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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conducătorilor
de partid și de stat, Capitala tării i-a cinstit pe lucrătorii ogoarelor 

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Draci

Sărbătorirea „Zilei recoltei' 
din acest an are o semnifica' 
ție deosebită prin faptul c; 
sinlem la începutul noului cin- 
ciri

din agricul- 
sărbătoresc 

realizări în-

ire prevede dezvoltarea 
susținut a industriei și 

urii, creșterea avuției 

bazăt ridicarea bunăstu- 

popor. Cu prilejul a- 
ărbători devenită tradi- 
adresez țăranilor coope- 
lucrătorilor și specialiș

tilor din agricultură, întregii 
noastre țărănimi, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a Consiliulu’ 
de Miniștri a! Republicii Socia
liste România. (Aplauze prelun
gite).

Sîntem. de fapt, la încheie
rea anului agricol 1971 — și 
putem deci face bilanțul rea
lizării lui. După trei ani de re
colte nesatisfăcătoare, anul a- 
cesta s-au obținut. în general, 
recolte mulțumitoare la toate 
culturile. După cum vedeți, to
varăși — și mă adresez îndeo
sebi oamenilor muncii din a- 
gricultură — nu apreciez aces
te rezultate decît ca mulțumi
toare. și nu bune, deoarece 
mai avem încă un drum de 
parcurs pentru a putea apre
cia ca bune recoltele pe care 
le vom obține.

Oamenii muncii 
tură. țărănimea 
„Ziua recoltei** cu 
semnate în toate domeniile de 
activitate; la grîu am obținut 
cea mai buna producție la hec
tar din istoria țării. De ase
menea. recolte bune se prevăd 
la porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi și altele. Totuși nu ne 
putem declara pe deplin mul
țumiți cu aceste realizări. Dacă 
m-aș referi ]a grîu — ați vă
zut că sînt cooperative care 
au obținut o producție de peste 
4 000 kg la hectar ; dar dacă 
am fi realizat o medie pe țară 
în jurul a 4 000 de kg la hec
tar, am fi avut în hambarele 
statului încă aproape 4 000 000 
tone de grîu, ceea ce echiva
lează cu circa 220 milioane de 
ruble sau de dolari. Vă închi
puiți ce ar fi însemnat asta 
pentru economia noastră în 
plină dezvoltare ! Menționez 
aceasta pentru că apreciez că 
este pe deplin posibil ca pînă 
la sfîrșitul cincinalului sau la 
începutul viitorului plan cin
cinal să obținem o producție 
de grîu pe țară în medie de 
peste 3 500 kg )a hectar. O a- 
semenea producție este pe de
plin realizabilă și trebuie să 
ne propunem această sarcină. 
(Aplauze puternice).

Doresc ca în numele Comite
tului Central al partidului
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abundă de produse și cumpărători.In atmosfera sărbătoririi Zilei recoltei, se pregătește mustul în timp ce restul pieței

;>

de stat care au obținut 
de peste 4 000 kg la 
(Aplauze puternice). In- 

însă din anul viitor.

adresez felicitări cooperativei or 
agricole — conducerilor lor și 
cooperatorilor — care au fost 
premiate astăzi aici, să le urez 
noi succese în activitatea iot- 
(Aplauze puternice).

M-am consfătuit cu cîțiva to
varăși din conducerea partidu
lui și a Consiliului de Stat și 
am hotărît ca să înmînâm 
„Ordinul Muncii* clasa I. tutu
ror cooperativelor și întreprin
derilor 
recolte 
hectar, 
cepînd 
vom acorda ..Ordinul Muncii'* 
clasa I acelor întreprinderi 
de stat și cooperative a- 
gricole care vor obține la grîu 
o recoltă de 4 500 kg la hectar, 
iar pentru porumb de 5 000 kg 
la hectar, bineînțeles, pe supra
față neirigată. (Vii aplauze). 
Ne gîndim să stabilim și pen
tru alte culturi niveluri de 
producție corespunzătoare, pen
tru care vom acorda aceste 
distincții atît cooperativelor, cît 
și întreprinderilor agricole de 
stat. Dorim ca și pe această 
cale să răsplătim activitatea și 
rezultatele bune ale oamenilor 
muncii din agricultură.

Ceea ce am realizat pînă a- 
cum demonstrează marile po
sibilități de care dispune agri
cultura noastră socialistă. După 
cum se știe. Congresul al X-lea 
al partidului, elaborînd progra
mul făuririi societății socialiste 
multilateral devoltate în Româ
nia și punînd în continuare 
accentul pe dezvoltarea indus
triei, a acordat în același timp 
o atenție deosebită progresului 
mai rapid al agriculturii. Rea
lizările din acest an din agri
cultură constituie o dovadă e- 
locventă a realismul’-.; prevede
rilor cincinalului și totodată 
demonstrează capacitatea și 
hărnicia țărănimii noastre coo
peratiste. a tuturor oamenilor 
muncii din acest important 
sector al economiei noastre na
ționale — mecanizatori, lucră
tori din întreprinderile agrico
le de stat, ingineri, tehnicieni, 
a întregii noastre țărănimi. Pen
tru realizările obținute în acest 
an, adresez tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, între
gii noastre țărănimi ce’.e mai 
calde felicitări. (Aplauze puter
nice, urale).

Deși sărbătorim astăzi ..Ziua 
recoltei*, nu pot să nu mențio
nez, șî cu acest prilej, rezulta
tele bune obținute în crimele 
9 luni ale actualului cincinal 
de industria noastră socialistă. 
După datele pe care le avem 
pînă acum. în accs’e 9 luni la 
producția industrială s-a reali
zat o depășire a p'anului de 
2,2 la sută, obținîndu-se astfel 
un spor de producție de peste 
II la sulă față de aceeași peri
oadă a anului trecut 

superior prevederilor cincina
lului pentru acest an.

De aceea, remarcînd aceste 
realizări bune din industrie, 
doresc să adresez, cu acest pri
lej, și clasei muncitoare, ingi
nerilor și tehnicienilor, tuturor 
oamenilor muncii din indus
trie, cele mai cordiale și căldu
roase felicitări. (Aplauze puter
nice, urale).

Desigur, tovarăși, dezvoltarea 
economiei noastre naționale 
creează condiții pentru a asi
gura înfăptuirea prevederilor 
Congresului al X-!ea privind 
ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului 
nostru popor. Vă sînt cunoscu
te aceste prevederi. După cum 
știți. încă în acest an au fost 
luate măsuri privind sporirea 
alocațiilor pentru copiii tuturor 
oamenilor muncii din industrie 
și alte sectoare de activitate 
socială. A fost introdusă — 
pentru prima dală în România 
— acordarea de alocații pentru 
copii pentru întreaga -țărănime 
cooperatistă; au fost sporite cu 
50—80 la sută pensiile țărăni
mii cooperatiste, s-au introdus 
tratamentele medicale gratuita 
pentru întreaga țărănime coo
peratistă. Deci, pe măsura 
creării condițiilor materiale, se 
înfăptuiesc în viață prevederile 
privind creșterea bunăstării 
muncitorimii, țărănimii, intelec
tualității a tuturor oamenilor 
muncii, deoarece întregul nos
tru program. însuși țelul su
prem al socialismului este fe
ricirea poporului, a omului. Și 
vom face totul ca în societa
tea noastră omul să ducă o 
viață demnă de orînduirea so
cialistă și comunistă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

de 
au

Remarcînd cu satisfacție re
zultatele bune obținute in a- 
cest an în agricultură, nu tre
buie să uităm lipsurile care 
mai persistă-în acest important 
sector al economiei noastre na
ționale. Pe lîngă întreprinderi
le agricole de stat și coopera
tivele care au obținut rezultate 
bune — iar unele dintre <ț>c 
foarte bune — avem încă un 
număr de unități agricole, 
stat și cooperatiste, care 
obținut recolte cu mult sub po
sibilitățile lor. Este de înțeles 
că aceste neajunsuri se dato- 
resc nu alît condițiilor obiec
tive, climatice, cît unor lipsuri 
în mai buna organizare și folo
sire a bazei materiale, a fondu
lui funciar, în aplicarea cuce
ririlor științei în agricultură. 
Nu ar fi just dacă nu aȘ adău
ga la aceasta și unele deficien
țe care persistă în felul cum

Prima duminică a lunii oc
tombrie s-a înscris in calen
darul sărbătorilor tradițio
nale ale poporului nostru, 
consacrate activității creatoa
re, celor care prin eforturile 
lor înfăptuiesc cu înaltă res
ponsabilitate patriotică poli
tica marxist-leninistă a parti
dului, cinstirii milioanelor de 
lucrători ai ogoarelor, rodu
lui muncii lor, „Zilei recol
tei".

Ca o înaltă expresie a pre
țuirii de care se bucură efor
turile țărănimii cooperatiste, 
mecanizatorilor, lucrătorilor 
din întreprinderile agricole 
de stat, inginerilor și spe
cialiștilor din această ramu
ră de bază a economiei na
ționale, la manifestările ce 
au avut loc in Capitală a 
participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu con
ducători de partid și de stat.

