii di
rect din remorcă, o mașină de 
recoltat furaje, batoza pentru 
decorticat ricinul, agregatul pen
tru produs fulgi de cereale și 
altele.

în continuare, sînt prezentate 
acțiunile ce se întreprind în 
județ pentru îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare a zooteh
niei, care dovedesc posibilitățile 
existente pentru ca unitățile a- 
gricole de aici să contribuie în 
mai mare măsură la aproviziona
rea populației, a industriei cu 
materii prime.

în încheiere sînt înfățișate 
apoi exponatele care reflectă ac
tivitatea industrială și de pre
stări de servicii de la sate. O 
deosebită impresie fac covoa
rele țărănești, țesăturile, artico
lele de cojocărie. alte produse 
artizanale ce oglindesc stră
vechi îndeletniciri de pe melea
gurile românești ce sînt trans- 
mise cu grijă din generație în 
generație. Secretarul general al 
partidului felicită pe sătence 
și le recomandă să continue 
cu aceeași dragoste și pasiune 
această frumoasă activitate.

întreaga expoziție a constitu
it o mărturie elocventă a po
sibilităților de sporire a pro
ducției vegetale și animale, de 
creștere a eficienței, a contribu
ției agriculturii la dezvoltarea 
întregii economii și ridicarea 
bunăstării poporului.

La ieșirea din expoziție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este in
vitat de un grup de tineri să se 
prindă în horă.

De la parcul Vedea, unde se 
află expoziția realizărilor agri
culturii teleormănene, coloana 
de mașini străbate, în aplauzele 
entuziaste ale miilor de cetă
țeni, principalele străzi ale o- 
rașului, îndreptîndu-se spre cen
trul localității, unde are loc a- 
dunarea populară închinată Zi
lei recoltei.

Și aici, ca dealtfel de-a lun
gul întregului itinerar parcurs 
în această zi de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, domnește a- 
ceeași atmosferă plină de însu
flețire. Cei peste 30 000 de oa
meni ai muncii din unitățile e- 
conomice și instituțiile județu
lui, care participă la această a- 
dunare, aclamă cu putere pentru 
partid, pentru secretarul său ge
neral, scandează, minute în șir, 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și. poporul".

Dînd glas sentimentelor de 
nesfîrșită bucurie a locuitorilor, 
mindri de a putea raporta se
cretarului general al partidului 
rezultatele muncii lor, tovarășul 
Cornel Onescu a spus, în des
chiderea adunării :

Prezenta dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la tradiționala sărbătoare a Zilei 
recoltei reprezintă pentru noi 
toți o deosebită onoare, o dovadă 
a grijii manifestate de condu
cerea partidului și statului față 
de cei care muncesc cu hărnicie 
și însuflețire pe ogoarele patriei.

Ne face o deosebită cinste să 
vă raportăm cu acest prilej că 
prețioasele indicații date de 
dumneavoastră, sarcinile de 
mare răspundere pe care le a- 
vem de îndeplinit în industrie, 
agricultură, în dezvoltarea învă- 
țămîntului și culturii, în creș
terea bunăstării materiale și 
spirituale a tuturor celor ce 
muncesc se realizează cu succes. 
In industrie, planul pe 9 luni a 
fost realizat și depășit, iar 12 
întreprinderi au îndeplinit cin
cinalul înainte de termen, ur
mînd ca pînă la sfîrșitul anului 
să dea o producție suplimentară 
de peste 800 milioane lei. Lucră
torii ogoarelor teleormănene 
realizează anul acesta peste 1,6 
milioane tone de produse agri
cole din care un milion tone 

cereale, ceea ce reprezintă o 
creștere de 1,5 ori față de 1970.

Edificator pentru dezvoltarea 
economică a județului este și 
faptul că în prezent realizăm în 
numai 8 zile producția indus
trială a anului 1950. Dintr-un 
județ cu desăvîrșire lipsit de in
dustrie, Teleormanul realizează 
în 1975 peste 31 la sută din pro
ducția de îngrășăminte a țării, 
13,9 la sută din țițeiul extras, 
însemnate cantități de rulmenți, 
elemente de automatizare, repe
re pentru mașini agricole, piese 
turnate din fontă și oțel, țesături 
și fire de bumbac și altele.

Deosebit de mobilizatoare au 
fost pentru noi recomandările 
date de dumneavoastră la Timi
șoara anul trecut de a realiza 
producții mari pe întreaga su
prafață și în toate unitățile 
agricole.

Vă informăm, tovarășe secre
tar general, că acționăm cu: 
hotărîre și răspundere comunis
tă pentru a da viață sarcinilor 
și indicațiilor trasate de dum
neavoastră la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., de a mări producțiile în, 
fiecăre sector pentru a contribui 
în mai mare măsură la buna 
aprovizionare a populației cu 
produse agro-alimentare.

S-au făcut pași importanți și 
în sectorul zootehnic. S-au 
realizat efectivele de animale, 
s-au construit complexe de tip 
industrial care asigură 60 la sută 
din fondul de stat la carnea de 
porc, au fost organizate nuclee 
de reproducție cu material va
loros pentru îmbunătățirea rase-, 
lor de animale.

Succesele obținute dovedesc, 
odată în plus, marile posibilități, 
pe care le are agricultura noas
tră socialistă, căreia, dumnea
voastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îi acordați 
tot sprijinul pentru înzestrarea 
cu mașini agricole tot mai per
fecționate, pentru asigurarea cu 
îngrășăminte chimice, cu se
mințe de înaltă productivitate, 
pentru continua perfecționare a 
producției și a muncii. Mă folo
sesc de acest prilej pentru a vă 
mulțumi, în numele tuturor lo
cuitorilor județului șl al lucrăto-

Marea adunare populară de la Alexandria
rilor din agricultură, pentru 
sprijinul deosebit pe care dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, l-ați acordat Teleorma
nului.

înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al XI-lea al parti
dului cu privire la continua dez
voltare a agriculturii impune 
mobilizarea tuturor resurselor 
materiale și umane de care dis
pune județul, lichidarea lipsuri
lor care mai există. Vă asigurăm 
că vom acționa ferm și în conti
nuare pentru creșterea produc
ției agricole, pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor satelor la 
executarea la un înalt mvel ca
litativ a lucrărilor agricole, vom 
folosi mai judicios pămîntul, ne 
vom preocupa pentru organi
zarea temeinică a producției, 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei în fiecare unitate agri
colă. Ne vom preocupa perma
nent ca toate cooperativele agri
cole cu aceleași condiții pedo
climatice să realizeze producții 
superioare.

Vom acționa cu hotărîre ca 
toate întreprinderile agricole de 
stat să obțină producții pe mă
sura dotării lor, să devină uni
tăți model de organizare a pro
ducției și a muncii în agricul
tură.

Programul de ridicare a bună
stării celor ce muncesc înfăptuit 
cu consecvență de conducerea 
partidului se resimte puternic și 
în viața fiecărui cetățean din 
Teleorman. Orașele și satele 
și-au schimbat înfățișarea ; toți 
cetățenii participă la aplicarea 
în viață a programului de siste
matizare și urbanizare a comu
nelor, de înfrumusețare a ora
șelor. în domeniile sănătății, în- 
vățămîntului și culturii, s-au 
creat condiții optime de care be
neficiază în tot mai mare măsu
ră toți locuitorii din județ.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidu

lui, perspective și mai minunate 
se deschid pentru județul nostru 
în viitorul cincinal.

• Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, — a 
spus vorbitorul în încheiere — 
că locuitorii județului nostru, 
avînd mereu în inimi exemplul 
dumneavoastră de dăruire revo
luționară și înflăcărat patriotism, 
de nețărmurită dragoste față de 
patrie și popor, vor munci fără 
preget pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, dedicînd 
întreaga lor capacitate de mun
că edificării socialismului și co- 
munismului în scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă 
România.

în continuare, tovarășul Sil
viu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, 
dă citire Decretului prezidențial 
prin care Cooperativei agri
cole de producție Salcia din ju
dețul Mehedinți și Cooperativei 
agricole de producție Scornicești 
li se conferă înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România.

în aplauzele și ovațiile celor 
'prezenți, înaltele distincții au 
fost înmînate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a feli
citat călduros colectivele de 
muncă decorate.

A luat, apoi, cuvîntul Con
stantin Bădiță, președintele 
C.A.P. Salcia din județul Me
hedinți. care a arătat că sărbăto
rirea „Zile recoltei** în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie încă o dovadă a gri
jii permanente pe care condu
cerea partidului și statului o 
poartă agriculturii.

Cu îndreptățită mîndrie vă ra
portez. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că pentru noi. coo
peratorii.. din Salcia, anul 1975 
a fost un an al producțiilor re
cord. La cultura griului am ob
ținut în medie 5 313 kg/ha. la 
porumb 5 200 kg boabe. în cul

turi duble de ne 100 ha am re
coltat în medie la ha 4 000 kg 
porumb boabe, iar de pe 60 ha 
o producție totală de legume de 
peste 600 tone. Toate acestea 
sînt rezultatul sprijinului puter
nic acordat de stat pentru me
canizare și chimizare, al muncii 
însuflețite a cooperatorilor, al 
întăririi spiritului de disciplină, 
ordine și responsabilitate pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Datorită 
dezvoltării necontenite a secto
rului zootehnic. cooperativa 
noastră își asigură din acest 
sector 50 la sută din veniturile 
bănești, aducînd o contribuție 
importantă la aprovizionarea 
populației cu carne, lapte si alte 
produse.

Țin să vă informez, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că. urmînd prețioasele indi
cații ne care le-ati dat cu pri
lejul recentei consfătuiri de lu
cru de la C.C. al P.C.R.. coope
ratorii din Salcia, hotărîți să-și 
aducă o contribuție sporită la 
satisfacerea necesităților econo
miei naționale, la buna aprovi
zionare a populației, și-au in
tensificat mult eforturile. Nu
mai legumicultura, sector cu 
pondere în unitatea noastră, a 
livrat la fondul de stat peste 
2 500 tone de produse. în ceea 
ce privește producția animalie
ră. ne-am propus ca pînă la 
sfîrșitul anului să livrăm în plus 
la fondul central al statului 200 
tone de carne de o orc. 100 tone 
carne taurine și 1 400 hl lapte.

Vă rog să-mi permiteți, tova
rășe secretar general, să vă 
mulțumesc din inimă pentru 
cinstea care ni s-a făcut astăzi 
prin acordarea înaltei distincții 
pentru producția de grîu obți
nută în acest an. Vă asigurăm, 
mult* iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom acțio
na cu răspundere pentru a rea
liza și depăși prevederile viito

rului cincinal, astfel încît unita
tea noastră. împreună cu întrea
ga agricultură a județului Me
hedinți. să-și aducă o contribu
ție și mai importantă la înfăp
tuirea telului suprem al politicii 
partidului și statului nostru — 
ridicarea necontenită a bună
stării întregului popor.

Luînd cuvîntul Ion Bordei, 
inginer șef la C.A.P. Izbiceni, 
județul Olt. a spus : Mă bucur 
nespus de mult că astăzi, cu 
prilejul sărbătoririi Zilei recol
tei. bot să dau glas mandatului 
încredințat de comuniștii, de 
toți cooperatorii din Izbiceni, 
care, după cum știți, în toamna 
anului trecut au lansat chema
rea la întrecere către toate coo
perativele agricole de producție 
din tară. Vă raportăm acum 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, rezultatele cu 
care încheiem acest an agricol. 
La cultura griului am realizat o 
producție de 5 200 kg la ha pe 
cele 500 ha cultivate și am li
vrat la fondul de stat 1 500 tone, 
în toamna trecută. în luna oc
tombrie cînd a-ti fost la noi. 
ne-ați recomandat ca de pe te
renurile irigate să obținem pe 
anumite suprafețe producții de 
peste 15 000 kg porumb știuleți 
la ha. De oe 150 ha am reali
zat 16 708 kg porumb știuleți la 
ha. De pe restul suprafeței 
ne-am angajat să obținem cîte 
12 000 kg știuleți la ha și am 
realizat 12 660 kg știuleti. Pro
ducția medie ne cooperativă la 
cele 1 200 ha cultivate este de 
10 530 kg boabe la ha. Aceasta 
ne-a permis să livrăm la fondul 
de stat 5 600 tone, cu 1100 tone 
peste plan și să asigurăm hrana 
pentru 15 000 porci din comple
xul ce se află în construcție și 
va fi populat la începutul anului 
1976.

Vorbitorul a înfățișat în con
tinuare rezultatele obținute la 

sfecla de zahăr, orez, în legu
micultura.

în zootehnie, ne-am angajat și 
livrăm la fondul de stat 520 
tone carne. La producția de lap
te de vacă am avut planificat 
6 000 hl pentru fondul de stat 
și vom, realiza pînă la sfîrșitul 
anului 10 000 hl.

După cum i vedeți, acestea sînt 
rezultatele C.A.P.-ului Izbiceni 
pe anul 1975. Să vă spun cinstit, 
noi nu prea sîntem mulțumiți 
de ele, întrucît puteau fi mult 
mâi mari dacă am fi lucrat mai 
bine, dezvoltînd spiritul de 
răspundere în cadrul echipelor 
și al celorlalte formațiuni de 
lucru. Avem încă rezerve im
portante în ceea ce privește fo
losirea cît mai eficientă a pu
ternicului sprijin din partea 
statului, materializat printr-o 
mecanizare corespunzătoare, prin 
îngrășămintele și erbicidele ce 
le administrăm fiecărei culturi, 
prin creditele de producție ce 
ne sînt acordate și prin îndru
marea tehnică din partea orga
nelor de specialitate centrale și 
locale.

în viitor, vom dezvolta zooteh
nia la un nivel mult mai mare 
decît cel actual. Ne vom con
centra pe creșterea și îngrășa- 
rea porcilor, cît și pe dezvolta
rea sectorului ovin în sistem 
de hrănire în semistabulație.

Colectivul în care lucrez, co
muniștii, toți tovarășii mei de 
muncă, vom lupta din răsputeri 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Congresul 
al XI-lea al partidului, și ne an
gajăm să realizăm în 1976 ur
mătoarele producții medii la ha : 
11 000 kg boabe de porumb, 
5 500 kg grîu, 5 300 kg orez, 
75 000 kg sfeclă de zahăr, ceea 
ce ne va permite să livrăm la 
fondul de stat cantități sporite 
de produse agro-alimentare.

în continuare a luat cuvîntul

Marin Ne de a, Erou al Muncii 
Socialiste, directorul S.M.A. și 
președintele Consiliului interco- 
operatist Purani.

Militînd cu consecvență pentru 
traducerea în viață a obiective
lor Congresului al XI-lea al 
partidului și sarcinilor trasate de 
dumneavoastră la Consfătuirea 
cu activul de partid și de stat 
din agricultură, am folosit mai 
bine baza materială, forța de 
muncă existentă, potențialul 
productiv al pămîntului și avem 
satisfacția de a vă raporta că 
încheiem un an agricol cu re
zultate bune.

Eforturile comune ale mecani
zatorilor, cooperatorilor organi
zați în echipe mixte pe bază de 
acord global se concretizează în 
producțiile obținute pe cele 
13 000 ha ale cooperativelor agri
cole de producție. Astfel, pe 
consiliu intercooperatist, la cul
tura griului realizăm 3 400 kg Ia 
ha, iar la porumb 5 500 kg boabe 
la ha. La chemarea cooperato
rilor din Izbiceni, Cooperativa 
Purani s-a angajat și a realizat 
pe 100 ha 14 000 kg știuleți în 
cultură neirigată. în legumicul- 
tură, la C.A.P. Teleormanul, în 
cadrul unei ferme specializate 
de 100 ha, s-au realizat 15 000 kg 
ceapă la ha.

Cooperativele agricole au fost 
sprijinite să realizeze și să de
pășească producția de lapte și 
carne, iar două dintre acestea — 
Purani și Teleormanul — obțin 
anul acesta 3 200 1. lapte pe cap 
de vacă furajată.

Sîntem pe deplin conștienți că 
asemenea rezultate își au izvorul 
în politica înțeleaptă a partidu
lui de dezvoltare multilaterală a 
agriculturii, în ajutorul nepre
cupețit acordat de stat nouă, lu
crătorilor ogoarelor.
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industrie șl in agriculturi, In 
toate domeniile de activitate sînt 
nemijlocit legate de activitatea 
clasei muncitoare, a țărănimii, 
de alianța indestructibilă din
tre clasa muncitoare și țărănime 
— alianfă care constituie facto
rul decisiv al tuturor victoriilor 
noastre, garanția înfăptuirii ne
abătute a Programului elaborat 
de Congresul al XI-Iea, de 
făurire a societății' socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României. (Urale pu
ternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm cu numai două luni 
înainte de încheierea actualului 
an și, cu aceasta, și a planului 
cincinal 1971—1975. Putem, deci, 
face unele constatări preliminare 
cu privire la rezultatele obținute 
în industria noastră în acest 
cincinal. Se știe că, atît capitala 
țării, precum și peste 20 de Ju
dețe au realiza-t de pe acum 
planul cincinal, îndeplinindu-și 
astfel angajamentele luate cu 
aproape trei ani în urm# de a 
realiza cincinalul înainte de 
termen. Pe total, ritmul de 
creștere a producției industriei 
noastre a fost de circa 14 Ia sută

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste" 

și a medaliei de aur „Secera și Ciocanul"
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Co

munist Român de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru parti
ciparea activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și inginerilor 
la obținerea în anul 1975 a unor producții mari de grîu la hectar 
pe întreaga suprafață prevăzută în plan și depășirea sarcinilor de 
livrare Ia fondul de stat,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și me

dalia de aur „Secera și Ciocanul" Cooperativei agricole de producție 
Salcia, din comuna Salcia, județul Mehedinți, care a realizat pe su
prafața de 800 ha terenuri neirigate zona I—II de fertilitate, o 
producție medie de 5 313 kg grîu la hectar.

Art. 2. — Se conferă medalia de aur „Secera și Ciocanul" Coo
perativei agricole de producție Scornicești, din comuna Scornicești, 
județul Olt, distinsă anterior cu titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul", care în anul 1975 a 
realizat, pe suprafața de 675 ha teren neirigat, zona III-—IV de 
fertilitate, o producție medie de 5 416 kg grîu la hectar.

Președintele 
Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU

Cunoaștem din documentele 
Congresului al XI-Iea și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
lie a.c. că obiectivul central al 
agriculturii noastre socialiste în 
.cincinalul următor îl constituie 
obținerea unor producții mari și 
constante de cereale.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că mecaniza
torii și cooperatorii noștri ac
ționează cu toată hotărîrea în 
această direcție, folosind toate 
forțele și priceperea noastră pen
tru ca să dăm țării mai multe 
cereale, plante tehnice, legume, 
lapte, carne, pentru propășirea 
patriei noastre socialiste.

Primit cu aplauze însuflețite 
și puternice urale, a _ luat, 
apoi, cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebit interes de toți cei 
prezenți și subliniată în repetate 
rinduri cu puternice urale și o- 
vații prin care participant la 
adunarea populară și-au expri
mat atașamentul neclintit la în
treaga politică a partidului nos
tru, hotărîrea lor de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea măre
țelor prevederi cuprinse în hotă- 
rîrile de istorică importanță ale 
Congresului al XI-Iea al P.C.R.

Făcîndu-se ecoul sentimente
lor de dragoste și recunoștință 
pe care le poartă secretarului 
general al partidului locuitorii 
Teleormanului, primul secretar 
al comitetului județean de 
partid a spus :

în numele comuniștilor, al tu
turor celor ce muncesc și tră
iesc în acest județ, vă mulțu
mim din inimi pentru cuvintele 
calde adresate, pentru îndemnu
rile și recomandările dumnea
voastră prețioase și vă asigu
răm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a le traduce în 
viață.

Vă asigurăm că, împreună cu 
țara întreagă, ne vom prezenta 
și pe viitor cu un bilanț și mai 
bogat de realizări, înfăptuind 
cu hotărîre neclintită Programul

— ritm mult superior celor pre
văzute în Directivele Congresu
lui al X-lea și în planul cinci
nal actual. Aceasta ne permite 
să apreciem că, față de Directi
vele Congresului al X-Iea, pla
nul de producție industrială a 
fost realizat deja de acum trei 
luni, iar față de prevederile ma
xime din planul cincinal, cu 
toate majorările intervenite ul
terior, el va fi realizat în linii 
generale la sfîrșitul acestei luni 
sau Ia începutul lunii următoare, 
deci cu circa două luni înainte 
de termen. (Aplauze puternice, 
îndelungate). Este un mare suc
ces, o victorie strălucită a 
clasei noastre muncitoare, 
a inginerilor și tehnicienilor, 
care au făcut totul pentru a asi
gura un ritm înalt de dezvoltare 
a industriei noastre socialiste, 
astfel ca aceasta să satisfacă 
in condiții tot mai bune necesi
tățile întregii economii națio
nale, să contribuie la crearea 
bazei tehnico-materiale pen
tru societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, pentru 
ridicarea bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor ! (Urale 
puternice : se scandează :
..Ceaușescu și poporul").

în acest cincinal și județul

adoptat de Congresul al XI-lea 
de înfăptuire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

Ne-ați urat muncă spornică și 
fericire.

îngăduiți-ne ca, la rîndul nos
tru, să vă dorim din inimă mul
tă sănătate, multă putere de 
muncă, să ne îndrumați cu ace
eași pasiune revoluționară și 
dăruire patriotică spre gloria 
României socialiste și demnita
tea eroicului popor român.

Trăiască P.C.R. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

Aceeași atmosferă de puternic 
entuziasm ce a caracterizat pri
mirea de care s-a bucurat secre- 

/ tarul general al partidului pe 
întregul traseu al vizitei în ju
dețul Teleorman, ca și la marea 
adunare populară consacrată Zi
lei recoltei, domnește și în mo
mentul plecării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a celorlalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Se intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Un grup de copii, 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

In uralele și ovațiile nesfîrși- 
te ale miilor de locuitori ai Ale
xandriei și ai comunelor teleor- 
mănene. semne ale recunoștinței 
profunde fată de partid, la care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie. își găsește 
expresia bucuria nețărmurită a 
cetățenilor de a fi avut cinstea 
să primească vizita secretarului 
general al partidului, hotărîrea 
lor de a transpune neabătut în 
fante indicațiile și recomandă
rile sale, de a-și spori contribu
ția la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, la realizarea 
mărețelor obiective stabilite de 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

(Agerpres)

Teleorman — inclusiv orașul A- 
lexandria — a intrat în rîndul 
județelor industrializate. Au 
început să funcționeze în acești 
ani unele întreprinderi de înal
tă tehnicitate, ceea ce a asigurat 
industriei din acest județ o dez
voltare deosebită, creînd premi
sele pentru un progres mai ra
pid in cincinalul următor. De
altfel. nu numai acest județ, ci 
și alte județe mai puțin indus
trializate, au cunoscut în acest 
cincinal o dezvoltare susținută. 
După cum știți, pe baza celor 
stabilite de Congresul al XI-Iea, 
în cincinalul următor, pînă în 
1980. nu vom mai avea nici un 
județ cu o producție industrială 
mai mică de 10 miliarde lei. Ju
dețul Teleorman va cunoaște și 
el o dezvoltare foarte puternică 
și se va înscrie în mod ferm în 
rîndul județelor cu o industrie 
socialistă avansată. (Urale pu
ternice ; aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.". „Ceaușescu 
și poporul").

As dori să-mi exprim convin
gerea că oamenii muncii, co
muniștii. comitetul județean și 
organizațiile de partid din județ 
vor acorda toată atenția înfăp
tuirii întocmai în viată a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XI-Iea în domeniul industriei, 
astfel îneît la sfîrșitul cincinalu
lui viitor și Teleormanul să se 
prezinte cu rezultate bune în 
realizarea sarcinilor ce-i revin, 
să aducă o contribuție tot mai 
substanțială Ia progresul general, 
la înaintarea țării noastre pe 
calea bunăstării și fericirii. 
(Aplauze puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„.Ceaușescu și poporul").

De Ia această mare adunare 
populară, consacrată sărbătoririi 
„Zilei recoltei", doresc să adre
sez clasei noastre muncitoare, 
inginerilor și tehnicienilor cele 
mai calde felicitări pentru re
zultatele obținute, precum și u- 
rări de noi și noi succese I 
(Urale ; aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în ce privește dezvoltarea a- 

griculturii României socialiste în 
cincinalul care se va încheia în 
curînd, doresc să arăt că am ob
ținut și în această ramură im
portantă a economiei noastre 
naționale rezultate însemnate. 
Producția agricolă a crescut în- 
tr-un ritm anual de circa 5 Ia 
sută, ceea ce. pentru agricultu
ră, este un lucru bun — deși 
trebuie să menționez că nu sint 
realizate în întregime prevede
rile planului cincinal în ce pri
vește acest sector. Am obținut 
o creștere importantă a produc
ției de cereale. în ciuda unor 
ani cu condiții climaterice nu 
din cele mai favorabile, inclusiv 
din acest an, cînd. datorită i- 
nundatiilor și. mai cu seamă, a 
temperaturilor foarte înalte din 
vară, apoi a secetei, s-au dimi
nuat mult producțiile ce se pre
vedeau a fi realizate. Cu toate 
acestea, pe cincinal, precum și 
în acest an. producțiile au spo
rit continuu și avem toate con

La Drăgănești-Vlașca, recomandări prețioase pentru dezvoltarea in continuare a zootehniei La expoziția agricolă sint prezentate preocupările privind diversificarea gamei de mașini și utilaje

dițiile pentru a asigura o bună 
aprovizionare a populației cu 
toate produsele agroalimentare.

Ați ascultat aici rezultatele 
obținute de cîteva unităti agri
cole, îndeosebi de cooperative, 
atît în ce privește griul, cît și 
porumbul și plantele tehnice, 
legume și alte produse, 
într-adevăr, avem un număr 
mare de unități care au obținut 
recolte mari la grîu — de 4 000— 
5 000 și chiar peste 5 000 de kg 
la hectar. Avem, de asemenea, 
un număr mare de unități, in
clusiv din județul Teleorman, 
care vor candida la titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", de
oarece au obtinut recolte de po
rumb mari, de 7 000—8 000 kg la 
hectar, in condiții neirigate. Ați 
ascultat aici pe inginerul șef de la 
cooperativa din Isbiceni. care a 
obținut în medie o recoltă de 
peste 10 000 de kg de porumb 
boabe la hectar, iar pe 150 de 
ha, 17 000 de kg porumb știuleți 
Ia hectar — ceea ce este o pro
ducție bună. Mai sint și alte u- 
nități care au realizat producții 
asemănătoare și. după cite cu
nosc. unele au obtinut chiar 
ceva mai mult decît aceste pro
ducții. (Aplauze puternice înde
lungate).

Ce demonstrează toate aceste 
rezultate, tovarăși ? Ele arată că 
avem posibilități reale ca, in 
cițiva ani, să îndeplinim în cele 
mai bune condițiuni sarcinile 
puse de Congresul al XI-Iea cu 
privire la creșterea producției de 
cereale. Pentru aceasta se cere, 
desigur, să fie luate toate mă
surile, să se asigure executarea 
in cele mai bune condițiuni a lu
crărilor, să se folosească sămîn- 
ță de înaltă productivitate. Și 
in agricultură, ca și in indus
trie. problema disciplinei, a ordi
nii. a aplicării tehnologiilor mo
derne devine hotăritoare pentru 
asigurarea progresului rapid. 
Stă deci în puterea fiecărei uni
tăți, a fiecărei cooperative, indi
ferent de zona în care se află, 
să obțină recolte de 4 000—5 000 
de kg Ia hectar pe teren neirigat, 
în condițiuni' nu prea grele și 
cu eforturi nu prea mari. Avem 
sute și mii de asemenea exem
ple — și trebuie să facem totul 
ca ele să fie generalizate, astfel ca 
pe întreaga suprafață a țării să 
obținem maximum din ceea ce 
se poate obține.

Am mai menționat în altă îm
prejurare și vreau să revin și 
aici asupra unui lucru esențial 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-Iea — și anu
me asupra bunei organizări, a 
muncii hotărîte și ferme a fie
cărui om al muncii din industrie, 
din agricultură, din oricare sec
tor de activitate. Sintem o socie
tate de oameni ai muncii, con
struim o societate socialistă 
multilateral dezvoltată, mergem 
spre comunism ; aceasta presu
pune că fiecare cetățean trebuie 
să dea pentru societate maxi
mum din ceea ce poate, să mun
cească acolo unde are cele mai 
bune aptitudini, pregătirea cea 
mai corespunzătoare. în socie

tatea noastră actuală șl viitoare 
nimeni nu va putea trăi fără 
muncă ! Fiecare trebuie să înțe
legem că numai îndeplinindu-ne 
în mod exemplar atribuțiunile 
pe care le avem în cadrul divi
ziunii muncii, în procesul de 
activitate din industrie, agricul
tură, știință, în transporturi, din 
oricare domeniu, ne vom aduce 
contribuția Ia înfăptuirea Pro
gramului stabilit de Congresul 
al XI-lea, ne vom face datoria 
față de partid, față de patria 
noastră socialistă. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Nu doresc să mă mai refer acum 
Ia rezultatele din alte sectoare 
ale agriculturii. Am obținut re
zultate importante în zootehnie, 
în legumicultură, în viticultură 
și pomicultură. Mai avem însă 
multe de făcut pentru a putea fi 
pe deplin mulțumiți de recoltele 
și de producțiile pe care le ob
ținem in toate sectoarele agrico
le. Cu puține zile înainte am 
avut o ședință specială a Comi
tetului Politic Executiv care s-a 
ocupat de problemele aprovizio
nării populației. Am avut, la 
cîteva zile după aceea, o consfă
tuire cu primii secretari și pre
ședinții consiliilor populare ju
dețene, cu șefii direcțiilor agri
cole județene, cu directorii co
merciali județeni, cu cadre de 
conducere din ministere, pentru 
a stabili măsurile de înfăptuire 
a hotăririlor adoptate de Comi
tetul Politic Executiv. Sînt cu
noscute aceste măsuri ; sînt, de 
asemenea, cunoscute cele stabi
lite în consfătuirea de lucru care 
a avut loc la Comitetul Central. 
Nu doresc să revin asupra lor. 
Ceea ce vreau însă să mențio
nez și la această mare adunare 
populară consacrată sărbătoririi 
„Zilei recoltei" este faptul că, 
în ciuda condițiunilor nu prea 
favorabile din acest an, re
coltele pe care le-am obținut 
asigură pe deplin o bună apro
vizionare a întregului nostru 
popor cu produsele agroalimen
tare necesare. Vom face totul 
pentru ca măsurile stabilite in 
ce privește aprovizionarea să fie 
realizate în cele mai bune con
dițiuni, ca toate organismele de 
stat și de partid chemate să 
asigure realizarea în viață a 
acestor hotărîri să-și îndepli
nească în mod exemplar îndato
ririle ce le revin. (Urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").

Trebuie să fie bine înțeles că 
se impune ca zi de zi să acordăm 
atenția corespunzătoare și să ne 
preocupăm de soluționarea tu
turor problemelor legate de buna 
aprovizionare, de ridicarea ni
velului de trai, material și spi
ritual, al întregului nostru po
por. Trebuie să pornim perma
nent de la obiectivele stabilite de 
Congresul al XI-Iea, de la Pro
gramul partidului, care pune pe 
primul plan grija și preocuparea 
pentru bunăstarea și fericirea 
întregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Dealtfel, 
așa cum am spus nu o dată, în
treaga activitate a partidului 

nostru, esența orînduirii socia
liste pe care o edificăm, are in 
vedere omul, bunăstarea și fe
ricirea sa, independența patriei. 
Trebuie deci să facem în așa fel 
incit tot ceea ce realizăm în 
dezvoltarea patriei noastre să 
se răsfrîngă nemijlocit și in 
cît 'mai bune condițiuni asupra 
creșterii nivelului de trai, a gra
dului de cultură, să asigure pro
gresul general al societății 
noastre socialiste, bunăstarea și 
fericirea omului — înțelegînd 
omul în totalitatea sa —, a na
țiunii noastre socialiste. (Urale 
puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul").

Dragi tovarăși și prieteni,
Sînt cunoscute obiectivele dez

voltării economico-sociale a 
României în cincinalul 1976— 
1980. Este cunoscută dezvoltarea 
în ritm înalt pe care o va cu
noaște in continuare industria 
noastră socialistă, volumul mare 
de investiții de aproape 1 000 de 
miliarde lei, ce urmează să fie 
realizat în următorul cincinal. 
Toate aceste investiții se vor 
materializa în cîteva mii de 
noi întreprinderi industriale, 
amplasate pe întregul teritoriu 
al țării, în peste 800 de mii a- 
partamente construite din fon
durile statului sau cu contribu
ția statului, fără a mai vorbi de 
alte sute de mii construite de 
cetățeni în orașe și sate, pre
cum și alte obiective ce vor fi 
realizate în transporturi, în do
meniul social-cultural și în alte 
domenii. Fără nici o îndoială că 
toate acestea vor schimba radical 
înfățișarea generală a patriei 
noastre. însuși județul dum
neavoastră va arăta cu totul 
altfel peste 5 ani. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

în agricultură avem, de ase
menea, un program foarte im
portant. Trebuie să ajungem la 
3 milioane hectare irigate, să 
realizăm lucrări de îmbunătă
țiri funciare pe încă cîteva mi
lioane de hectare, să efectuăm 
lucrări de desecare, de îndi
guiri, de regularizare a rîurilor, 
spre a preveni inundațiile și 
pentru a asigura aprovizionarea 
cu apă în bune condițiuni și a 
avea, totodată, apa necesară 
irigațiilor. De asemenea, se vor 
realiza investiții mari pentru 
mecanizare și în scopul chimi
zării, pentru construcția de noi 
obiective zootehnice, pentru 
dezvoltarea pomiculturii și viti
culturii. Pe baza prevederilor 
actuale, urmează să se realize
ze investiții de 110 miliarde Iei, 
insă probabil că această sumă 
va fi substanțial depășită, avînd 
in vedere că va trebui să dez
voltăm într-un ritm mai rapid 
unele sectoare agricole spre a 
putea satisface în condiții mai 
bune necesitățile întregului 
nostru popor privind aprovizio
narea cu produse agroalimen
tare, preclim și necesitățile de 
modernizare a pomiculturii și 
viticulturii. Se elaborează deja 
un program de intensificare a 
eforturilor pentru dezvoltarea 

viticulturii șl pomiculturii, de 
modernizare a acestora, pentru 
a obține și aici recolte mult 
mai mari, pe baza experiențe
lor pe care le avem deja în 
(ară.

Ne gîndim să realizăm o creș
tere mult mal mare în zooteh
nie, să ajungem, în sectorul de 
stat și cooperatist, Ia circa 7—8 
milioane de porci care să poată 
fi tăiați anual, ceea ce ne va a- 
sigura cantitatea de carne nece
sară pentru a avea o aprovizio
nare bună, permanentă. Ne 
gîndim, de asemenea, să creș
tem mai substanțial producția 
de carne de pasăre, ajungînd 
la cel puțin 300 000 de tone car
ne și Ia cel puțin 4 miliarde 
de ouă în sectorul socialist, 
ceea ce ne va da posibilitatea 
să putem satisface cerințe
le la nivelul consumului din ță
rile cele mai dezvoltate astăzi. 
Sînt și alte prevederi, nu do
resc să mă opresc acum asupra 
lor. Le-am menționat pe aces
tea pentru că ele sînt de o im
portanță deosebită și cer, intre 
altele, investiții mari și efor
turi susținute pentru ca, în ur
mătorii 2—3 ani, cea mai mare 
parte a acestor obiective să în
ceapă să intre în producție.

Din acest program de dezvol
tare a agriculturii, inclusiv din 
programul suplimentar, județu
lui Teleorman îi vor reveni 
sarcini importante. Sper că se 
vor lua toate măsurile pentru 
ca județul să-și poată îndeplini 
în cele mai bune condițiuni toa
te sarcinile ce-i revin în acest 
domeniu.

Trebuie să facem totul ca 
cincinalul 1976—1980 să fie nu 
numai cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice, dar și cincinalul 
care să ducă la o transformare 
radicală a agriculturii noastre, 
la modernizarea ei, Ia situarea 
României in rjndul țărilor cu 
agricultura cea mai înaintată. 
Avem toate condițiunile pentru 
a realiza aceasta ; avem cadre 
corespunzătoare și mai presus 
de toate avem o țărănime har
nică care a dat dovadă întot
deauna că știe să-și îndepli
nească în mod exemplar sarci
nile puse de partid, îndatoririle 
față de patrie, față de Româ
nia socialistă. (Urale, aplau
ze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

In acest spirit și cu aceste 
programe pornim în toate sec
toarele de activitafe ! Avem toa
te condițiile ca Programul e- 
laborat de Congresul al XI-lea 
să fie îndeplinit întocmai ! Să 
facem totul, dragi tovarăși și 
prieteni, pentru a ne prezenta 
la sfîrșitul anului 1980 cu înde
plinirea exemplară a programu
lui în toate domeniile de acti
vitate și chiar cu succese supli
mentare ! Să facem în așa fel 
ca poporul nostru să se ridice 
pe o nouă treaptă de progres 
și civilizație, să se apropie 
mult de societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, să facă 

pași importanți spre comu
nism ! (Urale puternice; a- 
plauze puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.").

Preocupindu-ne de înfăptui
rea Programului de dezvoltare 
economico-socială a țării noas
tre, acționăm în mod ferm și 
consecvent pentru a spori con
tribuția României socialiste la 
întărirea solidarității și colabo
rării cu statele socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Știm 
că programul nostru se poate 
realiza numai într-o lume a pă
cii și colaborării, că fiecare po
por și fiecare națiune își vor pu
tea consacra forțele materiale 
și umane dezvoltării lor inde
pendente, numai în condițiile 
păcii și colaborării internațio
nale. Iată de ce între politica 
noastră internă și internaționa
lă există o strînsă concordanța, 
o strînsă condiționare dialectică. 
Vom face totul pentru a ne adu. 
ce și în viitor contribuția tot 
mai activă la instaurarea noii 
ordini economice internaționale, 
la realizarea securității în Eu
ropa, înfăptuindu-se astfel do
cumentele semnate Ia Helsinki. 
Vom acționa consecvent pentru 
a se ajunge la măsuri de dezar
mare și. în primul rînd, de dezar
mare nucleară, la Înfăptuirea 
unor relații noi, bazate pe ega
litate, pe respect al independen
ței și suveranității naționale, pe 
neamestec în treburile interne, 
pe renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța. Să creăm o 
lume în care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, fără tea
ma vreunei agresiuni, să fie pe 
deplin stăplnă pe destinele 
sale 1 (Aplauze, urale. se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși șt prieteni,
In încheiere, aș dori să ex

prim, încă o dată, convingerea 
mea. a conducerii partidului și 
statului, că oamenii muncii din 
Teleorman — muncitori, țărani 
și intelectuali, bătrini și tineri, 
bărbați și femei la fel ca toți 
cetățenii patriei noastre, vor 
face totul pentru a-și îndeplini 
în bune condițiuni sarcinile ce 
le revin, pentru a obține succese 
tot mai remarcabile, atît în in
dustrie, cît și în agricultură, 
pentru a-și aduce o contribuție 
tot mai însemnată la dezvoltarea 
generală a patriei noastre so
cialiste ! (Aplauze, urale, se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R.").