Această zi a belșugului o- 
goarelor a prilejuit un bilanț 
al muncii spornice, a trans
formărilor înnoitoare ce au 
loc în viața satului româ
nesc, ca urmare a înfăptui
rii amplului program inițiat 
de partid, de creștere a pro
ducției agricole și ridicare a 
nivelului de trai al țărănimii.

Sărbătorită cu sentimentul 
bucuriei pentru recoltele spo-, 
rite din acest an, „Ziua re
coltei" a constituit, totodată, 
un prilej de exprimare a ho- 
tărîrii ferme a tuturor celor 
ce muncesc pe ogoare de a 
face totul, pentru a lichida 
lipsurile care mai dăinuie și 
a transpune în viață măsu
rile cuprinse în scrisoarea ce 
le-a fost adresată de secre
tarul general al partidului, 
măsuri menite să sporească 
continuu potențialul agricul
turii noastre socialiste.

In Capitala țării, „Ziua re
coltei" a fost cinstită in ve
chiul tirg al Oborului. Aici, 
încă din primele ore ale di-

In calendarul toamnei, cînd 
roadele hărniciei oamenilor și 
generozității pămîntului se a- 
dună în hambare, s-a rezervat 
o zi închinată recoltei.

Duminică, 3 octombrie, Ziua 
recoltei, piețele și magazinele 
din Valea Jiului, abundent a- 
provizionate cu produse agroa- 
limentare, cu zarzavaturi și 
fructe, au cunoscut în această 
zi o mare afluență de cumpă
rători. Datorită hărniciei țăra
nilor și eforturilor depuse pen
tru sporirea recoltei, cumpără
torilor li s-a oferit un bogat 
sortiment de produse agroali- 
mentare, în cantități apreciabi
le. Preocupările organelor lo
cale pentru aprovizionarea Văii 
Jiului se reflectă și în cantită- 

mincții. pe vastul platou al 
pieței s-au adunat zeci de 
mii de oameni ai muncii din 
București, țărani ,cooperatori, 
mecanizatori și specialiști din 
județul Ilfov.

Este ora 8,39. Intimpinați 
cu ovații entuziaste, cu a- 
plauze și urale, sosesc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovară
șii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, llie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Petre Lupu. 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Iun loniță, Va- 
sile Patil ineț, Ion Stănescu, 
împreună cu soțiile.

In intimpinarea conducăto
rilor de partid și de stat au 
benit tovarășii Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei, Iosif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii 
și apelor, Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., 
Gheorghe Petrescu, președin
tele Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. Sînt prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Un grup de tineri, imbră- 
cați in costume naționale, 
salută cu bucurie și entu
ziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți condu
cători de partid și de stat, 
oferindu-le buchete de flori 
și, după strămoșescul obicei, 
piine și sare, imbiindu-i să 
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țile de produse livrate unități
lor în ziua de duminică — a- 
proape 200 mii kilograme, din 
care n-au lipsit legumele de 
bază și fructele de sezon. In 
halele pieții din Petroșani, un
de veniseră mii de cumpără
tori din toate centrele miniere, 
C.L.F. prezenta o mare expo
ziție cu produse de calitate, 
menite să satisfacă exigențele 
cumpărătorilor. Standurile fru
mos aliniate, ofereau spre vîn- 
zare variate sortimente de le
gume — cartofi, varză, ardei, 
ceapă, vinete, roșii, gogoșari, 
morcovi, gogonele, usturoi etc. 
—, precum și fructe, dintre 
care cea mai mare căutare o 
aveau strugurii. O gamă varia
tă de produse au piezentat și

La mina Lupeni Prestigios

Al doilea complex
eveniment

m uzi cal
în drum spre abataj

;t ră

La numai o lună de la in
troducerea primului complex 
de abataj pe stratul 5. blocul 
IV, felia a II-a, o numi pre
mieră tehnologică este în plină 
pregătire la mina Lupeni. După 
stratul 5, i-a venit rîndul 
tul ui 13 să inaugureze mecani
zarea complexă, cu un uti'aj 
similar, a întregului ciclu ue 
operații miniere' — tăiere. în
cărcare, susținere — din fr in
tui abatajului, ceea ce va per
mite extragerea cărbune1ui 
cocsificabil din acest nou <oc 
de producție în condițiile unei 
înalte eficiența.

Cel de-al doilea OMKT-2 va 
fi introdus în abatajul fron
tal pregătit în acest scop pe 
stratul 13, blocul VI, intre ori
zonturile 480—140. Pregătirile 
pentru acest eveniment sînt in 
toi. In luna încheiată a fost 
efectuat un mare volum de lu
crări pregătitoare pentru trans
portarea utilajului în subteran, 
la locul unde va funcționa, ast
fel că deja, în aceste zile. 30 
de platforme speciale — 
tind încărcătura enormei 
metalice a instalației — 
în drum spre abataj.

In aceste zhe, atenția 
ducerii exploatării, a cadreior 
tehnice este concentrată asupra 
terminării de săpat a suitorului 
nou de atac și rezolvării, 'a 
front, a tuturor problemelor 
tehnice pe care le ridică ime
diata montare a utilajului. Bri
gada de pregătiri a minerului 
Constantin Sirop, sprijinită de 
conducerea sectorului VI, a ac
celerat la 5—6 ml/zi ritmul de 
execuție a suitorului de atac, 
străduindu-se ca cei 40—45 m 

pur- 
mase 
sînt

con-

un 
mar

fruc-

unitățile I.A.S. Alte unități co
merciale — O.C.L. Alimentara 
și O.C.L. produse industriale, 
precum .și T.A.P.L. Petroșani, 
au oferit cumpărătorilor 
bogat catalog de diferite 
furi.

Standurile cu legume și 
te, bazarele O.C.L. produse in
dustriale și mustăriile T.A.P.L.- 
ului au fost rînd pe rînd vizi
tate de sutele de cumpărători. 
In mijlocul mulțimii cumpără
torilor. i-am întîlnit pe tovară
șii ing. Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani, 
alte cadre de partid și de stat, 
conducătorii organizațiilor co
merciale din municipiu.
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de lucrare cît mai sînt de rea
lizat să-i termine pînă pi in 
10—12 octombrie a.c.

Punerea în funcție a noului 
complex de abataj pe stratul 13 
este preconizată a avea loc 
(ritmul și evoluția pregătirilor 
confirmă) în a doua parte a a- 
cestei luni Pentru început, 
noua tehnologie de exploatare 
a cărbunelui introdusă pe .Ura
tul 13 se va desfășura pe » lun
gime a frontului de abataj de 
70 m care va crește apoi treptat 
ajungînd la 100 de metri. Vi
tezele mari de avansare ce se 
vor realiza la acest front sal
tul de la 6—6,5 tone/post la 
16—20 tone/post, ce-1 va înre
gistra randamentul în abataj, 
vor da un nou și puternic im
puls producției minei, asîgurînd 
astfel creșterile prevăzute de 
sarcinile de plan pe anul 1972.

O noutate aduce pe alta, se 
obișnuiește să se spună. A do
ua noutate la mina Lupeni, or
ganic legată de introducerea 
complexului OMKT-2 în stra
tul 13. este realizarea concen
trării la un singur punct de 
încărcare a întregii producții 
din sectoarele IV și VI. res
pectiv. din stratul 3. blocul IV, 
stratul 5. blocul V și stratul 
13. blocul VI. Pe orizontul 440 
au fost instalate benzi de trans
port în flux în lungime de 
peste 2,5 km — făcînd parte 
din prima etapă a programului 
de modernizare a transportului 
și de concentrare pe benzi a 
producției minei în actualul 
cincinal.

I. BĂLAN

26 septembrie. Zi de repaus, 
zi frumoasă de toamnă, l 
mai bună pentru o acțiune 
muncă voluntar-patriotică 
mare amploare.

— Ce ar fi să organizăm

toc-
: de 

de

cel 
gos- 
ncs-

o 
acțiune patriotică duminică ? — 
a venit cu ideea tovarășul Pe
tru Barbu, primul secretar al 
Comitetului orășenesc de par
tid și primarul orașului Vul
can, într-o discuție avută cu 
salariații consiliului popular. 

Ideea a fost îmbrățișată cu 
entuziasm. Mai sînt doar mul
te de făcut pentru ca Vulca
nul să se mențină la loc de 
frunte în pasionanta întrecere 
ce se desfășoară pentru 
mai frumos și mai bine 
podărit oraș din județul 
tru.

Pentru ca acțiunea să fie 
încununată de succes, i-a în
tocmit din timp un plan mi
nuțios cu sarcini și responsa
bilități concrete. Au fost mo
bilizați salariați ai unităților 
de desfacere ?. produselor In
dustriale, ai consiliului popu
lar, elevi de la liceu și școli
le generale nr. 1, 4 și 5. S-au 
alăturat la muncă, din proprie 
inițiativă, sau mobilizați de 
organizațiile de bază de car
tier, ori deputați — și alți ce
tățeni.