Vă urez dumneavoastră. între
gii țărănimi, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, succese 
tot mai mari, multă sănătate și 
fericire (Aplauze puternice și 
urale îndelungate ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul". Cei 
prezenți la marea adunare popu
lară ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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CONSTITUIREA CONSILIULUI SANITAR SUPERIOR
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimafî tovarăși,

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., analizind proble
mele asistentei sanitare, ale ac- 
txyitățji jn domeniul ocrotirii să
nătății poporului nostru, a con
siderat necesar să aducă îmbu
nătățiri conducerii acestui im
portant sector, spre a asigura 
dezbaterea și elaborarea, într-un 
cadru cit mai corespunzător, a 
măsurilor ce se impun a fi lua
te, in concordanță cu hotărîrile 
Congresului al XI-lea, in dome
niul sănătății. De aceea, am a- 
Juns la hotărîrea de a constitui 
Consiliul Sanitar Superior, ca 
organ deliberativ, în locul ve
chiului organism consultativ, 
care nu și-a desfășurat activi
tatea în mod corespunzător. Ma
terializăm acum această hotă- 
rire prin constituirea Consiliului 
Sanitar Superior în forma și în 
componența pe care ați ascul- 
tat-o.

Aș dori să adresez felicitări 
tuturor membrilor Consiliului 
Sanitar Superior și să le urez să 
obțină rezultate cit mai bune în 
activitatea lor.

Consiliul Sanitar Superior va 
trebui să analizeze temeinic sta
diul actual al situației în acest 
important sector al vieții sociale 
și să elaboreze un program co
respunzător de măsuri, acțio- 
nind sau făcînd propuneri pen
tru soluționarea problemelor, în 
concordanță cu prevederile legii 
și cu atribuțiile ce-i revin.

Fără îndoială că, dacă am lua 
in considerare cifrele, mai cu 
seamă cele privind cheltuielile 
pe care le facem în domeniul 
sănătății, ar trebui să fim foarte 
mulțumiți. In actualul cincinal 
investițiile s-au dublat față de 
cincinalul 1966—1970. S-a lărgit 
mult baza materială, dotarea cu 
mijloace moderne a sectorului 
sanitar ; s-au întreprins măsuri 
pentru producerea in țară a a- 
paraturii necesare. S-a dezvoltat 
puternic producția de medica
mente. Dacă e să ne referim la 
cifre, trebuie să arătăm că față 
de 1960 consumul de medica
mente a crescut de peste 3 ori 
— ceea ce cred că este chiar 
prea mult. Desigur, asupra a- 
cestei probleme urmează să se 
pronunțe Consiliul Sanitar Su
perior.

Avem, după părerea mea, în 
domeniu] sanitar, un număr sa
tisfăcător de medici, precum și 
alți lucrători cu studii superioa
re — stomatologi și farmaciști, 
în total, ei reprezintă peste 
44 000 ; la aceștia se adaugă 117 
mii personal sanitar mediu și 
auxiliar. S-ar părea deci că tre
buie să fim pe deplin mulțu
miți de felul în care se desfă
șoară activitatea în domeniul 
sanitar. Din păcate însă, și tre
buie să spunem aceasta deschis, 
acum, la constituirea Consiliului 
Sanitar Superior, rezultatele nu

COMPONENTA CONSILIULUI 
SANITAR SUPERIOR

Prin decret prezidențial s-a 
aprobat următoarea componență 
a Consiliului Sanitar Superior :

PREȘEDINTE : — Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru ; VICE
PREȘEDINȚI : — Radu Păun, 
ministrul sănătății ; Aurel Moga, 
președintele Academiei de Știin
țe Medicale ; Gheorghe Pușkaș, 
rectorul Institutului de Medicină 
și Farmacie Tg. Mureș ; Gheor
ghe Scripcaru, rectorul Institu
tului de Medicină și Farmacie 
Iași ; Ioan Pop D. Popa, profe
sor la Institutul de Medicină și 
Farmacie București ; Lidia Oră- 
dean, președinta Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din unități
le sanitare ; Aurelian Mazilu^ 
director al Direcției Sanitare Ju
dețene Cluj ; loan Lighezan, 
director al Direcției Sanitare 
Județene Timiș ; Gheorghe Ale
xandru Costăchescu, director al 
Spitalului Militar Central ; 
SECRETAR GENERAL : Nico- 
lae Nicolaescu, secretar ge
neral în Ministerul Sănătă
ții ; Membri : Ionel Alexa, 
inspector șef al Inspectoratului 
Sanitar Antiepidemic Județean 
Teleorman ; Oreste Alexiu, di
rector al Spitalului Militar al 
Ministerului de Interne ; Dan 
Alexandrescu, director al Spita
lului „Polizu“ București ; Marta- 
Eva Ady, medic specialist la 
Spitalul Județean din Miercurea- 
Ciuc, județul Harghita ; loan 
Alupoaiei, director al Direcției 
Sanitare Județene Constanța ; 
Anton Andronic, adjunct al mi
nistrului muncii ; Elisabeta- 
Martha Angel, medic specialist 
pediatru la Policlinica de copii 
Arad ; lulian-Damian Angheles- 
cu, director al Direcției Sanitare 
Județene Ialomița ; Vlad Apă- 
teanu, director al Centrului de 
Hematologie București ; Con
stantin Arseni, șef clinică neuro- 
chirurgicală. Spitalul nr. 9 Bucu
rești ; Ana Aslan, director gene
ral al Institutului de Gerontolo
gie și Geriatrie București ; Du
mitru Babici, director al Direc
ției Sanitare Județene Satu- 
Mare ; Teodor Bădău, director 
al Direcției Sanitare Județene 
Hunedoara ; Oliver-Silviu Băr
bos, director al Direcției Sanita
re Județene Bistrița-Năsăud ; 
Ema Bartha, medic la Circum
scripția sanitară din comuna Că
lărași, județul Cluj ; Emilia- 
Eliza Bauer, medic principal la 

sint pe măsura eforturilor ma
teriale pe care statul, întreaga 
societate Ie fac în domeniul să
nătății.

M-aș referi, în primul rînd, Ia 
faptul că sporul natural al 
populației este nesatisfăcător. 
Una din cauzele natalității scă
zute o constituie abuzurile și u- 
șurința cu care unii medici a- 
probă și realizează întreruperea 
de sarcină. Nu vreau să dau sta
tistici, însă în cadrul Consiliului 
Sanitar Superior aceste proble
me vor trebui analizate. Numă
rul mare al întreruperilor de 
sarcini are o influență directă 
asupra natalității și a sporului 
natural al populației și, tot
odată, are implicații grave — pe 
care dumneavoastră le cunoaș
teți mai bine decît mine — asu
pra sănătății femeilor.

Sint încă unele boli, despre 
care s-a spus că au fost aproape 
lichidate, și care continuă să 
mai facă ravagii. M-aș referi in 
acest sens la tuberculoză și la 
unele boli noi care s-au* accen
tuat, au luat o amploare în ul
timul timp.

Sînt, de asemenea, rămîneri 
în urmă, în unele domenii foar
te importante ale activității sa
nitare, în raport cu progresele 
înregistrate pe plan internațio
nal și cu necesitățile României. 
Nu doresc să enumăr aceste do
menii ; am discutat mai demult 
cu conducerea Ministerului Să
nătății să elaboreze cîteva pro
grame prioritare — la început 
in 3—4 sectoare — între care și 
unul in domeniul cardiovascu
lar. Am dori ca, în activitatea 
sa imediată, Consiliul Sanitar 
Superior să analizeze într-un 
spirit critic situația ocrotirii să
nătății poporului, să elaboreze 
propuneri de măsuri, acordind 
atenție problemelor de impor
tanță deosebită și stabilind di
recțiile asupra cărora trebuie să 
ne concentrăm atenția spre a 
lichida răminerile în urmă.

Sînt și alte aspecte de ordin, 
ca să spun așa, profesional, a- 
supra cărora va trebui să reflec
teze Consiliu] Sanitar Superior. 
Am în vedere problemele eticii 
profesionale, ale comportării 
medicului, superficialitatea cu 
care unii medici își îndeplinesc 
atribuțiile, abuzul în recoman
darea de medicamente, ca și în 
acordarea de scutiri și concedii 
medicale, de multe ori cu totul 
neîntemeiate. într-o serie de 
spitale există o mare îngăduin
ță în acordarea de concedii de 
lungă durată, de pensionări, in 
punerea unor diagnostice deve
nite „modă“. Sînt deci o serie 
de probleme de ordin organiza
toric și de ordin etic, de atitu
dine profesională, care trebuie 
să facă obiectul unui studiu și 
al unor măsuri corespunzătoare.

Este adeyărat, unele din aces
te probleme au fost discutate și 
cu conducerea ministerului. Din

Dispensarul întreprinderii ,.Mon
diala" Satu-Mare ; Constantin 
Bădău, director adjunct la Di
recția de organizare și control, 
șef sector medical, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor ; Otilia Berbescu, director 
la Spitalul T.B.C. din comuna 
Viișoara, județul Neamț ; Octa
vian Berlogea, director al Insti
tutului de Expertiză și Recupe
rare a Capacității de Muncă 
București ; Vlad Bilbîie, director 
al Institutului „Cantacuzino" 
București ; Vasile Bînzar, direc
tor al Direcției sanitare județene 
Botoșani ; Neculai Bîrlădeanu, 
director al Direcției Sanitare ju
dețene Vaslui ; Ion Bîrzu, sef 
clinică radiologie la Spitalul 
„Cantacuzino" București ; Maria 
Bobu, membră în Consiliul Na
țional al Femeilor, procuror la 
Procuratura Generală ; Stelian- 
Virgil Brătulescu, director al 
Direcției Sanitare județene 
Ilfov ; Petru Brînzei, director 
al Spitalului clinic de Neuro- 
psihiatrie Iași ; Pius Briuzeu, 
jector al Institutului de Medici
nă și Farmacie Timișoara ; loan 
Bruckner, director al Institutului 
de Medicină Internă București ; 
Traian Bucățea, inspector șef al 
Inspectoratului Sanitar Antiepi
demic județean Caraș-Severin ; 
Mihai Burcă, președintele Con
siliului Național al Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socia
listă România ; Theodor Burghe- 
le, președintele Comisiei Națio
nale de Demografie ; Dumitru 
Burlui, șef clinică chirurgie la 
Spitalul „Caritas" București ; 
Nicolae Cajal, director al Institu
tului de Virusologie „Ștefan S. 
Nicolau" București ; Titi Ceapă, 
director al Direcției Sanitare ju
dețene Vîlcea ; Aurel Chindun, 
director al Direcției Sanitare 
Județene Iași ; Iosif Cioba
nii, director al Direcției Sa
nitare județene Dolj ; Vic
tor Ciobanu, șef clinică me
dicală, profesor doctor docent ; 
Aneta Ciocan, director al Direc
ției Sanitare județene Olt ; 
Fluvius Tulius-Tiberius Cioroia- 
nu, director al Spitalului T.B.C. 
Pantelimon. ; Margareta-Henrie- 
tte Ciortoloman, șef clinică 
obstetrică-ginecologie la Spitalul 
„23 August" București ; Constan
tin Coneac, director al Direcției 
Sanitare județene Neamț ; Con

păcate, trebuie să spun deschis, 
în activitatea acestui minister 
nu s-au făcut simțite spiritul de 
partid, răspunderea în înfăp
tuirea programului și măsurilor 
stabilite de partid si guvern în 
domeniul sănătății. Există, de 
cîțiva ani, o hotărîre care nu a 
fost dusă la îndeplinire. Dorim 
ca, odată cu înființarea Consi
liului Sanitar Superior, să asis
tăm și la îmbunătățirea generală 
a activității ministerului, a con
ducerii sale. Conducerea minis
terului va răspunde. în conti
nuare, pentru întreaga activitate 
sanitară, pentru înfăptuirea în 
viață a politicii partidului, in
clusiv a hotărîrilor adoptate de 
Consiliul Sanitar Superior. Con
siliul nu este un organ de admi
nistrație, ci un organ de dezba
teri și hotărîri — ca să spun 
așa — un parlament al medici
lor, o expresie a conducerii co
lective, democratice în domeniul 
sanitar. El nu înlocuiește însă 
ministerul și organele sanitare ; 
dimpotrivă, activitatea sa trebuie 
să aibă nemijlocit rezultate in 
creșterea răspunderii și îmbună
tățirii muncii acestor organe. în 
acest sens, Consiliul Sanitar Su
perior va trebui să exercite un 
rol de control, de stimulare a 
activității organelor sanitare, 
incepînd cu ministerul, cu 
direcțiile județene și terminind 
cu unitățile sanitare, pînă jos, 
în comună.

Se ridică, de asemenea, pro
bleme serioase în ce privește 
folosirea forțelor de care dis
punem in domeniul sănătății, 
repartiția medicilor pe țară. 
Avem și în privința aceasta 
hotărîri bune, dar și o analiză 
succintă demonstrează că în 
sate, îndeosebi, nu este asigu
rată forța corespunzătoare care 
să permită realizarea unei asis
tențe sanitare în condiții opti
me. Există o mare concentrare, 
sub diferite forme, a medicilor, 
în centrele mari, se manifestă 
tendința unor cadre medicale de 
a se sustrage de la activitatea 
pentru care s-au pregătit și de 
a se îndrepta spre sectoare 
funcționărești. Va trebui anali
zată temeinic această situație 
șî stabilite măsuri pentru re
medierea ei în cel mai scurt 
timp. Nu trebuie să obligăm pe 
cetățeni să vină spre marile 
centre — aceasta e costisitor și 
dificil pentru cetățeni — ci să 
apropiem asistența sanitară de 
toate localitățile unde se află 
populația. Or, la noi, mai mult 
de jumătate din populația țării 
locuiește în comune. Chiar dacă 
unii locuitori ai satelor lucrea
ză in orașe, ei și familiile lor 
locuiesc in comună, iar asisten
ța sanitară trebuie asigurată 
acolo. Va trebui să vedem, in 
scurt timp, îmbunătățirile ce 
trebuie aduse pentru a solu
ționa in mod corespunzător a- 
ceastă problemă.

Sînt, de asemenea, o serie de 

stantin A. Constantin, director 
al Direcției Sanitare județene 
Dîmbovița ; Octav Costăchel, 
director al Institutului Oncologic 
București ; Constantin Davides- 
cu, director al Direcției Sanitare 
județene Gorj ; Ruse Dianu, di
rector al Direcției Sanitare ju
dețene Teleorman : Maria Dîrja, 
medic-șef la Policlinica orășe
nească Rădăuți, județul Sucea
va ; Radu Drăgliici, inspector- 
șef al Inspectoratului Sanitar 
Antiepidemic județean Constan
ța ; Grigore Dumitrescu, direc
tor al Spitalului „Colentina" 
București ; Gheorghe Enache, 
director al- Spitalului nr. 2 din 
Craiova ; Gavril-Levente Fe
renczy, medic specialist la spita
lul județean Sălaj ; Andrei Firi- 
că, director al Spitalului de ur
gență București ; Pătru Firu, 
profesor I.M.F. București ; Oc
tavian Fodor, rector al Institu
tului de medicină și farmacie 
Cluj-Napoca, director al Institu
tului de igienă și sănătate pu
blică Cluj-Napoca ; Ioan Gali, 
director Policlinica metodologică 
și stomatologie București ; Pan
telimon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C. ; Gheorghe Gheor
ghiu, director al Spitalului 
„Elias" București ; Mihai Gheor
ghiu, director general al Cen
tralei industriale a medicamen
telor, cosmeticelor, coloranților 
și lacuri București ; Jean Iano- 
pol, director al Direcției sanita
re județene Suceava ; Alexandru 
Nicolae Ilieș, director al Direc
ției sanitare județene Brașov ; 
Sandu loan, director adjunct al 
Direcției de turism intern și per- 
sonal-învățămînt din Ministerul 
Turismului ; Stoian-Ștefan Io- 
nescu, director al Institutului 
pentru controlul de stat al me
dicamentelor și cercetări farma
ceutice București ; P’rancisc 
Jeszenski, director al Direcției 
sanitare județene Harghita ; 
Andrei Kelemen, inspector-șef 
al Inspectoratului sanitar anti
epidemic al municipiului Bucu
rești ; loan Laszlo, profesor uni
versitar la I.M.F. Tîrgu-Mureș ; 
Nicoleta Lăzărescu, medic, șef 
serviciu de stomatologie, Spita
lul județean Bacău ; Vasile 
Leizeruc, director al Direcției 
sanitare județene Bacău ; Ion 
Lemnete, director al Spitalului 
„Filantropia" București j Con

probleme legate de învățămînt, 
de cercetare, care, în cel mai 
scurt timp, vor trebui să intre 
în atenția Consiliului Sanitar 
Superior. Concluzia la care am 
ajuns în urma convorbirilor cu 
unele cadre din domeniul să
nătății este că s-au produs u- 
nele greșeli în organizarea în- 
vățămîntului, printr-o fărâmi
țare a specializărilor, aceasta 
avînd repercusiuni negative în 
asigurarea unei bune asistențe. 
Sînt lipsuri în domeniul activi
tății de cercetare. Nu toți cei 
care lucrează în cercetare sînt 
legați de practica ocrotirii să
nătății. Unii s-au rupt de mult 
de aceasta și au uitat aproape 
să mai practice medicina ; de 
aici decurge și faptul că rezul
tatele cercetărilor sînt cu totul 
sub așteptările și posibilitățile 
pe care le avem.

Deci, se impun o serie de a- 
nalize în diferite sectoare de 
activitate, privite ca un tot u- 
nitar. Independent de caracterul, 
de specificul diferitelor activi
tăți, domeniul medical trebuie, 
pînă la urmă, orientat și con
centrat într-o direcție unică — 
a îmbunătățirii asistenței sani
tare, a grijii pentru sănătatea 
poporului, cu tot ceea ce com
portă aceasta. Am în vedere 
natalitatea, sporul populației, 
îngrijirea omului pentru a-și 
putea îndeplini atribuțiile în 
procesul activității sociale, in 
producția materială, în viața in
telectuală, în toate sectoarele 
de muncă. Numai în asemenea 
condiții vom putea fi mulțu
miți de felul cum se desfășoară 
activitatea în acest important 
domeniu.

Noi nu vom judeca rezultatele 
activității medicale după numă
rul consultațiilor — cum se face 
acum — sau după numărul in
jecțiilor și al vaccinărilor — 
care se fac și cînd trebuie și 
cînd nu trebuie — după consu
mul de medicamente ; le vom 
judeca după gradul de sănătate 
al poporului, după reducerea 
timpului pierdut de societate 
prin neprezentarea Ia lucru a 
unor cetățeni, datorită stării să
nătății. De la aceasta trebuie să 
pornim în acest domeniu ! Cu 
cit statisticile ne vor prezenta 
consultări și scutiri mai multe, 
cu atît vor dovedi o activitate 
mai nesatisfăcătoare. Căci tre
buie să se acorde atenția prin
cipală prevenirii bolilor, apă
rării sănătății, nu intervenției 
după ce omul s-a îmbolnăvit 
cînd, uneori, nu mai e nimic de 
făcut. Desigur, pacienții tre
buie tratați, dar medicina tre
buie să acționeze în primul 
rînd pentru a preveni îmbolnă
virea — și trebuie să acordăm 
atenția centrală acestei activi
tăți, inclusiv în domeniul învă- 
țămîntului și cercetării. Trebuie 
să ne ocupăm in acest sens și 
de problemele alimentației, asi- 
gurînd o alimentație rațională 

stantin Manolescu, adjunct al 
ministrului educației și învăță- 
mîntului ; Lia Manoliu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport ; 
Maria Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie din Republi
ca Socialistă România ; Polixe- 
nia Marian, director al Spitalu
lui din comuna Lehliu-gară, ju
dețul Ialomița : Alexandru Ma
rinescu, director al Spitalului 
din Hunedoara ; Marianna Mol
nar. medic la Dispensarul Mișca, 
comuna Chișleag, județul Bihor ; 
Mircea Movanu, director al Di
recției Sanitare veterinare din 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare ; loan Muntean, 
director al Direcției Sanitare ju
dețene Mureș ; Traian Negruțiu, 
director al Laboratorului Central 
pentru controlul alimentelor din 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare ; Traian Oan- 
cea, șef de secție la Spitalul 
Militar Central București ; Ște- 
fania Olteanu, medic specialist 
pediatru la Spitalul județean 
Tulcea ; Petru Oprea, director 
al Direcției Sanitare județene 
Covasna ; Constantin Opriș, di
rector al Direcției Sanitare jude
țene Maramureș ; loan Osman, 
director al Direcției Sanitare 
județene Argeș ; Elena Pîrvu, 
director al Grupului Școlar Sa
nitar Sibiu ; Marcela Pitiș, pro
fesor universitar, Institutul de 
Endocrinologie București ; loan 
Popa, director al Direcției Sa
nitare județene Bihor ; Constan
tin Popescu, director al Direcției 
Sanitare județene Galați ; Ilea- 
na-Rodica Popescu, director ad
junct al Direcției Sanitare jude
țene Vrancea : Ioan Popescu, di
rector al Direcției Sanitare jude
țene Sălaj ; Petre D. Popescu, 
inspector-șef al Inspectoratului 
Sanitar Antiepidemic județean 
Ilfov ; Eugen Proca, profesor la 
I.M.F. București ; Francisc 
Proinov, director al Direcției 
Sanitare a Municipiului Bucu
rești și al Spitalului Fundeni ; 
Constantin Radu, director al 
Direcției Sanitare județene 
Brăila ; Dumitru Radulescu, 
conferențiar universitar, șef ca
tedră la I.M.F. Cluj-Napoca ; 
Anne Marie Roth, medic la Spi
talul județean Brașov ; Viorica- 
Virginia Rus, inspector de spe

care să mențină sănătatea, vi
goarea, forța de muncă a po
porului.

După cum vedeți, pretențiile 
Comitetului Central, ale guver
nului față de cei care lucrează 
in domeniul sanitar sint foarte 
mari. Eu am multe critici de 
făcut la adresa organizării sa
nitare, dar nu vreau să antici
pez. Vreau să primesc întii 
studiile și propunerile dumnea
voastră, inclusiv în ce privește 
personalul medical sanitar, care 
e destul de numeros, dar care 
are încă o eficiență foarte mică. 
Se mai intîmplă ca în unele 
spitale să nu știi exact cine se 
ocupă de bolnavi ; există și soră 
și asistentă și, de fapt, între 
medic și bolnav sint 2—3 inter
mediari, fiecare din ei așteptînd 
ca celălalt să facă treaba con
cretă. Soluționarea acestor pro
bleme trebuie să ne preocupe în 
irodul cel mai serios.

Trebuie să aducem ordine și 
în ce privește formarea cadre
lor, și în ce privește realizarea 
unei organizări simple, eficien
te, și în întărirea răspunderii 
fiecăruia în locul său de muncă.

Iată de ce dau o mare im
portanță constituirii Consiliului 
Sanitar Superior și aștept de Ia 
el, deci de la dumneavoastră, 
membrii acestui consiliu, soluții, 
propuneri care să lichideze de
ficiențele, să conducă la o îm
bunătățire rapidă și radicală a 
situației în domeniul ocrotirii 
sănătății și care să se reflecte
ze nemijlocit, în mod pozitiv, 
asupra sănătății întregului nos
tru popor.

Avem o medicină generală 
bună, cu o tradiție valoroasă ; 
avem oameni de valoare ; din 
păcate, unele școli medicale au 
început să dispară, iar altele 
noi n-au mai apărut. Pornind 
de la forțele pe care le avem, 
aș dori să exprim convingerea 
mea, a conducerii partidului și 
statului nostru că, prin activi
tatea sa, Consiliul Sanitar Su
perior va contribui la îmbună
tățirea activității sanitare, va 
realiza jo perfecționare simți
toare a muncii întregului corp 
medical. Pînă la urmă, aceasta 
este problema hotărîtoare, spre 
aceasta trebuie să ne îndreptăm 
atenția.

Sper că cele 44 de mii de 
cadre — 4 divizii moderne, plus 
zece divizii de personal mediu 
și auxiliar, ca să mă exprim în 
termeni militari — din dome
niul sanitar, vor acționa în așa 
fel incit să-și poată îndeplini 
în mod conștiincios, cu simț de 
răspundere, îndatoririle ce le 
revin.

Cu această convingere doresc 
încă o dată să vă urez succes 
tuturor, să-i urez succes consi
liului — și să-mi exprim spe
ranța că populația, întregul 
nostru popor, va fi principalul 
beneficiar al creării sale. (A- 
plauze vii, prelungite).

cialitate la Comisia Națională 
de Demografie ; Costin Sandu, 
director al Direcției Sanitare ju
dețene Buzău ; Gerhard-Hans 
Schmidt, medic specialist chi
rurg coordonator al Stației de 
salvare Sibiu ; Olimpia Solomo- 
nescu, director adjunct al Direc
ției Sanitare județene Prahova ; 
Petre Stănescu, director al Spi
talului clinic de oftalmologie 
București ; Viorica Ștefan, asis
tentă medicală șefă la Clinica 
medicală a Spitalului Clinic 
Fundeni ; Dumitru Suciu, direc
tor al Direcției Sanitare județe
ne Sibiu ; Gabriela Surianu, 
medic primar la Inspectoratul 
Sanitar Antiepidemic județean 
Maramureș ; Viorica Surdulescu, 

. medic șef la Policlinica nr. 1
Constanța ; Magdalena Szilagyi, 
director adjunct al Direcției Sa
nitare județene și Inspector șef 
al Inspectoratului Sanitar Anti
epidemic județean Covasna ; 
Nicolae Teleche, conferențiar, 
I.M.F. Bucupești ; Alexandru 
Trăilă, director al Direcției Sa
nitare județene Mehedinți ; Ion 
Trăilă, prim-secretar al Comite
tului organizațiilor de partid din 
unitățile sanitare ale municipiu
lui București ; Cornel Toader, 
decan al Facultății de Medicină 
generală a Institutului de Me
dicină și Farmacie Cluj-Napoca ; 
Nicolae-Eugen Tiereanu, inspec
tor șef al Inspectoratului Sanitar 
Antiepidemic Județean Dolj ; 
Nicolae Udrea, director al Direc
ției Sanitare județene Tulcea ; 
Ion Ursuleanu, director al Spi
talului de pediatrie „Grigore 
Alexandrescu" București ; Ro
mul Vasilovici, director al Di
recției Sanitare județene Arad ; 
Henriette Vlădescu, medic pri
mar, șef secție O.R.L. la Spitalul 
județean Brăila ; Marin Voicu- 
lescu, președinte al Uniunii So
cietăților de Științe Medicale și 
decan al Facultății de Medicină 
București ; Gheorghe Zamfir, 
director al Institutului de Igienă 
și Sănătate Publică Iași ; Avram 
Zbîrcea, director al Direcției 
Sanitare județene Caraș-Seve
rin ; Elisabeta Zeamă, director 
creșă copii în municipiul Alba- 
Iulia și vicepreședintă a Comi
tetului județean al femeilor, 
deputată și membră a Comitetu
lui executiv al Consiliului Popu
lar județean Alba.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, sîmbătă, 25 
octombrie, a avut loc ceremonia 
constituirii Consiliului Sanitar 
Superior.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Eurtică, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Paul Niculescu, 
Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, pre
cum și Mihai Marinescu și An
gelo Miculescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Miniștri, ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, 
profesori universitari, cercetă
tori, cadre cu munci de răspun
dere din domeniul sanitar.

Participanții la,ședință au sa
lutat cu vii aplauze pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe cei

al
Consiliul de Stat

Republicii Socialiste România

DECRET
privind Consiliul 
Sanitar Superior

în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor 
prevăzute în Programul partidului, cu privire la 
îmbunătățirea activității de ocrotire a sănătății 
Dopulatiei. a creșterii eficientei muncii medico- 
sanitare. este necesară întărirea rolului și lăr
girea atribuțiilor Consiliului Sanitar Superior, 
ca organ de stat chemat să contribuie activ la 
înfăptuirea politicii partidului Si statului în. acest 
domeniu de activitate.

Consiliul Sanitar Superior trebuie să asigure 
elaborarea liniilor generale si a principalelor 
obiective ale politicii sanitare, să dezbată Si să 
adopte hotărîri obligatorii pentru toate organele 
centrale și locale care au atribuții în domeniul 
ocrotirii sănătății, să ia măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în sectorul sanitar. Totoda
tă. Consiliul Sanitar Superior urmează să exer
cite un control permanent asupra modului în 
care Ministerul Sănătății și celelalte organe de 
stat aplică legile și alte acte normative, pentru 
îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a 
populației.

Pentru realizarea acestor obiective, eliminarea 
paralelismelor, perfecționarea structurii organi
zatorice Si a îmbinării experienței științifice cu 
practica medicală, se impun reorganizarea Con
siliului Sanitar Superior și trecerea acestui or
gan în subordinea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

în acest scop, Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art. 1. — Se înființează. în subordinea Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice si So
ciale. Consiliu] Sanitar Superior, organ de stat 
care are sarcina de a asigura elaborarea liniilor 
generale și principalelor obiective ale dezvoltă
rii activității de ocrotire a sănătății populației 
din Republica Socialistă România și de a ur
mări înfăptuirea politicii partidului și statului 
în acest domeniu.

Art. 2. — Tn concordantă cu prevederile legii. 
Consiliul Sanitar Superior adoptă hotărîri sau 
face propuneri și recomandări organelor com
petente. pentru perfecționarea organizării sani
tare. modernizarea și creșterea eficientei asis
tentei medicale. îmbunătățirea învătămîntului, 
pregătirea și folosirea personalului medico-sa- 
nitar.

Hotărîrile adoptate de Consiliul Sanitar Su
perior sînt obligatorii pentru Ministerul Sănă
tății. celelalte ministere și organe centrale, pre
cum și pentru organele locale, cărora le revin 
sarcini în-domeniul ocrotirii sănătății.

Art. 3. — în îndeplinirea atribuțiilor sale. 
Consiliul Sanitar Superior dezbate și avizează 
proiecte de acte normative care interesează do
meniul său de activitate Si face propuneri cu 
privire la perfecționarea legislației sanitare.

Art. 4. — Consiliul Sanitar Superior analizea
ză și controlează modul în care Ministerul Să
nătății. celelalte ministere și organe centrale, 
precum și comitetele executive ale consiliilor 
populare județene si al municipiului București 
asigură aplicarea legilor, decretelor și a celor
lalte acte normative din sectorul sanitar.

CAPITOLUL II 
Atribuții

Art. 5. — Consiliul Sanitar Superior are ur
mătoarele atribuții :

a) elaborează programe pe termen lung pen
tru îmbunătățirea continuă a stării de sănătate 
a populației, analizează dinamica indicatorilor 
demografici și de morbiditate Si ia măsuri pen
tru dezvoltarea asistenței medicale preventive 
si curative :

b) dezbate proiectul planului cincinal privind 
dezvoltarea ocrotirii sănătății. în profil depar
tamental, de ramură si teritorial, și face pro
puneri de îmbunătățire a acestuia :

c) analizează și elaborează într-o concepție 
științifică unitară structurile organizatorice ale 
rețelei și instituțiilor sanitare și propune mă
suri pentru utilizarea și repartizarea rațională 
a personalului medico-sanitar ;

d) dezbate și adoptă propunerile privind prin
cipalele direcții de dezvoltare și programele 
prioritare pentru cercetarea științifică în dome
niul ocrotirii sănătății, precum și valorificarea 
lor în practică. în vederea ridicării continue a 
calității asistentei medicale ;

e) analizează modul în care se asigură. în di
ferite domenii, activitatea de profilaxie, pro
tecția sanitară a aerului, solului și apei, protec
ția alimentelor destinate consumului și stabi
lește măsurile ce se impun pentru apărarea și 
promovarea sănătății publice ;

f) analizează Si dezbate proiectele programelor 
naționale privind prevenirea Si combaterea unor 
boli care constituie probleme majore pentru 
asigurarea sănătății publice :

g) analizează modul de asigurare a ocrotirii 
și asistentei medicale a mamei, copilului și ti
neretului și stabilește măsuri pentru îmbunătă
țirea acestei activități •

h) analizează, periodic, modul în care «e asi
gură ocrotirea sănătății la locul de muncă și 
stabilește măsuri pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, prevenirea Și combaterea bo
lilor profesionale :

i) analizează și stabilește măsuri cu privire 
la respectarea normelor eticii profesionale. în
tărirea ordinii Si disciplinei sanitare ;

1) dezbate Si adoptă proiectul planului unic 
de educație sanitară a populației si analizează 
stadiul de realizare a acestuia ;

k) exercită orice alte atribuții stabilite prin 
lege.

Art. 6. — Consiliul Sanitar Superior îndepli
nește totodată Si funcția de secțiune a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice Si So
ciale. în domeniul ocrotirii sănătății.

CAPITOLUL III
Organizare și funcționare

Art. 7. — Consiliul Sanitar Superior este al
cătuit din cadre didactice, cercetători științifici, 
directori de direcții sanitare județene, directori 
de spitale, medici de circumscripții sanitare, 
farmaciști, alte cadre sanitare cu o bogată ex
periență și înaltă calificare, precum și din re
prezentanți ai unor organe sl organizații cen
trale de stat 51 obștești.

Componenta Consiliului Sanitar Superior se 
aprobă prin decret prezidențial, pe o perioadă 
de 5 ani.

Președinte al Consiliului Sanitar Superior este 
un viceprim-ministru al guvernului. în activita
tea sa președintele este ajutat de vicepreședinți 
și un secretar general. în lipsa președintelui, 
atribuțiile acestuia se îndeplinesc de unul din
tre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele, vicepreședinții și secretarul ge
neral formează Biroul Executiv al Consiliului 
Sanitar Superior.

Art. 8. — Consiliul Sanitar Superior oe con
voacă în ședințe plenare de două ori pe an sau 
ori de cite ori este nevoie, din inițiativa pre
ședintelui. a Biroului Executiv ori la cererea 
a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

Consiliul Sanitar Superior își desfășoară ac
tivitatea în ședințe plenare în prezenta a cel 
nutin două treimi din numărul membrilor săi 
și adoptă hotărîri. prin vot deschis, cu majori
tatea membrilor ce-1 compun.

Art. 9. — La ședințele consiliului pot fi invi
tați delegați ai unor organe și organizații de 
stat ori obștești, precum și specialiști din do
meniul ocrotirii sănătății. •

Art. 10. — Biroul Executiv organizează și ur
mărește aducerea la îndeplinire a hotărîrilor 
Consiliului Sanitar Superior și exercită. între 
ședințe, conducerea operativă a activității aces
tui organ.

Președintele Consiliului Sanitar Superior aduce 
la îndeplinire hotărîrile Biroului Executiv și re
zolvă problemele curente ale activității consi
liului.

Președintele informează consiliul și Biroul 
Executiv asupra principalelor probleme rezol
vate între ședințele acestora.

Fiecare membru al Consiliului Sanitar Supe
rior răspunde în fata acestuia și a președinte
lui consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
îi sînt încredințate.

Art. 11. — în cadrul Consiliului Sanitar Su
perior se organizează comisii de specialitate.

Comisiile de specialitate sint alcătuite dintre 
membrii Consiliului Sanitar Superior și specia
liști din diferite domenii de activitate ale ocro
tirii sănătății. Pentru specialiștii care nu sînt 
membri ai Consiliului Sanitar Superior se va 
solicita acordul conducătorului instituției sau 
organizației in care aceștia își desfășoară acti
vitatea.

Componenta și modul de funcționare ale co
misiilor de specialitate se stabilesc de Consiliul 
Sanitar Superior.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 12 — Pregătirea lucrărilor Consiliului 
Sanitar Superior, precum și rezolvarea proble
melor administrativ-gospodărești ale acestuia 
se asigură de Ministerul Sănătății.

Art. 13. — Secțiunea pentru demografie și 
forță de muncă, asistentă socială și ocrotirea 
sănătății a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale se reorganizează și va 
funcționa ca secțiune pentru forță de muncă, 
demografie și asistentă socială.

Art. 20 lit. k din Legea nr. 1/1973 privind 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României se modifică și va avea ur
mătorul cuprins : „Secțiunea pentru forță de 
muncă, demografie și asistență socială".

Art. 14. — Decretul nr. 541/1969 privind în
ființarea. organizarea și functionarea Consiliu
lui Sanitar Superior, publicat în Buletinul Ofi
cial al Republicii Socialiste România, partea I, 
nr. 81. din 29 iulie 1969. se abrogă.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

într-un cadru solemn, secre
tarul prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, Silviu Curticeanu, a 
dârt citire Decretului Consiliului 
de Stat privind Consiliul Sani
tar Superior.

S-a dat, de asemenea, citire 
Decretului prezidențial prin 
care se aprobă componența Con
siliului Sanitar Superior.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, vice
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Sanitar 
Superior, Radu Păun, ministrul 
sănătății, Aurel Moga. președin
tele Academiei de Științe Medi
cale, și Gheorghe Pușkaș. recto
rul Institutului de medicină și 
farmacie din Tg. Mureș, vice
președinți ai Consiliului Sanitar 
Superior, Victor Ciobanu, șef de 
clinică medicală. In cuvintul 
lor. vorbitorii au exprimat pro
funda satisfacție pentru grija 
deosebită manifestată constant 

de societatea noastră socialistă 
față de condițiile de viată ale 
oamenilor muncii și au dat o 
înaltă apreciere noii concepții 
de ocrotire a sănătății promo
vată de partidul și statul nos
tru, personal de secretarul ge
neral al partidului. In numele 
Consiliului Sanitar Superior, 
vorbitorii s-au angajat că noul 
organ constituit va depune toa
te eforturile pentru ca, printr-o 
laborioasă și susținută activita
te, pătrunsă de un înalt simț al 
răspunderii și datoriei, să înde
plinească în cele mai bune con
diții politica partidului și statu
lui nostru în domeniul ocrotirii 
sănătății, obiectivele stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. în 
ce privește dezvoltarea activi
tății de îmbunătățire continuă a 
stării de sănătate a populației.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.
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Tovarășul Nîcolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu Yasser Arafat, 

președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit la București cu 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.).