Acțiunea s-a desfășurat 
patru fronturi. O parte 
participanțil la muncă patrio
tică. avînd drept „comandant*' 
pe tovarășul Vasile Beteringhe. 
s-a ocupat de colectarea fieru
lui vechi. Aici au predominat 
elevii și tinerii. Au muncit cu 
elanul specific vîrstel lor, co- 
lectînd vreo 43 090 kilograme 
de fier vechi, f >nlă și tablă. 
Colectarea avea de fapt un 
dublu scop. Să se i imită spre

„Concertul in cinstea mineri
lor’ susținut duminică diminea
ța de orchestra de studio a Ra
diol eleviziunii este cel mai im
portant eveniment muzical al 
toamnei in Petroșani. In sfîr- 
șil, pare că se conturează și 
perspectiva unei stagiuni mu
zicale, bine susținute — pro
iect cullurâl mai vechi dar ne
realizat in mod satisfăcător.

Poemul simfonic „Eroii Văii 
Jiului" de Constantin Bobescu, 
cu sonoritățile sale dramatice 
și sugestivul dialog dintre in
strumente. este un omagiu mu
zical sincer și delicat adus mun
cii minerilor și luptei lor so- 
cial-politice de-a lungul anilor. 
Dirijat de Ludovic Baci, local
nic și cunoscător al acelor tul
burate timpuri. ..Eroii Văii Jiu
lui" (compoziție din anul 1959) 
și-a dezvăluit armonia-i sono
ră și generosul fond de uma
nitate. A fost emoționantă con
fesiunea compozitorului Con
stantin Bobescu. încercarea sa 
de a-și explicita creația inspi
rată din specificul acestor 
locuri.

Artista emerită Teodora 
Lucaciu, prim-solistă a Operei 
române din București a inter
pretat, sub bacheta dirijorului 
Carol Litvin, „Ochi albaștri’ de 
Eduard Caudella, „Trei cintece 
populare" de Tiberiu Bredicea- 
nu și o arie din opereta „Lă- 
sați-ină să tint" de Gherase 
Dendrino. Voce caldă și subti
lă, cu un registru vocal impre
sionant, Teodora Lucaciu este 
solista ajunsă la o înaltă treap
tă artistică, transmițind întreg 
fiorul liric. îmbogățit de pro- 
pria-i personalitate.

O adevărată incintare a con
stituit-o „Rapsodia a Il-a" de

Ts 
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oțelării fierin aii- de necesar 
și să se acumuleze, în acest 
fel, o parte din fondurile ne
cesare pentru construirea unei 
săli de sport în oraș.

Organizatorii au avut grijă 
să invite la acțiune și cîțiva 
șoferi. Au venit c aci, cu cinci 
mașini, iar unul cu un auto- 
cran. O parte dintre ei trans
portau molozul, cărămizile si 
celelalte materiale provenite 
din demolări. Comandanții1 lu
crărilor de aici era loan Bîcoî. 
Cărămizile provenite din de
molări au luat calea spre a! 
treilea șantier al muncii pa
triotice unde misiunea de coor
donator al lucrărilor de ame
najare a atelierului școală ne
cesar practicii în producție a 
elevilor o avea tovarășul Cor
nel Macavei. Atelierul se cons
truiește la Școala generală nr. 
5, tot prin muncă voluntar- 
patriotică. La ateheru1 scoală 
munceau de zor zidari de po 
șantierul de construcții a'înd, 
bineînțeles, ajutoare de nădej
de.

Al patrulea și ultimul punct 
de lucru de la această amplă 
acțiune patriotică se afla la 
locul numit Brazi unde se 
amenajează pentru ln^mtorii 
Vulcanului un frumos loc de 
agrement. Deci, patru fronturi 
de luptă pentru frumos și util 
pe care au „luptat** în ziua de 
26 septembrie. în mod volun
tar, peste 2 000 de vulcăneni. 
Să-i enumerăm pe toți în rîn- 
durile de fată este peste put’n- 
ță. Cu toții merită însă since-* 
re felicitări pentru efervescen-* 
ța și dăruirea cu care au lu
crat pentru înfrumusețarea șl 
înflorirea orașului în carp tră
iesc și muncesc.

D CRIȘAN
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urțnare Un pan. 1)

Divanele agricole de speciali
tate. înrcpind cu Ministerul 
Agriculturii. Industrie- A : men
ta re. Silviculturii șl Apc'or. ca 
Uniunea Națională a Co»pera- 
tn-flor Agricole de Producție, 
jșt îndeplinesc obligațiile pe 
< >!t le au. Este ude văr.it. sin- 
ksr as’âzi la o sărbătoare, dar 
!> < -ta este o sărbătoare de 
un Iei deosebit — este .Ziua 
nwllci* - si dacă facem bi- 
l. - ’ni a ceea ce am -ealfrat 
nu ar fi bine să tre-cm peste 
neajunsuri, mai cu seamă că 
ni- propunem ca In viitor să 
obținem recolte mult mai intri. 
5’ trebuie să realizăm aseme
nea recolte, pentru că numai 
astfel vom asigura realizarea 
sarcinilor Irosite de Congresul 
a' X-lea. înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a economi
ci. de făurire a bunăstării și 
Ici ■ popo i'ui nostru! (Vii 
aplauze). Pe aceea crem tova- 
râs’lor d-n conducerea agrlcul- 
tarii, atît dc Ra minister, rît și
dc la Uniunea Națir>nalâ ■= ! Ofr-
operativelor Agricole de Pro-
d’ Cție. tuturor oamenilor mun-
cii din agricultură — la fel
cum cerem și clasei noastre 
muncitoare — să-și unească 
rîndurîle și să-și sporească e- 
f’irturile pentru a smulge roade 
tot mai Iwgate de pe întreg 
pămîntul patriei noastre. însuși 
faptul că au fost premiate coo
perative din Satu-Mare. din 
Piatra Neamț, din Olt. deci nu 
din zonele care în trecut dă
deau producțiile cele'mai mari, 
constituie o dovadă a posibili
tăților mari pe care le are a- 
gricultura noastră în toate ju
dețele $i. pentru că de cîțiva 
fin :a rînd ne obișnuisem să 
premiem numai unitățile agri
cole din Constanța și Ialomița, 
trebuie să spunem că dacă ele 
nu se răsese astăzi pe ’ista ce
lor premiate, aceasta se dato- 
rc.ște nu numai faptului că au 
avut unele condiții climatice nu 
prea bune, ci și lipsurilor care 
au existat în munca lor din 
a-. -• an. Știu că și conrtetele 
Județene. primii secretari ai 
ac< '’cra ascultă această cuvîn- 
kue. de aceea mă refer la a- 
cefile neajunsuri : cred că ei 
vor trace toate concluziile, că 
anul viitor se vor prezenta cu 
rezultate mai bune. Aș dori 
să avem un număr cit mal 
mare de cooperative agricole și 
de întreprinderi de stat care 
să candideze la -Ordinul Mun
cii' clasa T ’ (Aplauze puterni
ce).

Este necesar să fie luate toa
te măsurile pentru a asigura 
înfăptuirea in viață a hotăriri- 
Jor Congresului al X-lea, pri
vind dezvoltarea agriculturii. In 
primul rînd. trebuie acordată 
o atenție mai mare folosirii 
fondului funciar. Anul acesta, 
câteva sule de mii de hectare 
nu au fost lucrate în mod co
respunzător. iar pe o suprafață 
însemnată nu s-au obținui nici 
sn fel de recolte. Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimenta
re. Silviculturii și Apelor, U- 
riiunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, cît 
și consiliiie populare nu aplică 
cu destulă fermitate legea apă
rării fondului funciar; ele nu 
au acționai pentru a se res- 
pectu prevederile legii privind 
interzicerea scoaterii din pro
ducție a unor suprafețe arabile. 
6e face încă risipă de pămint 
deși, se știe, suprafața agricolă 
a Românii i nu este prea mare, 
zar populația crește, nevoile de 
produse âgroalimentare sporesc. 
Trebuie să facem in așa fel 
Incit fiecare metru pătrat de 
pămint sa iie folosit in condiții 
cil mai bune. In afară de a- 
ceasta, trebuie să arătăm că e- 
Xistâ încă multe drumuri de 
toi felul, care scot din circuitul 
agricol mari terenuri, sini su
prafețe de zeci și zeci de mii 
de hectare pe care băltește apa; 
după unele dale, anul acesta, 
aceste suprafețe au fosi de pes
te 200 de mii de hectare. Toate 
ci calea diminuează mull posi
bilitățile de a spori producția 
agricolă. Menționez aceste lu
cruri pentru că problema prin
cipală, mijlocul de bază pentru 
a obține producții agricole este 
pămintuj — și de felul. cum îl 
folosim, cum îi fertilizăm, de
pinde obținerea unor recolte tot 
rnai bune I

In al doilea rind, este nece
siți sâ se realizeze în condiții 
mai bune programul de îmbu
nătățiri funciare, de desecări și 
Irigații — aceasta constituind, 
de asemenea, una din condițiile 
principale în vederea obținerii 
de producții mari.