Oaspetele a fost însoțit de 
Zuheir Mossen și Abou Mazin, 
membri ai conducerii O.E.P.

La întîlnire a participat tova
rășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în timpul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la instaurarea unei păci

juste și trainice in Orientul 
Mijlociu și rezolvarea problemei 
poporului palestinean în confor
mitate cu interesele sale na
ționale, inclusiv prin consti
tuirea unui stat palestinean in
dependent.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Yasser Arafat au exprimat 
hotărîrea de a dezvolta în con
tinuare relațiile bune de prie
tenie, colaborare și solidaritate 
dintre P.C.R. și O.E.P., dintre 
poporul român și poporul pa
lestinean.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. a dat o înaltă 
apreciere sprijinului consecvent 
pe care Partidul Comunist Ro

mân și Republica Socialistă 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal îl acordă 
luptei drepte a poporului pa
lestinean pentru înfăptuirea 
drepturilor sale naționale de 
a-și organiza în mod indepen
dent propria viață, inițiativelor 
și activităților desfășurate de 
România pentru a se ajunge la 
o pace dreaptă și durabilă în 
Orientul Mijlociu.

Convorbirile au avut loc în- 
ti-un spirit de înțelegere reci
procă, de cordialitate și priete
nie care caracterizează raportu
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat, 
dintre P.C.R. și O.E.P.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A ACORDAT UN INTERVIU 

RADIOTELEVIZIUNII PORTUGHEZE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste • România, 
a primit, sîmbătă dimineața, pe

Jose Carlos Megre, director al 
programelor politico-sociale la 
Radioteleviziunea portugheză.

La primire a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a aoordat un 
interviu pentru Radiotelevi
ziunea portugheză.

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREMIERULUI
ZULHKAR All BHUTTO

(Urmare din pag. I)
înscrise urările : „Să se întă
rească prietenia și colaborarea 
dintre România și Pakistan în 
interesul ambelor noastre po
poare, al cauzei pacH și colabo
rării internaționale !“ ; „Trăias
că pacea și colaborarea între 
toate popoarele lumii !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu so
sesc la aeroport împreună cu 
primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto și doamna Nusrat Bhutto.

Dînd glas satisfacției pentru 
rezultatele fructuoase ale aces
tei vizite, numeroși bucureșteni 
aflați pe aeroport, precum și 
studenți din Pakistan care stu
diază în țara noastră, au salutat 
cu entuziasm pe președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
premierul Zulfikar Aii Bhutto, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu și 
pe doamna Nusrat Bhutto, acla- 
mînd îndelung pentru prietenia 
româno-pakistaneză.

Ceremonia plecării începe cu 
prezentarea onorului de către 
garda militară. Se intonează, 
apoi, imnurile de stat ale Pakis
tanului și României, în timp ce

sînt trase, în semn de salut, 21 
de salve de tun.

Șeful statului român și pre
mierul pakistanez trec in re
vistă garda de onoare.

în continuare, primul minis
tru Zulfikar Aii Bhutto și doam
na Nusrat Bhutto își iau rămas 
bun de la personalitățile oficiale 
române venite la aeroport. Sint 
prezenți tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Emil Drăgănescu, Gheor- 
ghe Oprea, Ion Pățan, Ilie Ver- 
deț, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
George Macovescu, ministrul a- 
f aceri lor externe, alți membri ai 
guvernului, generali și ofițeri 
superiori.

înalții oaspeți își iau, de ase
menea, rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București. La ceremonie 
sînt prezenți ambasadorul Româ
niei la Islamabad și ambasado
rul Pakistanului în țara noastră.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori.

La scara avionului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru al Republicii

Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Ehutto, își string prietenește 
miinile, se îmbrățișează, expri- 
mîndu-și încă o dată satisfacția 
pentru rezultatele deosebite ale 
acestei vizite. „Vă mulțumesc 
pentru tot ce ați făcut pentru 
noi în aceste zile, a subliniat, la 
despărțire, premierul ZULFI
KAR ALI BHUTTO. A fost o 
vizită deosebit de reușită, cu 
rezultate importante. în mod 
deosebit țin să menționez con
tribuția dumneavoastră la dez
voltarea colaborării dintre' na
țiunile noastre".

Salutîndu-1 pe premierul pa
kistanez, tovarășul NICOLAE/ 
CEAUȘESCU, a spus : „Sîntem 
și noi satisfăcuți de rezultatele 
vizitei dumneavoastră. Sper să 
dezvoltăm, în viitor, pe baza 
celor hotărîte, o colaborare și 
mai bună. Apreciez în acest 
sens contribuția dumneavoastră 
personală la dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre".

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nusrat 
Bhutto își string miinile cu cor
dialitate, își iau un călduros 
rămas bun.

La ora 10,15 aeronava pakis
taneză a decolat.

Manifestări cultural-educative dedicate Congresului U.T.C și Conferinței U.A.S.C.R.

FESTIVALUL CÎNTECULUI
PENTRU TINERET Șl STUDENȚI

Af-FAflA
SOSIRE

La invitația Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, duminică a sosit în Capi
tală Ladislav Supka, ministru 
federal pentru dezvoltare teh
nică și investiții din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, pentru a 
purta convorbiri privind lărgi
rea colaborării și cooperării în 
domeniul cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice între 
România și Cehoslovacia.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de tova
rășul Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Cehoslovaciei la 
București.

VIZITĂ
La invitația Ligii române de 

prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, o delegație a Comi
tetului sovietic de solidaritate 
cu țările din. Asia si Africa, con
dusă de Vitali Korionov. mem
bru al Prezidiului comitetului, 
comentator al ziarului ..Pravda", 
a făcut o vizită de documentare 
în tara noastră In perioada 19— 
26 octombrie a.c.

în timpul vizitei, oaspeții au 
avut întrevederi la Consiliul Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. Academia ..Stefan 
Gheorghiu". Consiliul National 
pentru Apărarea Păcii. Liga ro
mână de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Consiliul 
popular al Municipiului Con
stanta Si au vizitat obiective e- 
conomice și social-culturale din 
municipiile București. Constan
ța și Brașov.

CUVÎNTARE
Cu prilejul Zilei Naționale a 

Iranului, ambasadorul acestei 
țări la București, Aii Reza Bah- 
rami, a vorbit, duminică seara, 
la posturile noastre de radio și 
televiziune.

CRONICA
U. T. C.

A sosit în Capitală o de
legație de tineret a Uniunii 
Socialiste Arabe Libiene 
(U.S.A.L.), condusă de Ba- 
shier Al Maqhrabi, secretar 
al Secției organizatorice pen
tru problemele studenților 
din cadrul U.S.A.L., care, Ia 
invitația C.C. al U.T.C., va 
efectua o vizită în țara 
noastră.

tânema
sESEE
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MASTODONTUL — Gala filmu
lui : Scala (ora 20) ; Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

JAKOB MINCINOSUL : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN î Patria (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,30).

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Festival (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Doina 
(orele 11,30; 13,30; 15,45; 17,45;
19,45). La ora 9.45 — Program pen
tru copii.

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A : Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MUȘCHETARUL ROMÂN î Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45'; 18; 20,15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY- Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15).

CANTEMIR : Giulești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI : Excelsior (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Floreasca (orele 
9; 12; 16; 19,15).

elixirul TINEREȚII ! Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15), Viito
rul (orele 16; 18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR 3 Lira 
(orele 16; 18; 20).

FERMA LUI CAMERON : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

RĂTĂCIRE : Munca (orele 16; 
18; 20).

’ CALVARUL UNEI FEMEI : Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA : Progresul (orele 
16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Unirea (orele 16; 18; 20).

FILIP CEL BUN : Cosmos (orele 
15.30; 18; 20,15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE ; 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Cotroceni (orele 10; 13,30; 
16,15; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

PICIUL — TRÎNTORII : Pacea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Vitan (orele 15,30; 19).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Crîngași (ora 17).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

PIEDONE — COMISARUL FARA 
ARMA : Rahova (orele 9,15; 11,30; 
15,30; 17,45; 20).

Teatrul Mic : MATCA — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C. : SIMPLE 
COINCIDENȚE — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE — ora 
19,30.

LUNI, 27 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Imagini 
din Portugalia contemporană. 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cel mai bun... 
continuă. Concurs de cultură ge
nerală și pregătire multilaterală. 
21,00 La confluența școlii cu pro
ducția. 21,25 Roman-foileton: „Fa
milia Thibault". Episodul 6. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Cîntecele tării 

mele. 17,25 Film artistic: „Deco
rație pentru copii minune". 18,40 
Drumuri în istorie. Cetățile Hațe
gului. 19,00 Selecțiuni din opera 
„Lucia di Lammermoor" de Do
nizetti. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Film serial pentru 
copii: „Daktari" (reluare). 20,25 
Meridiane literare. 21,25 Telex. 
21,30 Bucureștiul — gazda unor 
Importante reuniuni științifice in
ternaționale. 21,50 Portativ ’76.

Inițiat și organizat de C.C. al 
U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R., in 
colaborare cu Radioteleviziunea 
Română și Uniunea Compozito
rilor in vederea îmbogățirii lite
raturii corale pentru tineret cu 
noi și valoroase piese marcate
— in planul scrierii componis
tice — de un spirit novator, iar
— in plan tematic — de proble
matica actuală a tinerei gene
rații, de aspirațiile și idealurile 
sale, de sentimentele de dragos
te, atașament și profundă abne
gație față de țară și de partid, 
festivalul — putem afirma acum, 
după ce, timp de trei zile am 
asistat la desfășurarea sa — tin
de să devină un însemnat mo
ment de creație pentru compozi
tori, un important eveniment 
pentru însăși1 arta noastră mu
zicală. în virtutea experienței 
edițiilor anterioare, organizato
rii au avut anul acesta ideea 
salutară de a prezenta lucrările 
promovate in etapa finală a 
concursului de creație, in con
certe publice radio și tele difu
zate, urmărindu-se astfel asigu
rarea caracterului de masă al 
festivalului, impunerea lui mai 
pregnantă in conștiința publi
cului. Modalitatea a avut, de 
altfel, meritul de a-i stimula in
tr-o măsură și mai mare pe 
creatori, de a spori gradul de 
competitivitate, nivelul și cali
tatea confruntării. O altă nou
tate a ediției prezente a festiva
lului a constat in aceea că, ală
turi de muzica corală, in concurs 
a intrat și muzica ușoară. . Un 
mare număr de compozitori din 
toate generațiile și-au trimis pe 
adresa concursului cintecele de
dicate tinerilor și tinereții. Din 
cele 200 de lucrări, juriul, con
dus de compozitorul D. D. Botez, 
maestru emerit al arteiL a se
lectat pentru etapa finală 50 (24 
corale și 26 de muzică ușoară). 
Am regăsit, ascultindu-le, in ver
surile și melodia lor, universul 
tinerilor ? în mod îmbucu
rător, da.

„Am putut constata atit din 
partituri, cit și din mărturisirile 
unor compozitori — ne-a spus 
președintele juriului — efortul 
lor de a scrie in spiritul tinere
tului, de a-i intui trăsăturile 
complexe specifice, de a com
pune o muzică in stare să ajun
gă direct la sufletul lui. Și in 
acest concurs s-au evidențiat 
măiestria și talentul creatorilor 
noștri care și-au dat silința — 
conștienți de răspunderea mare 
ce o poartă față de tinăra gene
rație in dublă calitate, de edu
catori și de artiști — să semneze 
lucrări de rezistență". In an
samblu, piesele s-au înscris in 
nota de rigoare, de bună factu
ră. Am ascultat multe cintece de 
o aleasă scriitură, pline de far
mec și prospețime. Citeva exem
ple : Ani frumoși de aur de 
Radu Paladi, Spre comunism în 
zbor, de Mircea Neagu, Uteciștii 
de azi, comuniștii de miine de 
Temistocle Popa, Cu fruntea că
tre viitor de Smaranda Oțeanu, 
Marșul tinereții noastre de Va
sile Vasilache, Strins uniți, ute
ciști de Liviu Ionescu, Purtători 
de torță vie de Vasile Donose 
etc.

Mai pregnante, ritmurile și 
liniile melodice „tinerești* in 
piesele de muzică ușoară. în 
genere, compozitorii au demon
strat o căutare mai atentă a u- 
nor noi maniere componistice, a 
unor originale armonii și atrac
tive refrene. Cintece vesele sau 
lirice, poematice, pe ritmuri 
dansante, in măsuri lente, multe 
dintre ele cu texte programatice, 
s-au bucurat pe drept de aprecie
rea publicului. Indiscutabil, fără 
unele compoziții facile, cu ver
suri slabe și orchestrații sche
matice, competiția s-ar fi situat 
la un nivel artistic sensibil a- 
propiat de cel al unor manifes
tări similare de mai veche tra
diție.

Grupul de interpreți prezent 
pe scena festivalului, cărora 
le-au fost încredințate partituri-

le, s-a remarcat de asemenea 
prin tinerețe. Soliști amatori, so
liști la primii pași in muzică, e- 
levi, studenți, muncitori, au iz
butit să susțină festivalul chiar 
dacă uneori i-a handicapat lipsa 
de experiență, emoțiile. Tineri ca 
Angela Ciochină, Mihaela Oan- 
cea, Doina Limbășanu, Janina 
Matei, Păunița Ionescu, Viorel 
Faur, Sergiu Zagardan, Cezar 
Tătaru ș.a. și-au dat silința — 
cu succes ! — să reprezinte ală
turi de „colegii" lor mai mari 
prezenți in festival — Margareta 
Pislaru, Corina Chiriac, Angela 
Similea — o nouă generație de 
interpreți. Se impune, și după 
acest festival, a fi adresat un a- 
pel la poeții consacrați care pot 
contribui printr-o fericită cola
borare cu compozitorii la scoa
terea muzicii de sub imperiul 
textelor proaste. Evident,^ și con
cursul de creație de față are in 
esență majore scopuri educative. 
Răspunderea creatorilor este aici

sporită. Prea puține sint 
numele de poeți înscrise pe par
tituri. Cintecul cu puterea lui 
de penetrație in rîndul tinerilor 
trebuie să poarte cu sine mesa
je politice adevărate, idei ge
neroase, înălțătoare sentimente 
de patriotism.

ALINA POPOVICI

PREMIILE FESTIVALULUI
MUZICA CORALA

Premiul I — Spre comunism, 
în zbor — muzica Mircea Neagu, 
versurile Vlaicu Bârna ; Premiul
II — Ani frumoși de aur — 
muzica Radu Paladi, versurile 
de Angel Grigoriu și Romeo Ior- 
gulescu ; Premiul III — Strins 
uniți, uteciști — muzica și ver
surile Liviu Ionescu ; Premiul
III — Uteciștii de azi, comuniș
tii de miine — muzica Temis- 
tocle Popa, versurile Mihai Dum
bravă.

Mențiuni
Tinerețe, inimă de foc — mu

zica de Gheorghe Bazavan, ver
surile de Alexandru Andrițoiu; 
Studențimea României — muzi
ca Vasile Timiș, versurile Con
stantin Cir j an ; Noi vom preface

timpul — muzica Adalbert Win
kler, versurile Eugen Rotaru.

MUZICA UȘOARA
Premiul I — Porțile soarelui

— muzica Marius Țeicu, versu
rile Flavia Buref ; Premiul II — 
Pentru fiii țării — muzica Dan 
Ștefănică, versurile Eugen Ro
taru ; Premiul III — Tinerii — 
muzica Camelia Dăscălescu, ver
surile Aurel Storin ; Premiul III
— Cintec pentru voi — muzica 
Ion Cristinoiu, versurile Mihai 
Dumbravă.

Mențiuni
Voi fi! — muzica Horia Mocu- 

lescu, versurile Eugen Rotaru; 
Drumului care începe — muzica 
Marcel Dragomir, versurile Fla
via Buref ; Apa trece, pietrele 
rămin — muzica și versurile 
Alexandru Mandi.

Timișoara a avut loc 
vernisajul unei expoziții ju
dețene a tinerilor plasticieni, 
dedicată Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. Expoziția 
reunește lucrări reprezentati
ve. semnate de Dlasticienl 
din cadrul cenaclurilor loca
le. inspirate din viata, mun
ca și preocupările tinerilor 
români, germani, maghiari, 
sîrbi. pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, 
pentru educarea și formarea 
tinerei generații în spiritul 
eticii și echității socialiste.

Duminică s-a deschis la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani o expoziție fi
latelică intitulată „Filateliști 
mineri de pe Jiu", Ia care 
participă 20 de filateliști din 
județele Hunedoara, Dolj și 
Gorj. Organizată de cercul 
filatelic „Minerul" din Va
lea Jiului, în cinstea Con
gresului al X-Iea al U.T.C., 
expoziția cuprinde peste 100 
de cadre de expunere cu te
matică soclal-politică, din 
minerit, petrol și geologie.

SPO
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BOXUL ȘI-A DESEMNAT CAMPIONII

noi, nume vechi

FOTBAL XI

în așteptarea unui derbi

S-au încheiat campionatele 
naționale individuale de box. 
Duminică, în fața unei nu
meroase asistențe, cîștigătorii 
ediției 1975, Al. Turei, I. Fare- 
din, A. Dumitrescu, Gh. Ciochi
nă, FI. Livădaru, C. Cuțov, C. 
Hoduț, V. Silberman, Al. Nâs- 
tac, C. Dafinoiu și M. Simon — 
în ordinea categoriilor — au in
trat în posesia rîvnitelor cen
turi de campioni.

Au fost finale acceptabile, din 
punct de vedere valoric, un plus 
de calitate aducînd întilnirile 
Al. Turei — T. Ghinea, I. Fa- 
redin — N. Robu și C. Hoduț 
— C. Haj nai, la care se adau
gă, firește, cea mai disputată — 
tradiționala partidă „de echipă" 
dintre eternii rivali din secția 
de box a clubului Dinamo, C. 
Cuțov și P. Dobrescu. Ca și în 
alte jnerî 
legi 
lînd 
rică 
ca ----------, — ------
pe judecătorii ringului. Aceștia, 
pentru a ne demonstra parcă zi
cala cu istoria, au dat, tot ca în 
atîtea rînduri, decizia în favoa
rea lui Cuțov cu 3—2, chiar dacă 
nu se poate afirma cu mina pe 
inimă că e cea mai justă, dar 
regulamentul cere un învingător.

O lecturare rapidă a listei 
cîștigătorilor obligă la două con
cluzii, neepuizînd bineînțeles și 
alte posibilități. In primul rînd, 
marea lor majoritate sînt nume 
consacrate pe plan național sau 
în arena pugilistică internațio
nală, ceea ce subliniază, încă o 
dată, faptul că renumele de,ca
re se bucură este binemeritat, 
calitățile sportive pe care le în-

dăți, cei doi adversari-co- 
nu s-au menajat deloc, eta- 
aproape toată gama valo- 
pugilistică și punînd, tot 
și altădată, în încurcătură

trunesc aducînd constanță în 
comportare și, deci, în rezulta
te de-a lungul anilor. E un lu
cru îmbucurător, pentru care 
cei în cauză merită toate apre
cierile. Sînt „mănușile" noastre 
cele mai de „vază" (la care am 
putea adăuga două regretabile 
absențe — G. Pometcu și S. Cu
țov) și cu care ne prezentăm 
ori de cite ori este cazul în con
fruntări internaționale, obținînd 
rezultate de prestigiu.

Cea de-a doua concluzie este 
aceea că printre aceste nume 
apar și cîteva „noutăți", e drept, 
nu în măsura în care ne-am fi 
așteptat după participarea atit 
de masivă din galele preli
minare.

Livădaru — proaspătul cam
pion, apoi Ghinea, Vrînceanu, 
Sirbu sint nume de care vom 
mai auzi în boxul românesc și, 
probabil și în cel internațional. 
Firește, însă, că un loc aparte 
printre cei ce se anunță purtă
tori de stindard îi revine lui 
Mircea Simon, care, la 21 de ani, 
nu numai că și-a luat rolul de 
„greu" în serios, urcînd la o 
greutate acceptabilă, dar după o 
muncă serioasă a adăugat teh
nicii sale recunoscute și lovitu
rile adecvate categoriei.

Lăsînd deoparte cele cîteva 
viitoare „goluri" la diferite ca
tegorii la care tinerii nu s-au 
văzut, să sperăm că actuala 
experiență (referindu-mă la 
formula de desfășurare) va da 
roadele așteptate, adăugind nu
melor de mai sus și altele 
cel puțin aceeași valoare.

Iată că treaba merge. Am început să avem și 
noi favoriți și cînd spun treaba aceasta mă gin- 
desc la Steaua și Dinamo. O victorie pe teren 
propriu este mult mai la îndemină decît una în 
deplasare, iar cînd aceasta din urmă este obți
nută și la un scor concludent, nu la „ciupeală", 

concluzia e clară : cine știe fotbal, cîștigă ! Sună 
ca un generic de concurs, dar, de fapt, prima 
noastră divizie de fotbal ce este ?

Steaua, pe care o consideram săptămîna tre
cută în continuă ascensiune, Jmi sprijină afir
mația, arătîndu-se hotărîtă să cedeze greu su
premația clasamentului. Dinamo, la fel, se anun
ța principala urmăritoare a liderului și este. 
Deci, pentru a-ți arăta valoarea, nu e nevoie 
neapărat să stai, cum se zice, la colț („lasă că 
vin ei la noi") trăgind de timp și de adversar 
pentru o victorie la limită, ci, să cîștigi indife
rent de teren sau de condiții atmosferice — și 
aici mă refer și la vreme, dar și la lume. Pen
tru că sînt convins că și steliștii și dinamoviștii 
cînd au intrat pe terenul adversarilor erau pri
viți „ca o echipă în deplasare", însă la* ieșire 
optica spectatorilor se schimbase, aplaudînd, în 
mod sportiv, pe cei mai buni.

Comentînd celelalte partide, merită remarcate 
trecerile de la cald la rece și invers ale Rapi
dului și U.T.A. Oricum, după înfrîngerile 
grele suferite de ambele echipe în ultimul timp, 
victoriile de azi sînt reconfortante, atit pentru 
componenții echipelor cit și pentru chinuiții lor 
suporteri.

O treabă bună au reușit și constănțenii obți- 
nînd, poate nesperat, un punct greu în cumpăna

adunării, iar C.S. Bacău și F.C. Bihor, chiar dacă 
altădată au mai lăsat puncte pe la adversari, 
își pot permite luxul întrucît 'evoluțiile lor, luate 
„per total", sînt destul de constante, spre deose
bire de a Jiului, care evoluează îngrijorător de 
modest și se pare că, dacă nimic nu se schimbă, 
va începe să-și pregătească încă din această iar
nă bagajele pentru un drum lung și nedorit.

Clujenii, atit studenții cit și feroviarii, porniți 
cîndva în tandem spre piscurile clasamentului, 
au făcut o regrupare, de astă dată j^Tfe coada 
plutonului, avînd la orizont cîteva puncte de 
întrebare.

In rest, muncită victoria, în extremis, a stu
denților bucureșteni — dar mai au două res
tanțe cu care pot veni în sferele înalte — și 
scontată cea a studenților craioveni.

Dintre învinse, comportări bune au avut, chiar 
dacă scorul nu lasă se se vadă aceasta, C.S.M. 
Reșița și A.S.A. Tg. Mureș, echipe tehnice, care 
au întîlnit, insă, de astă dată adversari hot^riți.

Vorbind despre jucători, se desprinde conclu
zia că forma, selecționabililor a fost bună și că 
după atîtea aprecieri la adresa talentului de 
portar al lui Ioniță. poate că ar fi cazul ca 
măcar un ochi de selecționer să-și arunce pri
virea și asupra lui.

...Acestea fiind zise, să așteptăm etapa vii
toare care programează citeva întîlniri intere
sante, în fruntea lor situîndu-se derbiul 
Steaua — Dinamo.

S. UNGUREANU

de

DIAGRAMA ETAPEI CLASAMENT

A

rugbi : Intre campionat
și competiții internaționale

cea

• Prima parte a campionatu
lui de rugbi a luat sfîrșit cu 
întilnirile de ieri, din cadrul 
etapei a VII-a. Așadar, 
mai importantă întrecere rug-
bistică internă își încheie sezo
nul de toamnă. Totuși, amato
rilor acestui sport le sînt rezer
vate alte întreceri în cadrul 
„Cupei F.R.R." și un bogat pro
gram de întîlniri internaționale.

Din rezultatele acestei ultime 
etape se desprind următoarele : 
Grivița Roșie, pe teren propriu, 
învinge greu pe Politehnica Iași 
cu scorul de 12—10, Dinamo — 
Știința Petroșeni 9—3, Farul — 
Steaua 14—3, C.S.M. Sibiu — 
Palas Constanța 7—0, Gloria — 
Sportul studențesc 0—6. Univer
sitatea Timișoara — Olimpia 
43—3.

In clasamentul primei grupe 
pe primul loc se află Farul cu 
20 puncte, urmată de Steaua cu 
17 puncte. în seria a Il-a li
deră este formația Dinamo Bucu
rești cu 19 puncte. Pe locul doi 
se află Știința Petroșeni cu 18 
puncte.

ționatelor de tineret și univer
sitară. De asemenea, se cunosc 
datele și locurile de desfășu
rare : astfel, echipele naționale 
ale României și Franței vor 
juca la 23 noiembrie la Bor
deaux, iar echipele de tinerei 
la 7 decembrie Ia Borg en 
Bresse.

GABRIEL FLOREA

OLIMPIA SATU MARE — 
STEAUA 0—2 (0—2). Sătmă
renii cunosc primul eșec pe te
ren propriu, în fața liderului, 
care a prestat un joc superior, 
avînd în internaționalul Dumi
tru un excelent /dirijor al ac
țiunilor ofensive. Astfel, ste- 
liștii obțin a 3-a victorie în de
plasare. Cele două goluri au 
fost înscrise în prima repriză 
de Zamfir (min. 28) și M. Ră- 
ducanu (min. 31). La tineret- 
speranțe, gazdele au cîștigat cu
2— 1. POLI. TIMIȘOARA — 
DINAMO 0—4 (0—3). Un număr 
record de spectatori, aproape 
35 000, a urmărit partida de pe 
Stadionul „1 Mai", care s-a în
cheiat cu o victorie categorică 
a campionilor, prin golurile 
marcate de Custov (min. 19), 
Dudu Georgescu (min. 35), care 
conduce cu autoritate în 
mentul golgeterilor (11 
înscrise), Dobrău (min. 
fundașul Sătmăreanu II 
62). La tineret-speranțe, 
prima înfrîngere din acest se
zon a „cadeților" din Ștefan cel 
Mare. U.T.A. — POLI. IAȘI
3— 0 (1—0). După eșecul la scor 
din etapa precedentă, arădenii, 
care n-au mâi gustat din „cupa 
victoriei" de la 7 septembrie,

clasa- 
goluri 

40) și 
(min. 
1—0 ;

GIMNASTICA Prima ediție
a „Cupei mondiale"

•TREI SPORTIVI ROMANI LA ÎNTRECERILE DE LA LONDRA

noiembrie, cu prilejul 
întreprins în țara 
campioana provinciei 
din Noua Zeelandă

• La 5 
turneului 
noastră 
Auckland 
va disputa la Constanta o par
tidă cu campioana țării noastre. 
Farul ; la 9 noiembrie, la Bucu
rești, oaspeții neozeelandezi vor 
întîlni o selecționată divizionară.

• Pregătirile pentru tripla în
tîlnire dintre rugbiștii români 
și cei francezi sînt avansate. Au 
fost stabilite loturile lărgite ale 
primei formații a țării, selec-

„Noul val" al gimnasticii 
noastre continuă seria succese
lor repurtate în acest bogat se
zon competițional. Săptămîna 
trecută, cu prilejul finalelor 
Campionatelor naționale rezer
vate categoriei maestre, care au 
reunit 60 de concurente, lau
reata „europenelor" din acest 
an. eleva Nadia Comaneci, și 
tinerele gimnaste Teodora Un
gureanu, Gabriela Trușcă, Geor- 
geta Gabor au oferit un ade
vărat recital sportiv, prezen- 
tînd o suită de exerciții specta
culoase, cu multe elemente în 
prerpieră, fiind răsplătite cu vii 
aplauze și note excepționale 
Protagonista principală a acestui 
festival sportiv a fost, bineîn
țeles, micuța și talentata gim
nastă Nadia Comăneci, care a 
cucerit titlul de campioană Ia 
individual compus. La progra
mul de exerciții impuse, ea a 
acumulat un punctaj rar lntîl-

nit într-o competiție oficială : 
39,05. A doua zi, la probele li
ber alese, evoluînd de o ma
nieră entuziasmantă, Nadia Co- 
măneci a obținut nota maximă, 
10, la exercițiul prezentat la 
sol. La masculin, titlul dq cam
pion a revenit maestrului eme
rit al sportului Dan Grecu, iar 
pe locurile 2 și 3 s-au clasat 
Nicolae Oprescu și, respectiv. 
Ștefan Gali.
• Incepînd de azi, la Londra 

se desfășoară întrecerile primei 
ediții a „Cupei mondiale" la 
gimnastică sportivă. Țara noas
tră este reprezentată de maes
trul emerit Dan Grecu, 
pion 
proba 
naște 
Anca 
cestei , . _ _„a.____ .
ciții liber alese.

M. LERESCU

cam- 
mondial și european la 
de inele, și tinerele gim- 
Teodora Ungureanu și 

Grigoraș. Programul a- 
competitii cuprinde exer-

au reușit, duminică, să cuce
rească două puncte, in fața stu
denților ieșeni. Au 
Broșovschi (min. 44) 
nalty, Șchepp (min. 60) 
rul atacant Cura (min. 
tineret-speranțe,_ 1—1.

înscris : 
din pe- 
și tină- 
74). La 

_____ _ ____ _ _ RAPID 
— A.S.A. TÎRGU MUREȘ 3—0 
(1—0). Feroviarii au repurtat o 
victorie netă, prin golurile 
„semnate" de Neagu (min. 3 și 
min. 69), Petcu (min. 51). La ti
neret-speranțe, 2—1. SPORTUL 
STUDENȚESC — F. C. ARGEȘ 
1—0 (0—0). O partidă de o fac
tură tehnică modestă. în care 
gazdele au înscris golul victo
riei în min. 89, prin Grosu. La 
tineret-speranțe, victoria a re
venit piteștenilor, cu scorul de 
4—2. F. C. BIHOR — JIUL 
3—0 (2—0). Pe linia ultimelor 
evoluții bune, orădenii au obți
nut un nou succes, întrecînd la 
scor pe deținătoarea ..lanternei 
roșii". Au marcat : Kun (min. 
18), Suciu (min. 45) și Florescu 
(min. 59). La tineret-speranțe, 
gazdele au realizat scorul eta
pei 8—0
CRAIOVA — C.F.R. CLUJ-NA- 
POCA 3—1 (2—1). Feroviarii 
clujeni au deschis scorul, prin 
Mihai Adam (min. 2). Din a- 
cest moment studenții din ..Bă
nie" au preluat inițiativa și au 
asaltat continuu poarta oaspe
ților, obținînd, în final, un suc
ces meritat. Boc a egalat in 
min. 8, iar Nedelcu (min. 39) și 
Crișan (min. 60) au „semnat" 
golurile victoriei. La tineret- 
speranțe, 2—0. „U“ CLUJ-NA- 
POCA — F. C. CONSTANȚA 
0—0. Gazdele au dominat cu 
autoritate, dar n-au reușit să 
străpungă apărarea constănțe- 
nilor, bine condusă de fostul 
internațional. Antonescu. La ti
neret-speranțe, 1—1. S. C. BA
CĂU — F. C. M. REȘIȚA 2—0 
(1—0). Formația băcăuană ob
ține a șasea victorie din acest 
sezon și ocupă a 3-a poziție în 
clasament. Au marcat fundașul 
Volmer (min. 25) din penalty și 
tînărul atacant Chitaru (min. 
52).

Steaua 11 7 3 1 25— 6 11
Dinamo 11 8 0 3 28—12 16
S. C. Bacău 10 6 1 3 13—10 13
A.S.A. Tg. Mureș 11 5 2 4 16—14 12
Poli Iași 11 5 2 4 20—18 12
F. C. Bihor 11 5 2 4 13-12 12
F. C. Argeș 11 4 4 3 11—11 12
Univ. Craiova 11 4 3 4 14— 9 11
Olimpia 10 3 4 3 12—12 10
Rapid 11 4 2 5 11—13 10
Poli. Timișoara 11 4 2 5 14—21 10
F.C.M. Reșița 11 4 2 5 11—18 10
Sp. studențesc 9 4 14 8—11 9
F.C. Constanța 11 4 1 6 12—15 9
C.F.R.* 11 3 3 5 8—14 9
„U“ Cluj-Napoca 11 3 2 6 14—14 8
U.T.A. 11 3 2 6 13—20 8
Jiul 11 2 2 7 9—22 6

Rezultatele diviziei B

UNIVERSITATEA

M. L.

ETAPA VIITOARE
Dinamo — Steaua, Rapid — 

Sportul studențesc, F.C. Bihor — 
Poli. Timișoara, Poli. Iași — 
S.C. Bacău, A.S.A. Tîrgu Mu
reș — „U" Cluj Napoca, F.C. 
Constanța — Universitatea Cra
iova, F.C.M. Reșița — Olimpia 
Satu Mare, Jiul — U.T.A. și 
C.F.R. Cluj Napoca — F.C. Ar
geș.

SERIA I
Metalul Plopeni — F.C. Bră

ila 1—1 ; Prahova Ploiești — 
F.C.M. Galați 1—0 ; Unirea 
Focșani — C.S. Tulcea 3—1 ; 
Viitorul Vaslui — C.F.R. Paș
cani 2—0 ; Ceahlăul P. Neamț— 
Cimentul Medgidia 1—0 ; C.S.M. 
Borzești — C.S. Botoșani 2—0 • 
C.S.U. Galați — Celuloza Călă
rași 1—1 ; Gloria Buzău — 
C.S.M. Suceava 1—0 ; Victoria 
Tecuci — Petrolul Ploiești 1—0.

După 10 etape, F.C.M. Galați 
conduce cu 16 puncte.

SERIA a Il-a
Metrom Brașov — Ș.N. Olte

nița 3—0 : C.S. Tîrgoviște - 
Chimia Tr. Măgurele 5—2 . 
Metalul București — Chimia 
Rm. Vîlcea 3—0 ; Dinamo Sla
tina — Voința București 5—2 : 
Minerul Moiru — Steagul roșu 
2—2 ; Electroputere Craiova — 
Progresul București 1—0 ; Au
tomatica Alexandria — Nitra- 
monia Făgăraș amînat ; F.C.M. 
Giurgiu — Metalul Mija 2—1 ; 
Autobuzul București — Tracto
rul Brașov 1—1.

Progresul București și C.S. 
Tîrgoviște conduc în clasament 
cu cite 15 puncte.

SERIA a IlI-a
Victoria Cărei — Metalurgis

tul Cugir 3—1 ; Ind. sîrmei C.
‘ . ................... 0—0 :

Timi- 
Hune- 
0-0 ; 

Turda

Turzii — Șoimii Sibiu 
Mureșul Deva — C.F.R. 
șoara 2—1 ; ‘Corvinul 
doara — Gloria Bistrița 
U.M. Timișoara — Sticla 
0—0 ; Minereul Moldova Nouă — 
Dacia Orăștie 2—1 ; C.I.L. Si- 
ghet — Unirea Tomnatic 4—0 . 
Gaz metan Mediaș — Rapid 
Arad 4—0 : Victoria Călan — 
F.C. Baia Mare 2—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 17 puncte, ur
mată de F.C, Baia Mare cu 14 
puncte.



CURSUL ASCENDENT Al RELAȚIILOR
ROMÂNO-PAKISTANEZE

Pentru instaurarea unui regim 
democratic în Spania 
Interviul lui Santiago Carrillo

■ȚipTX romovînd cu eon
ii secvență prevede-

rile istoricelor do-
? cumente adoptate

la cel de-al XI-Iea 
Congres al P.C.R.. 

partidul și statul nosilru desfă
șoară o vastă și profundă acti- 
vitale internațională menită să 
asigure pacea și progresul tutu
ror națiunilor lumii. La Bucu
rești sau pe alte meridiane ale 
frămintatei noastre planete, nu
meroasele contacte, convorbiri, 
tratative purtate de România 
socialistă, vădind adinca res
ponsabilitate atît pentru viitorul 
propriului popor, cit și pentru 
interesele generale ale bunăstă
rii și securității tuturor po
poarelor, cuprind in aria lor 
probleme de stringentă actuali
tate, căutând și avansind propu
neri privind edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, 
care să ofere tuturor popoare
lor posibilitatea de a-și vedea 
împlinite aspirațiile lor legi
time.

Inscriindu-se intr-un aseme
nea cadru, vizita efectuată in 
țara noastră — la invitația se
cretarului general al partidului, 
președintele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, pre
cum și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mă- 
nescu — de către președintele 
Partidului Poporului din Pakis
tan, primul ministru al Repu
blicii Islamice. Pakistan, Zulfi- 
kar Aii Bhutto, adăugind noi și 
bogate contribuții la intensifi
carea și extinderea raporturilor 
bilaterale, a constituit totodată 
un prilej de reafirmare a pozi
țiilor celor două state față de 
principalele aspecte ale vieții 
politice și economice internațio
nale.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă cor
dială, prietenească, de respect 
și înțelegere reciprocă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto au evidențiat impor
tanța deosebită a Declarației 
solemne româno-pakistaneze, 
semnată la Rawalpindi, cu pri
lejul vizitei președintelui Româ
niei, reafirmînd convingerea 
potrivit căreia, în procesul în
făptuirii unei păci trainice, este 
esențială respectarea de către 
toate țările a principiilor drep
tului internațional, înscrise și 
în documentul amintit — intre 
care egalitatea suverană a tu
turor statelor, respectarea in
violabilității frontierelor și a 
integrității teritoriale, dreptul 
popoarelor la libertate naționa
lă și suverană, neamestecul în 
treburile interne, abținerea în 
relațiile internaționale de la ame
nințarea cu forța sau folosirea 
forței, precum și soluționarea 
disputelor prin mijloace paș
nice.