In al treilea rînd, se impune 
âuarea tuturor măsurilor nece
sare in vederea asigurării de 
semințe de înaltă productivitate 
pentru întreaga suprafață și 
pentru toate plantele. Nu do
resc să maj insist asupra aces
tei probleme. S-au întocmi’., in 
această privință, programe de 
măsuri — și sper că ele nu Vor 
rămine numai in sertarele in
stitutelor și Stațiunilor experi
mentale, ci vor prinde Viață, 
că ogoarele patriei noastre vor 
fi însămînțaie numai cu semin
țe de înaltă productivitate. Ex
periența îndelungată, dar mai 
cu seamă experiența acestui an, 
a demonstrat în mod grăitor că 
sămânța are un rol hotăritor in 
obținerea de recolte bune și 
sper că Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor va face din a- 
ceastă sarcină o preocupare per
manentă, de zi cu zi.

De asemenea. trebuie acor
dată mai multă atenție pami- 
eullurii șl viticulturii. în primul 
rînd este nevoie să se dea m.ii 
multă atenție soiurilor de pomi 
«i de mi. plantării de pomi și 
dc viță dc vie cu calități su
perioare, de înaltă productiv i- 
tate; trebuie arătat, in această 
ord’ne dc idei, că s-a diminuat 
mult numărul vișinilor șl cire
șilor, deși avem zone întregi 
eu posibilități largi dc a obține 
recolte mari de la acești pomi 
fructiferi. In general, fată de 
posibilitățile României, produc
țiile la livezi și vii nu ne pot 
mulțumi. Sînt necesare masuri 
urgente pentru ca toate cele 
cîteva sute de mii de hectare 
dc iive.’i și cele cîteva sute 
de mii de hectare de vii să fie 
mai bine întreținute și să ob
ținem de la elț producții cores
punzătoare posibilităților țării 
noastre.

In ce privește zootehnia, cu 
toate progresele obținute, rezul
tatele pe care le avem nu ne 
pot mulțumi pe deplin. Se ac
ționează încă intr-un ritm lent 
pentru aplicarea măsurilor sta
bilite în Prog ramul național, 
atît în ce privește creșterea e- 
fectivelor. cît mei cu seumă 
Ln legătură cu îmbunătățirea și 
ameliorarea raselor de animale. 
Dispunem de peste 4 milioane 
de hectare de pășuni și finețe, 
dar randamentul acestora este 
foarte scăzut; aș putea spune 
că nu obținem de pe această 
suprafață nici o treime din ma
sa verde care s-ar putea rea
liza.

De aceea este necesar ca Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. uniunile județene ale 
cooperativelor, toate organele a- 
gricoie. consiliile populare, or
ganele și organizațiile de partid 
să ia toate măsurile necesare 
privind realizarea programului 
de dezvoltare a zootehniei, a- 
meliorarea și îmbunătățirea pă
șunilor și fînețelor și, în gene
ral, pentru o mai bună folo
sire a bazei furajere. Trebuie 
să realizăm în cîțiva ani o 
schimbare radicală a situației 
din zootehnie, spre a obține 
astfel cantități corespunzătoare 
de produse animaliere necesare 
creșterii nivelului de trai a| po
porului și a putea, totodată, a- 
sigura și unele disponibilități 
pentru exporturile prevăzute în 
plan — Și pe care trebuie să 
le realizăm, avînd în vedere 
importurile mari de materii pri
me și de utilaje pentru indus
trie pe care va trebui să le 
facem și în viitor.

In general, se impune o mai 
mare preocupare pentru apli
carea cuceririlor științei în a- 
gricultură. pentru executarea 
la timp a lucrărilor și strînge- 
rea in bune condiții a recoltei. 
Voi da numai un exemplu în 
această privință i după calcule 
— desigur aproximative — dacă 
in acest an s-ar fi executat la 
’.imp toate lucrările de între
ținere, dacă toată recolta de 
cereale ar fi fost slrînsă la 
vreme, atunci numai la grîu 
producția totală ar fi fost cu 
400 000—500 000 de tone mai 
mare. Vă închipuiți, deci, ce 
pierderi au existat datorită ne- 
strîngerii la timp și în bune 
condiții a griului I Și asemenea 
exemple s-ar putea da și în ce 
privește alte culturi.

Menționez toate acestea pen- 
tru a se înțelege mai bine ma
rile rezerve de care dispune 
agricultura noastră, posibilitățile 
pe care le avem ca în anii ur
mători să realizăm și chiar să 
depășim producțiile stabilite în 
planul cincinal.

Măsurile luate la începutul 
acestui an privind mai buna or
ganizare și retribuire a muncii 
în cooperativele agricole de 
producție au creat un puternic 
avînt in rindul tuturor coope
ratorilor. Este necesar să se a- 
plice peste tot cu fermitate a- 
ceste măsuri, să perfecționăm 
in continuare organizarea mun
cii în întreprinderile agricole 
de stat și cooperatiste, să spo
rim rolul adunărilor generale 
în dezbaterea și stabilirea tu
turor măsurilor privind dezvol
tarea fiecărei cooperative. In 
general, este necesar ca atît 
consiliile de conducere ale co
operativelor, cît ți consiliile oa
menilor muncii din întreprin
derile agricole de stat și din 
întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii să devină e- 
fectiv organe de conducere co
lectivă, care să asigure reali
zarea în bune condiții a tutu
ror sarcinilor privind creșterea 
producției în fiecare coopera
tivă, în fiecare întreprindere de 
stat.

Este necesar ca întreprinde
rii» de mecanizare — care, de 
asemenea, iu fust reorganizate 
în acest an, apropiindu-le mai 
mult de cooperativele agricole 
și legîndu-le mai strîns activita
tea de problemele producției a- 
gricole — să înțeleagă că venituri
le lor depind de recoltele obținu
te, că sa roi na mecanizatorilor este 
ca, împreună cu țărănimea coo
peratistă, să asigure realizarea 
producțiilor prevăzute în plan; 
numai după aceste criterii vom 
aprecia activitatea întreprinde
rilor de mecanizare. Și ele vor 
beneficia de avantaje materiale, 
inclusiv de acordarea .Ordinu
lui Muncii**, atunci cînd coope
rativele pe care le deservesc 
vor obține producțiile la cere 
m-am referit. Avem, deci, în 
fața noastră un întreg program 
de măsuri, pe care aplicîndu-1 
cu fermitate, vom face ca pro
ducțiile ce le vom obține să 

depășească cu mult prevede
rile stabilite in planul cinci
nal.

După cum cunoașteți. în a- 
cest cincinal în agricultură sc 
\or investi aproape 100 miliar
de lei, din care circa 00 mili
arde din fondurile statului. 
Pentru a avea o imegine mal 
clară a ceeu ce înscamnft n- 
ecasta, voi menționa că în pri
mul cincinal Al țării noastre — 
cincinalul 1950—1955 — am in
vestit în întreaga economic na
țională 50 miliarde dc lei; deci 
în următorii 5 ani numaj în a- 
grleulturâ investim de două ori 
cât .un investit pentru întrea
ga dezvoltare a țării în cei 5 
ani la care m-am referit. Este, 
desigur. Un efort mare — de 
aceea se impune să luăm toate 
măsurile spre a folosi în condi
ții cît mal bune și cu rezul
tate cît ntai strălucite aceste 
importante mijloace financiare 
și materiale pe care le inves
tim pentru dezvoltarea agricul
turii noastre socialiste.

In actualul cincinal urmează 
să realizăm un mare volum de 
irigații — circa 1 200 000 de hec
tare. Pe alte sute de mii de 
hectare se vor desfășura acțiuni 
de desecări, de îndiguiri, de a- 
meliorări, de combatere a ero
ziunii solului; luate la un loc, 
suprafețele pc care se vor e- 
xecuta aceste lucrări depășesc, 
de asemenea, peste Un milion 
de hectare. Toate acestea cer 
o muncă intensă din partea or
ganizațiilor de specialitate, a tu
turor cooperativelor șî între
prinderilor agricole, a consilii
lor populare județene, orășenești 
și comunale. Trebuie să reali
zăm aceste acțiuni, deoarece 
numai astfel vom putea asi
gura baza creșterii în mod sus
ținut a producției agricole.

Vii spori dotarea agriculturii 
cu mașini agricole, asigurîndu- 
se pînă la sfîrșitul cincinalului 
mecanizarea în fapt a tuturor 
lucrărilor. Este necesar insă ca 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini. Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Apelor — 
care dispune, de asemenea, de 
un număr mare de întreprin
deri de mecanizare și pentru 
producerea de mașini agricole
— să ia toate măsurile în ve
derea perfecționării mașinilor a- 
gricole și realizării în întregi
me a programului de dotare 
a agriculturii cu toate mijloa
cele tehnice de care are nevoie.

De asemenea. în cincinalul 
actual agricultura urmează să 
primească cantități sporite de 
îngrășăminte minerale și alte 
substanțe chimice. Este necesar 
de accca ca Ministerul Indus
triei Chimice să ia toate mă
surile pentru a asigura livra
rea la timp, și de calitate su
perioară, a îngrășămintelor, a 
erbicidelor și a celorlalte pro
duse chimice, care .sînt dc o ne
cesitate stringentă pentru dez
voltarea agriculturii noastre.