Cele două părți au relevat cu 
satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor bilaterale, preocupări
le pentru realizarea in comun 
a unor acțiuni economice, teh- 
nico-științifice și culturale. în 
vederea ridicării acestor relații 
la cote superioare, depistării u- 
nor noi modalități de intensifi
care a colaborării, cu prilejul 
vizitei au fost semnate alte a- 
corduri șî înțelegeri, s-a expri
mat dorința amplificării coope
rării în numeroase domenii, cum 
ar fi exploatarea și extracția 
țițeiului, industria constructoa

re de mașini, industria chi
mică etc. *

Procedindu-se la schimbul de 
vederi privind situația interna
țională, s-au apreciat marile 
mutații care au avut loc in ra
portul de forțe pe plan mon
dial, lupta pentru dezvoltarea 
independentă a tuturor națiuni
lor, necesitatea democratizării 
relațiilor internaționale, s-a 
subliniat importanța promovă
rii echității în practica relații
lor internaționale, necesitatea 
accelerării dezvoltării economi
ce și sociale a țărilor în curs de 
dezvoltare. Un loc de frunte în 
cadrul acestei părți a dialogu
lui la nivel înalt a fost consa
crat cerinței instaurării unei 
noi ordini economice interna
ționale. Evocîndu-se fenomene
le negative care confruntă eco
nomia .mondială, România și 
Pakistanul, țări în curs de dez
voltare, s-au pronunțat pentru 
înlăturarea vechilor relații ana
cronice și înlocuirea lor cu noi 
raporturi economice întemeiate 
pe dreptul inalienabil al po
poarelor de a-și alege în mod 
liber căile dezvoltării economi
ce și sociale, pentru crearea 
condițiilor reale menite a 
impulsiona progresul tuturor 
popoarelor, o fructuoasă coope
rare în interesul păcii și pros
perității generale. Apreciind 
spiritul de conlucrare manifes
tat la recenta sesiune extraor
dinară a Adunării Generale a 
O.N.U., a fost remarcată impor
tanța ca toate problemele refe
ritoare la noua ordine econo
mică internațională, inclusiv 
cele ale resurselor de materii 
prime și energie, să fie exami
nate cu participarea tuturor ță
rilor interesate, pe baza depli
nei egalități.

Președintele României și pri
mul ministru al Pakistanului 
au salutat inceputul procesului 
de destindere, relevat printre 
altele de încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, de pro
gresele realizare pe calea nor
malizării situației din Asia de 
sud, au exprimat satisfacția 
pentru victoria istorică a po
poarelor din Indochina, ca și 
pentru succesele importante re
purtate de mișcările de elibera
re națională din Africa și s-au 
pronunțat pentru lichidarea po
liticii rasiste și de apartheid 
practicată de regimurile mino
ritare din Africa de Sud și Rho
desia împotriva popoarelor 
Zimbabwe, namibian și din A- 
frica de Sud.

Manifestind îngrijorare pen
tru situația existentă in Orien
tul Apropiat, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Zulfikar Aii Bhutto 
și-au exprimat convingerea că 
o pace justă și durabilă în a- 
ceastă zonă poate fi înfăptuită 
prin retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocu
pate, asigurarea drepturilor na
ționale ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul său Ia 
autodeterminare, precum și ga
rantarea securității tuturor sta
telor și popoarelor din regiune.

Comunicatul comun, dat pu
blicității la încheierea vizitei, 
trecînd în revistă gama largă a 
problemelor internaționale care 
au făcut obiectul convorbirilor, 
acordă un larg spațiu impor
tanței prioritare a dezarmării 
generale și creșterii rolului 
O.N.U. Potrivit documentului

citat, cele două părți s-au pro
nunțat pentru adoptarea unor 
măsuri reale de dezarmare, 
care să se soldeze cu încetarea 
cursei înarmărilor, înghețarea 
producției de noi arme nuclea
re și distrugerea stocurilor 
existente, cu reducerea bugete
lor militare și a trupelor, cu 
desființarea bazelor și blocuri
lor militare. în acest sens, s-au 
apreciat pozitiv propunerile de 
realizare a unor înțelegeri pri
vind crearea de zone ale păcii 
și colaborării, lipsite de arme 
nucleare. Referitor la rolul și 
importanța O.N.U. în viața in
ternațională, înalțiî reprezen
tanți ai celor două state au a- 
rătat că se impune ca toate 
statele membre să depună efor
turi stăruitoare pentru ca Na
țiunile Unite să poată deveni 
într-adevăr un instrument efi
cient de punere în aplicare a 
principiilor și declarațiilor care 
s-au adoptat, în vederea res
pectării intereselor tuturor sta
telor — mari sau mici — și să 
contribuie la întărirea păcii și 
cooperării internaționale. In 
procesul sporirii participării 
tuturor statelor la viața inter
națională, Ia democratizarea a- 
cesteia, la eliminarea definitivă 
a practicilor de dictat, amenin
țare, amestec în treburile in
terne, un rol deosebit revine 
O.N.U., ca cel mai larg orga
nism mondial.

Vizita primului ministru al 
Pakistanului, convorbirile pur
tate au relevat caracterul peren 
al prieteniei și colaborării ro
mâno-pakistaneze, posibilități 
noi de intensificare a conlucră
rii bilaterale, pe multiple pla
nuri, existența unor preocupări 
și poziții comune sau apropiate. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „înțelegerile 
la care am ajuns se datoresc 
faptului că pornim de la intere
se comune, că țările noastre 
doresc să stabilească și să dez
volte între ele relații bazate pe 
deplină egalitate și respect re
ciproc și, totodată, să contri
buie la realizarea în viața in
ternațională a unor raporturi 
noi și a unui climat nou in care 
fiecare națiune să se poată dezr 
volta liber, corespunzător voin
ței și năzuințelor sale". La rin- 
dul său, primul ministru Zulfi
kar Aii Bhutto, arăta că „pen
tru Viitor prevedem o colabo
rare tot mai profundă între 
România și Pakistan... De ase
menea, sînt foarte încurajat și 
inspirat de modul în care dum
neavoastră abordați problemele 
internaționale și problematica 
economică ce confruntă azi o- 
menirea".

Dialogul la nivel înalt româ- 
no-pakistanez — continuînd la 
București, după ce debutase în 
ianuarie 1973 și în primăvara a- 
cestui an în Pakistan — a că
rui rodnicie și însemnătate o 
atestă documentele oficiale de 
deosebită Însemnătate semnate 
cu aceste prilejuri, se înscrie 
ca un eveniment de seamă în 
evoluția ascendentă a raporturi
lor multilaterale statornicite în
tre cele două țări și popoare, 
raporturi care cunosc cu fie
care etapă o tot mai strinsă co
laborare, in interesul reciproc, 
al cauzei păcii, progresului și 
înțelegerii în întreaga lume.

IOAN TIMOFTE

LISABONA

Premierul Azevedo a primit 
pe consilierul președintelui 

Republicii Socialiste România
Primul ministru al Republicii 

Portugalia, amiralul Jose Pin
heiro de Azevedo, a primit pe 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire cordia
lă privind dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri între cele 
două țări. La convorbire a luat 
parte ambasadorul României la 
Lisabona, Marin Iliescu.

Consilierul președintelui Ro
mâniei a avut, totodată, întîl- 
niri cu ministrul de externe al 
Portugaliei, Ernesto Melo Antu- 
nes, membru al Consiliului Re
voluției, generalul Otelo Sa-, 
raiva de Carvalho, membru al 
Consiliului Revoluției și șef al 
Comandamentului Operațional 
Continental (COPCON), genera
lul Carlos Fabiao, membru al 
Consiliului Revoluției, și șef al 
Statului Major al Forțelor Ar
mate Terestre, căpitanul Carlos 
Contreiras, membru al Consi
liului Revoluției.

De asemenea, consilierul pre
ședintelui României a avut în- 
tîlniri cu Carlos Costa, membru 
al Comisiei Politice, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Portughez, precum și cu Alvaro 
Augusto Veiga de Oliveira, mi
nistru al lucrărilor sociale (din 
partea P.C.P.).

„Fotoreportaj"
Activitatea stațiilor

„Venus-9“ și

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA GALERIILE de artă 
„Svea“, din capitala Suediei, a 
avut loc vernisajul expoziției 
„Din atelierele românești", care 
înfățișează o selecție reprezen
tativă din diferite genuri ale 
artelor figurative contemporane 
din România. Sînt expuse lu
crări aparținind artiștilor ro
mâni Gh. Apostu, Costel Badea, 
Ion Gheorghiu, Ovidiu Maitec, 
Viorel Mărginean, Ion Pacea, 
Ion Sălișteanu și alții.

• POLIȚIA SPANIOLA a 
arestat 19 persoane în orașele 
Barcelona și Bilbao — ambele 
importante centre ale opoziției 
l'ață de regimul franchist. Un 
comunicat difuzat la Barcelona 
precizează că 15 persoane bă
nuite de a fi membri ai Fron
tului patriotic revoluționar an
tifascist (F.R.A.P.) sjnt deți
nute, patru dintre ele fiind fe
mei. Persoanele arestate latt Bil
bao sint acuzate de legături cu 
organizația bască E.T.A.

• ÎNTR-O declarație a Ml- 
nisterului de Externe al Gu
vernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud se arată că 
hotărîrea unilaterală a gu
vernului S.U.A. de a trimite 
în Vietnamul de sud 1500 
de refugiați sud-vietnamezi 
aflați pe teritoriul american 
constituie un act de încăl
care a suveranității de stat 
a R.V.S. G.R.P. al R.V.S., 
reamintește declarația, a 
convenit cu înaltul Comisa
riat O.N.U. pentru refugiați 
ca, prin intermediul acestui 
organism, refugiați! sud- 
vietnamezi să adreseze 
G.R.P. o cerere de repatrie
re, urmînd ca aceștia din ur
mă să decidă asupra fiecărui 
caz în parte. Guvernul S.U.A. 
însă a ignorat această proce
dură, țrimițînd în largul mă
rii la bordul navei „Thuong 
Tin" 1500 de oameni.

• AGENȚIA de presă ACTC, 
referindu-se la hotărîrea S.U.A. 
de a vinde regimului de la Seul 
un nou Iot de 18 avioane de vî- 
nătoare de tipul „Phantom 4 E", 
după ce recent a fost încheiată 
o altă tranzacție privind vînza- 
rea a 60 avioane militare ultra
moderne, scrie că este vorba de 
acțiuni ce contravin aspirațiilor 
poporului coreean. Poporul co
reean, subliniază ACTC, cere 
retragerea trupelor S.U.A. aliate 
în Coreea de sud sub acoperirea 
de „forțe ale O.N.U.", înlocuirea 
acordului de armistițiu din Co
reea cu un acord de pace și eli
minarea opoziției militare între 
Nord și Sud, în scopul înlătură
rii pericolului unui nou război 
coreean și al reunificării inde
pendente și pașnice a Coreei.

• ÎN ELVEȚIA au avut loc 
duminică alegeri pentru Consi
liul Statelor (Camera Superioa
ră a. Parlamentului) și Consiliul 
Național (Camera Inferioară).

lexiconul „semteii tineretului44

Tineretul țărilor 
socialiste - participant 

activ la edificarea 
noii societăți

Epoca noastră se definește prin mutații profunde și prin pre
faceri vertiginoase, prin schimbări de substanță care afectează 
ansamblul domeniilor existenței umane, a raporturilor între 
națiuni. Complexitatea evoluției contemporane este rezultatul 
acțiunii unui șir de factori care trebuie studiați în întrepătrun
derea lor. Analiza modificărilor produse în raportul de forțe pe 
plan mondial, a .marilor transformări revoluționare, sociale și 
naționale, demonstrează faptul că socialismul a dobindit dimen
siunile unei uriașe forțe a cărei înriurire asupra întregii dezvol
tări istorice devine din ce în ce mai mare. în Programul Parti
dului Comunist Român de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism se 
subliniază : „SISTEMUL SOCIALIST MONDIAL — REZULTAT 
AL UNUI PROCES ISTORIC LEGIC, AL VICTORIEI ORlN- 
DUIRII SOCIALISTE ÎNTR-0 SERIE DE STATE ALE LUMII, 
AL TRECERII A NOI ȚARI PE CALEA FĂURIRII NOII ORlN- 
DUIRI SOCIALE, AL MATERIALIZĂRII IDEILOR SOCIA
LISMULUI ÎN VIAȚA POPOARELOR LA SCARA UNEI MARI 
PĂRȚI A PLANETEI NOASTRE — EXERCITA O INFLUENȚA

1.

ORIENTUL
APROPIAT

în capitala Franței au avut 
loc. duminică, convorbiri între 
președintele Valery Giscard 
d’Estaing și președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat, aflat în vizită la Paris, 
in drum spre Statele Unite.

Simbătă noaptea și duminică 
dimineața, in aproape toate 
cartierele Beirutului au conti
nuat luptele dintre grupările 
înarmate. Alte două fabrici — 
una de textile și alta de uleiuri 
vegetale — au fost incendiate 
în suburbiile industriale ale 
Beirutului. Pagubele rezultînd 
numai din distrugerea acestor 
două unități industriale sint e- 
valuate la 4 milioane dolarii

începînd de duminică dimi
neața, stațiile automate inter
planetare sovietice „Venus-9“ 
și „Venus-10“, care au devenit 
sateliți artificiali ai „Luceafă
rului de ziuă", au transmis pri
mul „reportaj" științific din ju
rul îndepărtatei planete. Aflate 
pe orbite diferite, la o depăr
tare de 1 500 kilometri de su
prafața planetei, „Venus-9“ și 
„Venus-10“ au transmis primele 
fotografii ale straturilor de nori 
venusieni. Fotografiile, care a- 
coperă o zonă de aproximativ 
1 200 kilometri, luate în gama 
ultraviolet a spectrului luminii, 
relevă circulația ecuatorială a 
denselor straturi de nori din 
jurul planetei. Imaginile recep
ționate, a declarat unul din 
conducătorii sovietici ai aces
tui experiment științific, Bbris 
Nepoklonov, confirmă existența 
unei puternice circulații ecua
toriale a valurilor de nori, fo
tograf iați pentru prima oară de 
stația științifică americană 
„Mariner-10“, în februarie 1974. 
Savantul sovietic a relevat că 
recentele informații transmise 
din jurul planetei Venus vor fi 
confruntate cu cele obținute de 
la modulele de coborîre pe pla
netă, care, de asemenea, au 
luat imagini, în timp ce se a- 
propiau de solul venusian.

La rîndul său, Dimitri Grigo
riev, președintele Comisiei in
ternaționale pentru mineralogie 
cosmică, a declarat că primele

• CU prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia. colonelul Sorescu Marin, 
atașatul militar, aero și na
val al tării noastre în Repu
blica Arabă Siriană, a oferit 
un cocteil în saloanele Am
basadei române din Damasc.

Au participat general 
Moustanha Tlass. membru al 
Comandamentului Național 
al Partidului Socialist Arab 
Baas, ministrul apărării, 
membri ai comandamentelor 
national și regional ale Par
tidului Baas. Au fost pre- 
zenți, de asemenea. Haled 
Bagdaș. secretar general al 
Partidului Comunist Sirian, 
Abdel Mohsen Abu May- 
zar, membru al Comitetului 
Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei,

de pe Venus
automate sovietice
„Venus-10“
fotografii ale solului „Luceafă
rului" și datele privind caracte
risticile fizice ale planetei au 
devenit „senzația nr. 1“ pentru 
oamenii de știință, deoarece, 
pentru prima oară s-a pătruns 
dincolo de densul strat de nori, 
iar camerele de luat vederi, in
stalate pe aparatele care au 
coborît pe planetă, au dezvăluit 
existența unei suprafețe diferi
te de cea selenară, presărată cu 
pietre și ridicături. Cunoașterea 
naturii solului venusian, a men
ționat Grigoriev, ne va permite 
să descoperim și alte elemente 
privind apariția și evoluția sis
temului nostru planetar. Aflînd 
aceste date vom putea, de ase
menea, să stabilim și legitățile 
care stau la baza răspîndirii 
mineralelor în adîncurile Pă- 
mîntului.

Șăntămînalul italian ..L’Euro- 
D€o" publică un interviu acordat 
de secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. 
Santiago Carrillo, cu privire la 
situația din Spania, la poziția 
diferitelor forte din tară fată de 
regimul franchist Si la progra
mul comuniștilor spanioli. Exe
cuțiile care au avut loc recent 
în Spania, a arătat Santiago 
Carrillo, dovedesc că regimul 
franchist. care și-a început do
minația prin vărsare de sînge. 
vrea, să și-o încheie tot cu văr
sare de sînge. Si ceilalți 22 de 
patrioți spanioli, al căror proces 
se desfășoară, vor fi condam
nați. Aceste execuții sînt ulti
mele zvîcniri ale unui regim 
muribund. Ele reprezintă în
ceputul sfîrșitului, care va veni 
foarte curînd : poate în viitoa
rele zece luni, cel tîrziu într-un 
an. Sîntem cu toții gata : cei de 
stingă, de centru, și chiar dreap
ta. întregul evantai de forte po
litice spaniole este de acord în 
ce privește răsturnarea regimu
lui. în cazul în care unele forțe 
ezită, a spus Santiago Carrillo, 
atunci dictatura va cădea, dar 
nu în mod pașnic. Va trebui să 
recurgem la necesitatea de a o 
răsturna prin mijloace violente : 
printr-o mișcare populară și a 
unei părți a armatei, sau numai 
prin, una din cele două soluții.