Așa cum se știe, avem însem
nate prevederi de investiții atît 
pentru dezvoltarea industriei de 
construcții de mașini, cît și 
pentru industria chimică; tre
buie însă ca și ln această pri
vință să fie luate măsuri ho- 
tărîte pentru a se realiza la 
timp aceste investiții 1 Chimiș- 
tii, institutele de cercetări, com
binatele chimice au datoria să 
acorde mai multă atenție rea
lizării produselor de care are 
nevoie agricultura.

După cum vedeți, la reali
zarea de producții agricole spo
rite concură nu numai cei ce 
lucrează in agricultură, ci și 
multe alte ramuri ale industriei 
noastre socialiste. Dezvoltarea 
industriei se răsfrînge în mod 
nemijlocit și asupra agricultu
rii — deci și asupra creșterii 
bunăstării tuturor oamenilor 
muncii. Este necesar să se rea
lizeze o mai bună conlucrare 
intre agricultură, industria con
structoare de mașini, industria 
chimică, industria materialelor 
de construcții — ca să nu e- 
număr decit pe cele principale
— spre a putea realiza in în
tregime programul de dezvol
tare a agriculturii pe care l-am 
prevăzut pentru acest cincinal.

Realizarea în viață a pre
vederilor cincinalului trebuie să 
ducă la sporirea substanțială a 
producției agricole, să asigure 
o mai bună și tot mai aoun- 
dentă aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimen- 
tare. Ne bucurăm, tovarăși, de 
faptul că aprovizionarea este 
bună, că în acest an piețele 
noastre au fost mai bine a- 
previzionate, că însuși comer
țul s-a ocupat mai mult de 
prezentarea corespunzătoare a 
produselor. Vrem însă ca a- 
ceastă situație să se îmbună
tățească și mai mult; dorim să 
asigurăm în acest cincinal o 
asemenea aprovizionare abun
dentă, îneît să satisfacem din 
plin toate cerințele întregului 
nostru popor ! Este posibil și 
depinde de noi să realizăm a- 
ceasta, tovarăși ! (Aplauze pu
ternice, urale).

Ținind seama de prevederile 
privind dezvoltarea societății 
noastre în perioada actualului 
cincinal, de puternica bază ma
terială de care va dispune a- 
gricullura, de numărul mare de 
specialiști pe care îl avem — 
și care va crește în acest cin
cinal — de cuceririle științei a- 
gricole ce le vom aplica în pro
ducție, putem aprecia că există 
toate condițiile pentru a realiza 
cu deplin succes programul e- 
laborat de Congresul al X-lea 
cu privire la ridicarea agricul
turii, pentru a face din aceasta 
o ramură de mare importanță, 
care să meargă în pas cu ln- 

duMi i.i noastră socialistă. (A- 
plau/c puternice,, prelungite).

Dragi tovarăși,

Anul viitor vom sărbători 10 
ani dc la încheierea coopera
tivizării. Putem spune că fieca
re an demonstrează superiori
tatea agriculturii socialiste. 
Știm câ trecerea la cooperati
vizare n-a fost ușoară, că a 
trebuit să creăm cooperative 
fără a asigura dc la început o 
temeinică bază materială și 
tehnică. Cu toate acestea, co
operativele din patria noastră, 
sectorul socialist al agricultu
rii cooperatiste și-a demonstrat 
de In început superioritatea 1 
Țărănimea română, s-n convins 
că numai unindu-se in coope
rative agricole poate asigura 
sporirea producției și a Veni
turilor, ridicarea bunăstării salo 
materiale și spirituale. Pe baza 
propriei noastre experiențe pu
tem aprecia că făurirea socia
lismului nu se poate concepe 
decit cu o industrie puternică, 
cu o agricultură cooperatistă, 
socialistă; numai îmbinînd a- 
ceste două sectoare socialiste 
se poate crea socialismul și co
munismul I (.Aplauze puternice, 
urale).

Ca rezultat al dezvoltării a- 
griculturii socialiste, al progre
sului susținut al întregii eco
nomii naționale, s-au produs u- 
riașe transformări în viața sa
telor noastre. Oricine vizitează 
astăzi satele românești poale 
vedea clocotul viu al vieții, sute 
și sute de mii dc locuințe noi; 
oricine vizitează casele coopera
torilor și țăranilor români poa
te să constate cum, an de an, 
pătrund bunăstarea și civiliza
ția în viața fiecărei familii. 
Toate acestea sînt rezultate 
reale ale transformării socia
liste a satului, ale preocupării 
partidului nostru pentru ridi
carea continua a nivelului de 
viață al întregului popor, deci 
și al țărănimii. Pe măsură ce 
obținem noi progrese în dez
voltarea economiei, are loc pro
cesul ridicării socialiste a sa
tului, apropierea acestuia de 
oraș, proces care duce la în
chegarea și mai puternică a 
colaborării, unității și alianței 
trainice dintre oamenii muncii 
de la sate și clasa muncitoare, 
care devine astfel o clasă mun
citoare tot mai unitară și con
stituie baza de nezdruncinat a 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, urale; sc 
scandează .Ceaușescu și po
porul").

Toate acestea demonstrează 
justețea politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, arată 
că Partidul Comunist Român 
știe să aplice legitățile gene
rale ale construcției noii orîn- 
duiri la condițiile concrete ale 
țării noastre, asigurînd astfel 
mersul ascendent al construc
ției socialiste, al dezvoltării Ro
mâniei pe calea comunismului. 
(Aplauze puternice, urale).

Pe baza hotărîrilor plenarei 
Comitetului Central din luna 
mai a acestui an, s-a trecut 
la elaborarea prognozelor pri
vind dezvoltarea României pînă 
în anii 1990—2000. In acest ca
dru. agricultura va ocupa un 
loc însemnat. De asemenea, se 
vor stabili măsurile necesare 
privind ridicarea gradului de 
organizare și de civilizație al 
satelor. Avem în vedere că 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și crea
rea condițiilor pentru trecerea 
la înfăptuirea comunismului în 
România vor duce la dispariția 
treptată a deosebirilor esențiale 
dintre sat și oraș, la apropierea 
nivelului de viață al oamenilor
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Abundență de produse, 
mare afluență 

de cumpărători 
în piața din Petroșani

(Urmare din pag. 1) 

discuțiile pe care le-au ț_vut cu 
cumpărătorii, conducător’i or
ganizațiilor comerciale i-au a- 
sigurat că și în următoarele zi
le piețele și nuigazinele vor fi 
aprovizionate cu cantități spo
rite de mărfuri și produse a- 
groalimentare solicitate de 
populație spre a fi depozitate 
și conservate pentru .arnă.

Mulți cumpărători și-au ex
primat mulțumirea pentru 
preocuparea continuă a orga
nelor locale de partid și de 
stat privind aprovizionarea Văii 
Jiului cu legume Și fructe, pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și trai asigurate fa
miliilor minerilor de aici. Cu 
acest prilej au fost menționate 
și eforturile depuse de majori
tatea lucrătorilor din comerț 
cure s-au străduit să organizeze 
expoziția și să servească civi
lizat și prompt pe toți cum
părătorii.

Sărbătoarea recoltei s-a des
fășurat cu veselie de dimineața 
pînă seara tîrz.iu, în cîntece și 
jocuri specifice unor astfel dc 
evenimente. Gospodinele s-au 
aprovizionat cu produsele cău
tate, gospodarii s-au cinstit cu 

muncii de la sate de cel de la 
oraș, astfel ca în următorii 10— 
15 .ini, întreaga viață a satelor 
noastre, ca de altfel șl a ora
șelor, să cunoască profunde 
transformări revoluționare.

In acest context trebuie a- 
vutc in vedere măsurile stabi
lite dc Comitetul Executiv pri
vind îmbunătățire.i activității 
polilico-edu< ative, ridicarea con
științei socialiste o întregului 
popor. Aceasta Impune ca și |a 
sale să se acorde mai multa 
atenție activității de edinare și 
de formare a conștiinței socia
liste a țărănimii, care — îm
preună cu clasa muncitoare și 
intelectualitatea — trebuie să 
asigure realizarea programului 
de dezvoltare a patriei noastre, 
ridicarea ei pe culmile înalte 
iile comunismului. (Aplauze pu
ternice).

In realizarea programului e- 
laborut dc Congresul al X-lea 
privind dezvoltarea agriculturii, 
un rol important revine consi
liilor populare. Consiliile popu
lare județene, orășenești și co
munale trebuie să asigure fo
losirea rațională a tuturor mij
loacelor de care dispune agri
cultura, să exercite un control 
și o îndrumare permanentă a- 
supra întregii activități agri
cole. De 'asemenea, un rol de 
seamă revine organizațiilor dc 
partid comunale, orășenești, co
mitetelor județene de partid, 
care trebuie să-.și îndeplinească 
rolul de forță politică condu
cătoare, asigurînd conducerea 
și îndrumarea agriculturii, a 
acestui important sector de ac
tivitate al economiei noastre de 
care depinde pînă la urmă rea
lizarea programului privind fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși,

Sărbătorind ..Ziua recoltei** în 
acest an trebuie să ne gîndim 
la măsurile ce trebuie luate 
pentru a pune o bază trai
nică recoltei din anul viitor. 
Trebuie intensificată acțiunea 
pentru strîngerea întregii recol
te, pentru executarea în cele 
mai bune condiții a însâmînțâ- 
rilor de toamnă și a arături
lor. Avem condiții prielnice pen
tru aceasta și trebuie să le 
folosim din plin.