Cerîndu-i-se unele precizări 
în < legătură cu actuala mișcare 
de opoziție fată de franchism. 
desfășurată în Spania. Carrillo 
a relevat că multi dintre cei 
care se află astăzi în opoziție 
erau nină ieri franchisți. între 
aceștia se află înalti ofițeri din 
armată, exasperați de franchism, 
convinși că Franco și franchis
mul s-au sfîrșit și că deci tara 
poate fi transformată fără, trau
matisme. Geografia politică a 
Spaniei se umple pe zi ce trece 
cu spatii democratice Si aceasta 
nu numai pentru că clasa mun
citoare este numeroasă, nu nu
mai pentru că populația activă 
din punct de vedere politic este 
numeroasă, ci pentru că există 
evantaiul de forte politice 
antifranchiste care cuprinde o 
mare parte a burgheziei, cleru
lui. armatei și întreaga cultură. 
Ca toate dictaturile fasciste.

franchismul nu a fost niciodatl' 
caoabil să aibă alături de el 
cultura. Chiar si nresa in Sca
nia este antifranchistă. în mod 
mai mult sau mai nuțin deschis. 
Recent, cei din Junta democra
tică au ajuns la un acord cu 
Platforma de convergentă de
mocratică. care unește toate for
țele politice, pentru a împiedica 
continuarea regimului prin Juan 
Carlos. Tinerii ofițeri susțin 
mișcarea națională care. în mo
mentul iust. va paraliza tara si 
va impune puterea. Impulsul îl 
va da o grevă națională, dar nu 
numai în sens geografic. O gre
vă care va paraliza întreaga 
țară, de la fabrici la universi
tăți. de la comerț la mijloacele 
de comunicație. O grevă uriașă, 
totală, care să blocheze întregul 
mecanism al statului și împotri
va căreia regimul să nu poată 
face nimic. Este ceea ce pregă
tim și creăm condițiile pentru 
acel moment — a spus secreta
rul general al P.C. din Spania. 
Guvernul știe acest lucru, dar 
în zadar, pentru că în acel mo
ment poporul va ieși pe străzi 
și va cere constituirea unui alt 
guvern, un guvern provizoriu, 
iar armata îl va sprijini. Per
soane foarte legate de regimul 
lui Franco. între care autorități 
financiare $i ale bisericii, care 
înainte erau de un anticomu
nism feroce, și-au exprimat a- 
cordul cu comuniștii în legătură 
cu poziția față de situația ac
tuală din Spania și cu necesita
tea unei schimbări. Aceasta în
seamnă că sistemul este ne 
punctul de a cădea. în Spania 
acest regim cade independent de 
factorii externi. Este vorba des
pre acțiunea lentă și silențioasă 
exercitată timp de ani de zile 
de către rezistența civilă. în 
ce privește relațiile cu alte for
te de stingă, secretarul general 
al P.C. din Spania a menționat 
că partidul a propus de mai 
multe ori ceea ce comuniștii 
spanioli numesc o nouă forma
țiune politică, adică o confede
rație compusă din toate forțele 
socialiste. în care fiecare să-și 
mențină concepțiile filozofice și 
personalitatea, dar toți să fie de 
acord în ce privește transforma
rea socialistă a tării.
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• NUMAI PENTRU CUNOSCĂTORII DE ESPERANTO. în 
orașul vest-german Paderborn s-a deschis, recent, o cafenea 
pentru cunoscătorii de esperanto. Ea constituie, în același timp, 
locul de întâlnire al celor ce cunosc această limbă artificiala. In 
cafeneaua care se numește „Tenhen“, toate inscripțiile, meniurile 
și presa sînt scrise în esperanto, ospătarii vorbesc această limbă, 
iar la tonomat se pot auzi'cîntece numai în... esperanto a VA FI 
DESCIFRATĂ SCRIEREA ETRUSCĂ ? Se pare că știința se află 
in pragul unui nou și important pas în direcția descifrării uneia 
dintre marile enigme' ale arheologiei — scrierea etruscă. Zilele 
acestea, în localitatea italiană Atri, din provincia Teramo, a fost 
găsită o piatră avînd gravate pe ea inscripții latine și etrusce. 
Atri a fost cucerită de romani în anul 290 înaintea erei noastre, 
ceea ce face să se presupună că inscripția Ratează dintr-o perioadă 
ulterioară. Arheologii își pun mari speranțe în posibilitatea des
cifrării inscripțiilor recent descoperite, avînd în vedere că și 
hieroglifele egiptene au fost des cifrate grație unei pietre cu in
scripții în trei limbi • RAVAGIILE „OLIVIEI-, Opt morți, 50 000 
de sinistrați, peste 1 000 de locuințe distruse și liniile de tele
comunicații tăiate — acesta este bilanțul provizoriu al trecerii 
uraganului „Olivia" peste portul mexican Mazatlan, la sfîrșitul 
săptămînii trecute • ELEVATOR GIGANT PE IENISEI. Pe flu
viul ienisei au început probele de funcționare la elevatorul 
gigant pentru nave fluviale din zona hidrocentralei de la Krasno- 
îarsk. Destinat transportării navelor peste barajul înalt construit 
aici, elevatorul constă dintr-o uriașă cadă de 108 metri lungime, 
care, după ce primește în interior vasul ce trebuie dus dincolo 
de baraj, parcurge un traseu înclinat sub acțiunea unor motoare 
extrem de puternice, acționate hidraulic. Instalația, unică în 
lume prin caracteristicile ei, permite ca operațiunea de trans- 
bordare să dureze numai 93 de minute. în comparație cu o ecluză 
obișnuită, această instalație are o capacitate de transport de trei 
ori mai mare, este cu mult mai ieftină și permite evitarea unui 
consum exagerat și neproductiv de apă pentru trecerea vaselor 
dintr-o parte a barajului în cealaltă • LA 100 DE METRI SUB 
APĂ. Acvanauții niponi care participă la experimentul de stu
diere a posibilităților omului de a lucra timp îndelungat la mari 
adîncimi au efectuat primele scufundări. Sîrnbătă, ei au coborît, 
într-o capsulă specială, la adîncimea de 100 metri sub nivelul 
mării și au efectuat o ieșire de o oră în lumea subacvatică, unde 
au studiat modul de funcționare a aparaturii științifice instalate 
special pe fundul mării. Apoi, ei s-au înapoiat în capsula în care 
presiunea este de 11 atmosfere, ceea ce corespunde condițiilor 
de la adîncimea respectivă. Obiectivul experimentului, care va 
dura pînă la 5 noiembrie, este de a studia schimbările ce se 
produc în organismul uman care desfășoară activitate la mari 
adîncimi.

I

*f

i

î 
ț j

i
*

Există pe harta pla
netei locuri pe care 
imaginația, hrănită a~ 
siduu prin lecturi, este 
tentată să le asocie
ze invariabil fabulosu
lui născut prin legen
dă. Călătorul ajuns in
tr-un asemenea punct 
încearcă să deslușeas
că frumuseți conser
vate în timp și insoli
tul erupt din capricii
le naturii. La Teheran, 
pe pămîntul înnobilat 
de Gloria lui Cyrus și 
Darius, învăluit de 
parfumul stihurilor lui 
Saadi și Hafez, prima 
surpriză este cea a 
modernității (deși ar 
trebui subliniat că nu 
este vorba de un mo
dern fără identitate, ci 
de linii și culori tra
diționale îngemănate 
cu exigențele arhi
tecturii acestui dece
niu). Chiar din avion, 
atunci cînd clipa ate
rizării se apropie — 
cu riscul de a reedita 
un clasic început de 
reportaj — privirea 
descoperă în locul u- 
nor coloane de mar
mură împovărate de o 
vîrstă calculată în se
cole, siluetele familia
re ale industriei, mo
numentele vitale ale 
zilelor noastre. Elbru- 
sul veghează, ca în
totdeauna, orașul din 
apropierea sa dar me
tropola cu 3 500 000 de 
locuitori, în care am 
pătruns, seamănă prea 
puțin cu ceea ce știam 
că reprezintă obiș
nuitul peisaj oriental. 
Bulevardele cu nume 
de poeți, peste care 
astrul solar poartă tă
vălugul incandescen
ței, oferă 
proaspete — 
bia eliberate 
brățișarea 
construcții
Amatorul de 
ar putea fi derutat.

imagini 
ziduri a- 
din îm- 
schelelor, 
elegante.
pitoresc
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TOT MAI PUTERNICA ASUPRA DEZVOLTĂRII 8OCIALE 
CONTEMPORANE, ASUPRA ÎNTREGULUI CURS AL VIEȚII 
INTERNAȚIONALE". Țările socialiste cuprind peste 30 la sută 
din populația Terrei și realizează aproape 40 la sută din pro
ducția mondială de bunuri materiale. Viața arată că, cu cit sînt 
mai mari rezultatele obținute de fiecare țară socialistă pe calea 
dezvoltării economico-sociale, cu cit se dezvoltă mai larg cola
borarea lor internațională, cu atît cresc forța socialismului, pres
tigiul său pe plan mondial.

Victoria socialismului în 14 state din Europa, Asia și America 
Latină a produs schimbări radicale în viața tinerei generații, în 
rolul și locul ei în societate. Pentru prima oară în istorie, pro
blemele tineretului au devenit o componentă esențială a poli
ticii de stat. Formarea și educarea noilor generații, asigurarea 
unui cîmp larg de afirmare creatoare, de valorificare a capaci
tăților și elanului lor, au constituit o preocupare de prim ordin 
a partidelor comuniste și muncitorești din țările care au pășit 
pe drumul edificării unei societăți eliberate de orice formă de 
exploatare și asuprire. Tineretul reprezintă ziua de mîine a 
fiecărui popor. Speranțele fiecărei națiuni sînt învestite în tînăra 
generație. în țările socialiste, orientările privind tineretul au 
dobindit un caracter științific și se înfăptuiesc pe baza unor 
programe de amplă perspectivă. Numeroase plenare ale Comite
telor Centrale ale partidelor, consfătuiri la nivel central și local, 
au abordat această tematică de vitală însemnătate, stabilind 
măsuri pe multiple planuri în corelație cu sarcinile generale 
ale fiecărei etape. Viitorul socialismului ’presupune formarea 
unui tineret capabil să răspundă cerințelor procesului de con
tinuă ridicare pe trepte superioare a construcției noii orînduiri. 
Firește, o societate care înalță munca la cele mai înalte cote ale 
respectului, realizează educarea tineretului în primul rînd prin 
muncă și pentru muncă. Tineretul este un beneficiar al prefa
cerilor sociale intervenite — accesul la învățătură, asigurarea 
dreptului la muncă etc. — dar rolul său nu este pasiv. Ei este, 
în același timp, un participant activ la opera care se realizează. 
Energiile sale sînt dedicate nobilului țel al construcției socia
liste și comuniste. Șantierele tineretului, eforturile depuse in 
confruntarea cu vitregia naturii, amplele mișcări de muncă 
voluntar-patriotică reflectă fizionomia unei generații al cărei 
destin este strîns legat de succesele societății socialiste. Realita
tea românească este bogată în mărturii edificatoare. Secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
linia : „NOI DAM O ÎNALTA APRECIERE Șl ATRIBUIM UN 
ROL IMPORTANT TINERETULUI ÎN OPERA DE CONSTRUC
ȚIE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE. NE PREOCUPAM ATÎT DE
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Poate de aceea mi-a 
reținut atenția plian
tul turistic pe care îl 
găsisem pe aeroport și 
care îndemna la o in
vestigație în lumea 
bazarului. Pentru unii, 
bazarul este doar un 
fantastic spectacol cu 
o scenă imensă : kilo
metri de tejghele pes
te care se rostogolește 
o cascadă de zgomote.

iraniană înseamnă pe
trol, însă, ar fi greșit 
să o limităm la „au
rul negru". Chiar sim
plul fapt că in ultimii 
zece ani exporturile de 
produse nepetroliere a- 
le Iranului s-au triplat 
poate fi socotit eloc
vent. Sînt doar 15 ani 
de la apariția primei 
oțelării pe acest sol ce 
depozitează atitea re
licve ale timpului. în 
1978 producția de oțel 
a Iranului va fi de

nu-
30 

pu
pe-

Și 
de-

Teheran
DIMENSIUNILE
PREZENTULUI

un 
nu 
la

Frenetica negustorie 
orientală, cu ritualul 
ei însușit la școala 
vieții și transmis din 
generație in generație, 
constituie doar 
aspect. Bazarul 
poate fi redus
necurmata agitație ca
re stăpînește acest 
templu în care oficia
ză zeii comerțului. El 
a reprezentat, pentru 
oamenii altor decenii 
și secole, un mod de 
existență. Bazarul cu 
artizanii și negustorii 
lui, cu forfota oare nu 
se stinge, rămîne, de
sigur, o realitate în 
confruntarea cu un 
prezent dinamic. Dar 
sute de mii de oameni 
s-au smuls din înlăn
țuirea lui. Pentru noi
le generații drumurile 
existenței duc spre u- 
zinele moderne, spre 
întreprinderile care au 
apărut intr-un ritm 
extrem de rapid în în
treaga țară. Economia

10 000 000 
după alți 
1983, se 
nivel de 
17 000 000 
îndoială, 82 la sută din 
veniturile Iranului 
provin din petrol. In 
1974, ele au atins a- 
proape 20 miliarde de 
dolari. Miliardele a- 
cestea finanțează am
bițioasele proiecte de 
dezvoltare a țârii. De
venit stăpîn al resur
selor sale. Iranul în
țelege că viitorul său 
depinde de eforturile 
pentru diversificarea, 
extinderea si moder
nizarea economiei. A- 
șezări industriale îm
bogățesc peisajul. Pe 
terenuri deșertice ră
sar uzine cu un înalt 
grad de tehnicitate. 
Uzinele acestea, dota
te cu un echipament 
ultraperfecționat, au 
nevoie de o mină de 
lucru calificată. Mun
citorii și tehnicienii

tone iar, 
cinci ani, in 
prevede un 
14 000 000 — 
tone. Fără

lor sînt cei care, altă 
dată, ar fi fost hără
ziți să lîncezească pe 
ulițele strimte ale ba
zarului, în învălmă
șeala de oameni $i 
mărfuri.

S-a scris, deseori, 
despre întinerirea Te
heranului. în 1807, un 
trimis al lui Napoleon 
reiata că orașul 
măra 12 000 case, 
moschee și 300 băi 
blice. Au urmat 
rioade de progres 
altele de regres, 
vastări și refaceri, 
ritmul de creștere
minea lent. Saltul spre 
proporțiile unei veri
tabile metropole s-a 
produs abia in anii din 
urmă. Statisticile de 
la inceputul acestui 
deceniu evaluau popu
lația la două milioane 
de oameni. Actual
mente, se apreciază că 
peste trei milioane și 
jumătate persoane tră
iesc în perimetrul ca
pitalei. Există o atrac
ție justificată și de 
forța economică a o- 
rașului (peste 50 la 
sută din industria con
structoare de 
țării, două 
etc).

Curiozitatea ____
că poate fi satisfăcută 
de spectacolul baza
rului. In sălile Goles- 
tanului, peste care tro
nează o liniște 
făcătoare, ie 
splendori in ____ _
aur și porțelan — exu
beranțe ale fanteziei 
oameniloi* care au gra
vai în istorie Perse- 
polisul. Dar dincolo de 
incursiunile în spațiul 
legendei, călătorul ca
re poposește la Tehe
ran este impresionat 
de ritmul înnoirilor. 
Ele dau, astăzi, măsu
ra puterii de creație a 
unui popor cu o isto
rie a cărei cronică în
sumează 2 500 de ani.

mașini a 
rafinării

turisti-

bine- 
vrăjesc 
cristal,

P. NICOARA

PREGĂTIREA PROFESIONALA, CÎT ȘI DE EDUCAREA SA 
ÎN SPIRIT PATRIOTIC, ÎN SPIRITUL IDEILOR MARXIST- 
LENINISTE, AL INTERNAȚIONALISMULUI PROLETAR. 
CONSIDERAM CA TINERETULUI ÎI REVINE O MISIUNE DE 
IMPORTANȚA HOTĂR1TOARE ÎN DEZVOLTAREA VIITOARE 
A ȚARII NOASTRE ȘI, VORBIND PE PLAN MAI GENERAL, 
ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII OMENEȘTI PE CALEA SO
CIALISMULUI, A PROGRESULUI ȘI CIVILIZAȚIEI".

Diversitatea obiectivă a condițiilor de desfășurare a proce
sului făuririi noii orînduiri determină modalități specifice de 
angajare a tineretului în efortul constructiv al popoarelor, sar
cini și direcții de activitate proprii organizațiilor de tineret. 
Chiar modul de organizare a tineretului diferă în funcție de 
particularitățile fiecărei țări, de realitățile concrete. Dar dincolo 
de aceste caracteristici firești, distingem trăsături comune de cea 
mai mare importanță : prezența activă în toate sectoarele vieții 
publice, contribuția adusă la soluționarea problemelor întregii 
țări, largă reprezentare în organele puterii — de la cele locale 
la cele de înalt nivel — conștiința necesității de a acționa pentru 
depășirea greutăților inerente unei opere de o amploare consi
derabilă. O amplă activitate este dedicată îmbogățirii spiri
tuale a tinerilor, utilizării judicioase a timpului lor liber, dezvol
tării armonioase prin cultură fizică și sport. Tineretul țărilor socia
liste se afirmă ca un tineret matur politicește, cu spirit revo
luționar, cu o largă deschidere spre ceea ce reprezintă noul, 
însuflețit de devotament față de propriul popor, mindrie patrio
tică față de realizările țării sale, de hotărîrea de a sprijini 
neabătut cauza luptei popoarelor pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă. Este un tineret animat de solidaritatea militantă 
cu forțele progresiste, democratice, antiimperialiste din întreaga 
lume, cu toți cei ce, pretutindeni, pe planeta noastră, sint an
gajați în bătălia pentru libertate, independență națională, eli
berare socială, democrație, pentru dreptul popoarelor de a fi 
stăpîne pe soarta lor, împotriva politicii de asuprire și domi
nație, pentru așezarea pe baze noi a raporturilor dintre state.

Tineretul Republicii Socialiste România, tineret a cărui dez
voltare multilaterală este chezășuită de atenția și grija parti
dului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, are 
conștiința responsabilităților ce-i revin ca și certitudinea per
spectivelor sale. Partidul nostru, pornind de la faptul că tine
retul reprezintă o puternică forță socială, că el este viitorul 
însuși al națiunii noastre socialiste, așează în centrul preocupă
rilor creșterea și educarea tinerei generații în spiritul concep
țiilor înaintate despre lume și viață. Raportul dintre societate 
și tineret ca și dintre tineret și societate poartă amprenta 
acestei realități. Militând pentru înfăptuirea politicii generale a
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partidului, a principiilor directoare stabilite de Congresul al 
XI-lea, tânăra generație a României socialiste, U.T.C. și 
U.A.S.C.R., joacă un rol aetiv în mișcarea internațională de 
tineret, își aduce o prestigioasă contribuție la afirmarea noilor 
tendințe pozitive în cadrul acestei cuprinzătoare mișcări.

In acest context trebuie subliniat faptul că, pe planul rela
țiilor internaționale, pentru U.T.C. și U.A.S.C.R. constituie un 
obiectiv esențial aprofundarea continuă a legăturilor de prie
tenie și conlucrare cu tineretul tuturor țărilor socialiste, cu 
organizațiile sale. Aceste legături — care se întemeiază pe 
tradiționalele raporturi dintre popoarele noastre, pe alianța și 
cooperarea tovărășească a țărilor noastre, pe colaborarea lor în 
toate sectoarele de activitate — cunosc o evoluție mereu as
cendentă. Caracteristică acestor legături— întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, pe 
deplină egalitate, respect reciproc și luarea în considerare a 
formelor și condițiilor în care iși desfășoară activitatea fiecare 
organizație — este dezvoltarea continuă, aprofundarea și diver
sificarea lor. Amploarea legăturilor U.T.C. și U.A.S.C.R. cu orga
nizațiile similare din țările socialiste crește de la an la an, în 
mod constant. U.T.C. și U.A.S.C.R. manifestă și pe acest plan 
spirit de inițiativă, preocuparea de a găsi forme corespunzătoare 
dezvoltării relațiilor cu tineretul celorlalte țări socialiste. Se 
realizează numeroase schimburi de delegații pentru cunoașterea 
activității reciproce, participări la congrese și alte manifestări, 
au loc întîlniri și contacte la diferite niveluri, seminarii bila
terale și multilaterale, se organizează schimburi de materiale și 
informații, de grupuri de tineri turiști etc. Fără îndoială, 
strînsa colaborare dintre organizațiile de tineret din țările so
cialiste are o deosebită însemnătate. Concepem această cola
borare pe bază de schimb de experiență, pornind — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — de Ia faptul că fiecare 
organizație trebuie să înfăptuiască neabătut politica partidului 
său comunist, să țină seama și să se identifice pe deplin cu 
năzuințele poporului său și, totodată, cu năzuințele spre socia
lism și comunism ale popoarelor frățești.

U.T.C. și U.A.S.C.R. apreciază că fructuoasa conlucrare dintre 
organizațiile de tineret reprezintă un aport la dezvoltarea și 
întărirea solidarității, unității și coeziunii dintre toate țările 
socialiste, la creșterea forței, prestigiului și influenței socialis
mului în lume.

M. RAMURĂ

lexiconul „scinteii tineretului44
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