In încheiere, doresc să exprim 
convingerea conducerii de partid 
și de stat că țărănimea, oame
nii muncii din agricultură, spe
cialiștii nu vor precupeți nici 
un efort pentru a- realiza în 
cele maî bune condiții sarci
nile de mare răspundere ce le 
revin, că prin munca lor vor 
da viață prevederilor Congresu
lui "al X-lea, ridicînd agricul
tura noastră la nivelul dezvol
tării industriei, aducînd astfel o 
contribuție tot mai însemnată 
— alături de clasa muncitoare, 
de toți oamenii muncii — la. 
dezvoltarea patriei noastre so
cialiste, la bunăstarea întregu
lui popor. (Aplauze puternice, 
prelungite; urale și ovații).

Vă urez dumneavoastră, în
tregii țărănimi, tuturor oameni
lor muncii din agricultură, noi 
și tot mai mari succese în ac
tivitatea pe care o desfășurați 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste ! Multă sănătate și fe
ricire 1 (Aplauze puternice, în
delung repetate. Răsună puter
nice urale și ovații; se scan
dează .Ceaușescu — P.C.R.", 
.Ceaușescu și poporul"; cei pre- 
zenți ovaționează minute in șir 
pentru partid, pentru Comite
tul Contrai, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

miist și pastramă, totul a de
curs într-o atmosferă sărbăto
rească tradițională.

Totuși, nu putem încheia im
presiile despre această zi fără 
să consemnăm și faptuj că, pe 
lingă abundența de produse, au 
existat și o serie de neajunsuri 
în organizarea sărbătoririi Zi
lei recoltei și deservirii cum
părătorilor.

In halele pieții din Petroșani, 
singura unitate I.A.S. care des
făcea strugurii a fost supraso
licitată de cumpărători. Aici 
deservea un singur vînzător, 
ceea ce a făcut ca rîndul cum
părătorilor să se îngroașe exa
gerat de mult. Standurile C.L.E. 
uu fost deservite de un număr 
insuficient de vînzători, fapt 
ce a determinat așteptări nejus
tificate la rînd și nemulțumiri 
din partea cumpărătorilor. 
O.O.L. produse industriale a 
ocupat un spațiu de vân
zare prea mare în dauna 
unităților C.L.F. și I.A.S. Vîn- 
zarea produselor desfăcute de 
producătorii particulari nu a 
fost suficient de bine organi
zată. Deși a existat o abunden
ță de produse Âgroalimentare, 
deservirea nu s-a ridicat la 
înălțimea sărbătorii.

„iiua rttenkei 1971“ - bogat 

bilanț în realizări, îndemn spre 

noi succese in înflorirea continuă 

a agriculturii noastre socialiste
(Urmare din pag. 1) 

guste din ploșlile cu tin. Dc 
pretuiindi'ui izbucnesc puter
nice aplauze, se scandează 
.Ceaușescu și poporul*, 
'P.C.R. — PC.I<:‘, .Ceaușescu 
— P.C.R:'.

Oaspelii sint intiliili să / i- 
zite.ze tradiționalul Tirg de 
toamnă.

Ilala centrală ojeră primi
rilor uriașul panou al recol
tei ogoarelor, grădinilor și 
lii e. ilor. In standuri, care se 
inșiruie sub cupola de sticlă, 
expun întreprinderi agricole 
de stat, cooperative agricole, 
întreprinderea dc valorificare 
a legumelor șl a fructelor. Se 
subliniază faptul cu iu urma 
repetatelor vizite făcille de 
secretarul general in piețele 
bucureștene, a indicațiilor 
date cu aceste prilejuri, s-au 
luat, măsuri ca zilnic să fie 
aduse mii de tone dc fructe, 
legume și alte produse agro- 
alimentare. Cantitățile sînt 
de două ori mai mari ca în 
toamna trecută.

In hala centrală a fost a- 
menajată o expoziție — ade
vărată cămară a iernii — cu 
produse, puse in vinzare de 
fabricile de conserve și semi- 
preparate de legume, de în
treprinderile Centralei de va
lorificare. a legumelor și 
fructelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile depuse 
pentru îmbunătățirea calită
ții conservelor, recomandă 
continua diversificare a aces
tora, ținindu-se seama de ce
rințele consumatorilor.

Se vizitează apoi standuri 
ale intreprinderilor agricole 
de stat, unități - promotoare 
ale progresului tehnic și teh
nologiilor înaintate in agri
cultură. Înfăptuind indicațiile 
conducerii partidului, agricul
tura noastră de stat a pășit 
ferm in noua sa etapă de 
dezvoltare — producția in
tensivă, al cărui pivot este 
întreprinderea de tipul com
plexului industrial — formă 
de organizare specifică teh
nologiilor moderne de pro
ducție, caracterizată prin in
dici inalți de valorificare a 
potențialului productiv.

ln expoziție sînt prezentate, 
de asemenea, produse ale co
operativelor agricole, desfăcu
te in cadrul asociațiilor co
operatiste de valorificare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază calitatea produse
lor, rezultatele tot mai bune 
obținute de sectorul coope
ratist al agriculturii și subli
niază existența unor mari 
posibilități de sporire a re
coltelor și în proporții cores
punzătoare a veniturilor uni
tăților cooperatiste și a mem
brilor cooperatori. De aseme
nea, recomandă organelor co
merciale și de valorificare a 
produselor să ia toate mă
surile pentru aprovizionarea 
ritmică a piețelor, cu măr
furi de calitate. Spre exem
plu, arată secretarul general 
al partidului, folosind expe
riența cooperatorilor din ju
dețul Constanța, și în județul 
Ilfov se pot extinde suprafe
țele cultivate cu cartofi.

ln incinta halelor se vizi
tează apoi sectorul de vinza
re a cărnii. In diversele com
partimente sînt expuse dife
rite sortimente de porc, de 
vacă, miei de toamnă și ber
beci, păsări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de cantitățile 
puse în vinzare în ultimul 
timp și atrage din nou aten
ția organelor de resort să a- 
sigure permanent o bună și 
variată aprovizionare cu car
ne a populației. In mod deo
sebit. recomandă să nu se 
mai pună în vinzare carne 
de porc cu slănină.

La ieșirea din hală, condu
cătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați din nou cu 
urale și aplauze entuziaste. 
Mii de cetățeni își exprimă 
bucuria de a avea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul 
general, dau glas sentimen
telor de dragoste și recunoș
tință pentru conducătorul 
partidului și statului, care, 
cu neobosită energie, se preo
cupă permanent de condițiile 
de trai ale oamenilor mun
cii. se află mereu în mijlo
cul poporului.

Pe platoul din spatele ha
lei se află mii de tone de. 
cartofi, varză și ceapă, fructe 
și alte produse specifice toam
nei. Oprindu-se in fața unuia 
dintre standuri, secretarul ge
neral al partidului dă indi
cații ca. pentru aproviziona
rea de iarnă a populației, să 
se extindă vinzarea cartofi
lor și a cepei ambalate în 
plase.

O mare abundență dc pro
duse se află și in standurile 
producătorilor. Oaspeții par
curg citeva sute de metri 
printre mesele pe care sînt 
expuse din belșug mărfuri 
aduse de cooperativele agri
cole și producătorii din preaj
ma Capitalei și din județul 
Ilfov.

Pe platoul central din fața 
halelor s-au Intrujiit zeci de 
mii de locuitori ai Capita
lei și din județul Ilfov pen

tru a participa la adunarea 
populară închinată .Zilei re
coltei*.

E o atmosferă insuflețitoa- 
re, de vibrant entuziasm 
popular, patriotic. De pretu
tindeni răsună lozinci, ova
ții pentru partid, pentru pa
tria socialistă. Pe mari pan
carte sînt înscrise cui -intele : 
-Ccaușescu-P.C.R.“, .Trăias
că Partidul Comunist Român 
ln frunte cu secretarul 
general, touarășul Nicolae 
Ceaușescu", .Trăiască și în
florească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Ro
mânia*, .Trăiască eroica cla
să muncitoare’, .Trăiască și 
să se întărească alianța din
tre clasa muncitoare și țără
nime", „Trăiască unitatea 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale".

ln aclamațiile care nu con
tenesc minute in șir, in tri
bună iau loc conducătorii de 
partid și de stat.

Deschizind mitingul oame
nilor muncii din Capitală și 
din județul Ilfov, organizat 
cu prilejul Zilei recoltei, to
varășul Gheorghe Pctrcscu, 
președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție a expri
mat marea bucurie a tuturor 
celor prezenți de a-l avea din 
nou in mijlocul lor pe iubi
tul conducător al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce a trecut in revistă 
succesele obținute în acest 
an in agricultură, succese ca
re silit rodul însușirii și a- 
plicării in viață de către ță
rănime a politicii partidului, 
a amplului său program de 
dezvoltare a agriculturii, to
varășul Gheorghe Petrescu a 
ininînat diplome și premiile 
acordate cooperativelor agri
cole fruntașe pe țară la cul
tura griului, in intrecerea 
socialistă desfășurată in anul 
1971, felicilind călduros pe 
reprezentanții unităților frun
tașe.

Locul I a fost ocupat de 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Foieni, ju
dețul Satu Mare, care a rea
lizat o producție medie de 
4 272 kg la hectar.

Locul II de cooperativele 
agricole de producție din 
Stoicănești-Olt, cu o produc
ție medie de 4 120 kg griu la 
lia. Dor Mărunt-Ialomița, cu 
4 102 kg la ha, și Diniaș-Ti- 
miș, cu 4 007 kg la ha.

Locul III a revenit coope
rativelor agricole de produc
ție din Moldoveni-Neamț, cu 
o producție de 3 983 kg grîu 
la ha, Luna-Cluj, cu 3 980 kg 
la ha, Băltăgești-Constanța, 
cu 3 918 kg la ha și V. I. Le
nin, din comuna Viziru-Brăi- 
la, cu 3 831 kg la ha.

Mențiuni au fost acordate 
cooperativelor agricole de 
producție: Valea lui-Mihai 
— județul Bihor și Gîrla 
Mare din jud. Mehedinți.
In continuare au luat cuvin- 

tul tovarășii Dumitru Tudo- 
sic, erou al muncii socialiste, 
președintele C.A.P. Sloică- 
nești, jud. Olt, Ion Vlad, erou 
al muncii socialiste, directo
rul I.A.S. „Insula Mare" a 
Brăilei, Ștcfania Ionescu, pre
ședinta cooperativei agricole 
Putineiu, din județul Teleor
man, Gheorghe Cristea, mun
citor la Uzina „Semănătoa
rea" din București, Orosz 
Francișe, președintele C.A.P. 
Poieni, din județul Satu Ma
re, Ion C. Iureș, directorul 
Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii I-lorja. din jude
țul Ilfov.

In aplauzele entuziaste ale 
zecilor de mii de partici- 
panți la sărbătorirea ..Zilei 
recoltei", a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvin ta rea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu atenție și sublinia
tă în repetate rîndurl cu a- 
plauze și ovații.

Cei prezenți și-au manifes
tat deplina lor adeziune la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, hotărî- 
rea de a munci neobosit pen
tru dezvoltarea multilaterală 
a societății noastre socialiste, 
pentru îndeplinirea mărețelor 
obiective, stabilite de Congre
sul al X-lea al partidului.

In încheierea adunării 
populare, președintele Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, 
Gheorghe Petrescu, a mulțu
mit pentru aprecierile fă
cute de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru prețuirea 
pe care o acordă muncii rod
nice a celor care făuresc bel
șugul holdelor.

După adunarea populară, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt invitați să viziteze 
o tradițională mustărie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sînt conduși 
la plecare de tin mare nu
măr de cetățeni, care ii a- 
clamă îndelung. Secretarul 
general al partidului, răspun
de eu căldură orațiilor mul
țimii.

Părăsind ambianța festivă, 
animată a Oborului, oaspe

ții se îndreaptă spre Sm- ști, 
localitate situată la circa 30 
kilometri de Capitala, pe ar
tera ce taie de-a curmezișul 
Bărăganul, grlnarul țării, că
tre Dunăre, spre Dobrogea. 
Cooperativa agricolă de pro
ducție „Drumul lut Lenin* 
din a< castă localitate s-a pre
gătit in U'cidă ii a muncii 
timpului .să-l prfcicască săr
bătorește pe secretarul gene
ral al partidului, pe ceilalți 
conducători dc partid, și de 
stat De-a lungul arterei, de 
la București la Siiiești, ln 
comunele Voluntari, Afumați, 
Lilieci, locuitorii satelor, ti
neri și virstnici, au ieșit in 
masă pentru a salută cu căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

I.a Sirteșli, iu fața sediu
lui cooperativei agricole, se 
află in întimpinare sute și 
sule de localnici, precum și 
cetățeni din satele învecinate.

Este o primire in spiritul 
tradițiilor de generoasă ospi
talitate ale poporului nostru, 
cu pline și sare, cu flori, cu 
urări de bun venit, de sănă
tate și viață lungă, spre bi
nele țării, al înfloririi con
tinue a patriei.

Aici, la această cooperativă 
agricolă de producție, Minis
terul Industriei Materialelor 
de Construcții a inițiat un 
interesant experiment, con
st ind in construirea unei lo- 
cuințe-tip pentru inginerii și 
cadrele tehnice ale coopera
tivei. Ministrul Traian Ispas 
prezintă casa, dispusă pe 
două nivele, și in^orporind 
patru apartamente. Secretarul 
general al partidului apre
ciază inițiativa ministerului 
șt recomandă ca, in unele de
talii ale sale, proiectul să fie 
revăzut, iar soluțiile să con
ducă la redimensionarea u- 
nora din părțile de acces, la 
ridicarea gradului de confort 
și funcționalitate a dependin
țelor.

In aceeași 'suită de preocu
pări sînt înfățișate două nou
tăți in materie de construc
ții adecvate specificului și ne
cesităților cooperativelor agri
cole de producție Mai in- 
tii, un grajd-tip din prefa
bricate, pe care Ministerul 
Industriei Materialelor de 
Construcții îl .livrează in două 
variante, sub formă de părți 
componente ieftine și simple 
acestea silit astfel concepute 
și realizate incit urmează să 
fie asamblate de către coope
ratori printr-o simplă îmbi
nare a unor butoane. Grajdul 
este conceput potrivit celor 
mai noi tehnologii în mate
rie de zootehnie. Calitățile 
pe care le întrunesc, ca de 
altfel și ale pătulului pen
tru porumb, prezentat in con
tinuare, sînt unanim apre
ciate. Ele economisesc mate
riale de construcție, cum sînt 
lemnul și metalul, oferă un 
grad de funcționalitate su
perior, imprimînd construcți
ilor din cooperative o linie 
modernă.

In incinta cooperativei a- 
gricole din Sinești, Centrala 
industrială de prefabricate 
din beton a organizat o cu
prinzătoare expoziție de ma
teriale noi de construcție cu 
destinații specific rurale, pre
cum și unele cu utilizări ge
nerale in construcții.

Realizările înfățișate in a- 
ceastă expoziție in aer liber 
sînt apreciate ca valoroase și 
se recomandă specialiștilor să 
depună noi și noi eforturi 
pentru îmbunătățirea perfor
manțelor produselor realiza
te, pentru obținerea de noi 
materiale de construcție ief
tine și cu însușiri superioa
re, să se ia toate măsurile 
pentru producerea in serie 
mare a ceea ce s-a dovedit 
valoros și este căutat pe pia
ță ca marfă de calitate.

In cadrul natural dc un pi
toresc insolit al .Popasului 
Sinești", organizatorii .Zilei 
recoltei" din județul Ilfov au 
pregătit și o altă veritabilă 
surpriză : Expoziția Institu
tului de cercetări pentru le- 
gumicultură și floricultură. 
Se face recomandarea intro
ducerii in marea producție a 
rezultatelor cercetării, pen
tru ca intr-adevăr, oamenii 
de știință să-și aducă o con
tribuție din ce in ce mai 
substanțială la sporirea re
coltelor, pentru ca agricul
tura socialistă să beneficieze 
din plin dc roadele cerce
tării.

Rezultate la fel de valoroa
se infățizează Expoziția In
dustriei laptelui din județul 
Ilfov. Sînt apreciate de a- 
semenea, expozițiile de ar
tizanat și cea de produse in
dustriale a C.A.P.-Otopeni.

Conducătorii dc partid și 
de stat sînt invitați să ia 
parte apoi la un frumos spec
tacol folcloric, prezentat fn 
pădurea de stejar de la Si
nești de către artiștii ama
tori din județ.

In încheierea vizitei, Co
mitetul județean Ilfov al 
P.C.R. și Consiliul popular 
județean au oferit o masă 
tovărășească in cinstea oaspe
ților.

' Agerpres
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Aceleași „uniforme albastre’ remarcate în lunile «le 
vară pe șantierele muncii patriotice, pășesc in acordurile 
unui marș tineresc ce anunță deschiderea unui nou an de 
pregătire pentru apărarea patriei.

CAriPIOMATUt IIlDIirAN DE FOTBAL
Preparatorul

Meciul dintre «tic două e- 
chipc a atras wn public nu
meros pe terenul din Petrila. 
De In începutul partidei gaz- 
dc’e pun stâpinirc pe joc. crccn- 

numeroase ovnzil de gol dar 
nu reușesc să deschidă scorul 
pinii în minutul 46. Jucătorul 
Costea 111 il înlocuiește pe 
Mngda și în primul minut nl 
reprize) secyndc deschide seria

Petrîla — Gloria Hațeg 5-0
r-cp t <î vocifereze pe teren, a- 
due miorii mbilrului de cen
tru, n< estn îl avertizează cu 
cartonașul galben pe căpitanul 
formației Gloria și, mai apoi, 
51 elimină din joc. In inferio
ritate numerică nu pol f.vc 
față presingului puternic exer
citat de echipa gazdă si in 
minutul 57 Haiduc urcă sco
rul J.i 2—0. Autorul celui dc-al

li'cilca gol penii u < . hipu locală
Miclea, in n.nulul 66, Șe

ii, anu înscrie al patrulea gol, 
iar, dip nou Miclea pecetluiește 
worul ’partidei cu 4 minute 
înainte de fluierul final al ar
bitrului Anton Dobner din Lu- 
peni, care o condus bine.

La Juniori : Preparatorul — 
Gloria 2-2.

Ioan CH II II

Constructorul Lupeni — Minerul Aninoasa 3-2
Spectatorii care au urmărit 

această întîlnire au aplaudat un 
joc frumos și victoria meritată 
a localnicilor asupra colegilor 
dc la Minerul Aninoasa. Prima 
repriză aparține în întregime 
constructorilor, rare ratează bu
ne ocazii prin Budai. Nicola și 
Gross Tn minutul 12, un șut 
puternic al lui Sălăjan osie f>- 
prit cu mîna de fundașul 
Georgescu șl arbitrul acordă lo

vitură de la 11 metri. Același 
Sălăjan ratează înscrierea golu
lui. Tot cl se revanșează insă 
in minutele 26 și .'16, înscriind 
două goluri de toată frumuse
țea. Col dc-nl treilea gol al con
siliu lorilor este semnat de că
tre Budai. în minutul 29. Oas
peții reduc din handicap prn 
Broască. în urma unei frumoa
se acțiuni personale.

La reluare, minerii forțează

calarea, contraatacă din ce în 
cc mai periculos și. în minu
tul 72, Marinescu stabilește sco
rul final al partidei : 3—2 pen
tru Constructorul Lupeni. De 
ambele părți se mai ratează 
cîteva ocazii favorabile și ar
bitrul Pruncise Barna, care a 
condus cu multe greșeli, fluieră 
victoria meritată o localnicilor

E. I’.

Utilajul Petroșani - Minerul Uricani 1-0
Dacă jucătorii de la Utilajul 

au cîștigat întîlnirea cu minerii 
de la Uricani. aceasta se dato- 
rește în primul rînd înainta
șilor mineri care au ratat un 
car de ocazii în această partidă. 
Jucătorii din Uricani au dove
dit încă o dată slaba lor efica
citate care de această dată i-a 
costat două puncte. Tinerii ju
cători de la Utilajul leagă mai 
bine jocul, se apără cu calm

și siguranță, contraatacă pericu
los și în minutul 42 Mâr iinea- 
nu deschide scorul : 1—0 pen
tru Utilajul.

Repriza a doua aparține în 
mare majoritate oaspeților, dar 
acțiunile lor sînt lipsite de clar
viziune, șuturile lor sînt lipsite 
de precizie. In minutele 50, 67, 
76 și 77. uricănenii ratează si
tuații deosebit de favorabile. 
Deși au mai puține ocazii de

a înscrie, localnicii la rindul lor 
se apără foarte bine, mai ini
țiază cîteva contraatacuri la 
poarta adversă dar scorul ră- 
mîne neschimbat pînă în final : 
1—0 pentru Utilajul Petroșani, 
rezultat care-i nemulțumește pe 
jucătorii din Uricani. A arbi
trat foarte bine Ștefan Aron 
din Petroșani.

La juniori : Utilajul — Mi
nerul 1—3.

Ilic COANDRĂȘ

Prestigios eveniment muzical
{Urmare din pag 1)

(ic' i '/r Enexi u, < ompoiiție ca- 
r.-și revelează inepuizabila Jru- 
musefe, armonie și echilibru de 
fiecare dată. I.iricâ și profundă, 
această rapsodie celebrii este în
suși sufletul poporului nostru 
surprins df geniul muzical al 
lui F.nescu,

Un mare virtuoz nl viorii este 
Mihai Constanți ne seu, artist e- 
merit, solist in „Concertul In 
sol major pentru vioara și or
chestră’ de Mozart. In sala Ca
sei de cultură au răsunat deli
catele sonorități mozartirne, in
tr-o interpretare de zile mari. 
Suita din baletul „Spărgătorul 
dc nuci’ de Ccaikoi ski a fost 
o adevărată revelație artistică

• »••••

și unul dintre ran le prilejuri 
de a as< uita o astfel de muzică 
intr-o interpretare prestigioasă 
l udovic Baci fl simte pe Ceai- 
kouski cu fiecare fibră și aic-t 
fior s-n transmis și sălii — o 
muzică de vis, de o armonie 
dephnă.

Concertul de la Casa de cul
tură a oferit, și factorilor res- 
)>onsabili ai mișrdrii cullural- 
arlislice din municipiul nostru 
un bun prilej de evaluare a 
receptivității publicului local 
față de genurile muzicale mai 
dificile.

lată pentru ce manilestări ar
tistice similare, care să ofere 
satisfac ții calitative, sini ne< e- 
■sare și reclamă a fi susținute 
mai frecvent.

SCRISURI Dl R CITIIIIRI
Solicitare

Tineri 
in uniforme 

albastre
Sute de tineri din localită

țile Văii Jiului au trăit du- 
ni.nică dimineața momente 
emoționante prilejuite de des
chiderea festiva a anului de
pregătire pentru apărarea
patriei. Cu prilejul festîvită-
ții care a avut loc |X? gazonul
verde al stadionului Jiul d n
Petroșani, tovarășul Iloria
Toma. secretar al 1comitetu-
lui municipal U.T.C a vor-
)■ ■ tinerilor despre vasta ac
tivitate pe care o desfășoară 
partidul și statul nostru pen
tru educarea și formarea ti
nerei generații în spiritul no
bilelor idealuri ale patriots-, 
mului și umanismului socia
list

s .. dat citire chemării a- 
dreeate de Comitetul munici
pal Petroșani al U.T.C. că
tre toți tinerii din Valea 
Jiului cuprinși în detașamen
tele de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, 
ca în cinstea celei de a âO-a 
aniversare a creării Uniunii 
Tineretului Comunist să nu 
se precupețească nici un e- 
fort în întrecerea pentru ob
ținerea unor rezultate foar
te bune în pregătirea pen- 
iru apărarea patriei, în mun
că și la învățătură. S-a ex
primat convingerea că tine- 
-etui din Valea Jiului va răs
punde în orice moment pre
zent chemării partidului, a 
patriei de a apăra cu arma 
în mină, alături de gărzile 
patriotice, de militarii forțe
lor noastre armate cuceririle 
revoluționare ale poporului.

N. b.
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In mai multe rînduri am in
tervenit, fără rezultat, la con
ducerea I.G.C. Petroșani, cu 
rugămintea ca traseul auto
buzelor Petroșani-Petrîla să fie 
prelungit cu aproximativ 200 
metri, adică pînă la stația Pod 
— Fabrică.

Prelungirea traseului ar ușu
ra deplasarea cetățenilor spre 
unitățile comerciale, la dispen
sarul de copii și alte unități 
de deservire situate lingă sta
ția Pod-Fabrică, pe lingă fap
tul că muncitorii care merg 
la serviciu s-ar putea folosi dc 
autobuzele Petroșani — Petrîla 
fără a mai fi nevoiti să par
curgă pe jos distanța pînă la 
actualul punct terminus. Sîn- 
tem in așteptarea rezolvării 
favorabile a acestei probleme 
de inte-es comun, inclusiv pen
tru I.G.C.

Mai mulți muncitori din car
tierul „8 Martie* Petrila

redacției cu rugămintcn de a 
face ca nemulțumirea noastră 
să ajungă la cunoștința condu
cerii Centrului Farmaceutic 
Deva, in speranța că se vor 
lua măsuri ca acest mic. dar 
atît de necesar articol, să se 
găsească și în farmaciile din 
Valea Jiului.

Ion TOMUȘ 
sir. Izvor 16/2 Vulcan
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DIVIZIA A
Itezullaic (clinice

Steagul roșu 
Farul 
rU“ Cluj 
Rapid
A. S. Armata 
Petrolul
F. C. Argeș
U.T.A.

1. U.T.A.
2. Steaua
3. „U* Cluj
4. S. C. Bacău
5. Dinamo
6. Steagul roșu
7. Rapid
8. A. S. Armata
9. Farul

10. Jiul
11. F. C. Argeș
12. Petrolul
13. Univ. Craiova
14. Politehnica
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul

— Jiul
— Crișul
— Univ. Craiova
— S. C. Bacău
— Dinamo
— Steaua
— Politehnica
— C.F.R. Cluj

Clasament ui
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1—0 (0—0)
4—1 (1—1)
2—0 (1—0)
1—2 (1—1)
0—0
0—2 (0—1)
2—0 (0—0)
4—0 (1—0)

3 3 0 14— 5 9
3 3 1) 10— 5 9
3 2 1 13— 6 8
4 0 2 14— 8 8
3 2 1 10— 5 8
3 2 1 9— 6 8
3 1 2 8— 6 7
2 3 1 3— 5 7
2 2 2 9— 8 6
1 4 1 4— 4 6
3 0 3 9—10 6
3 0 3 4— 8 6
1 2 3 8—11 4
0 2 4 5—14 2
0 1 5 5—14 1
0 1 5 2—12 1
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Riiffbiț divizia A

Nu găsim 
biberoane

Multe familii sînt nevoitie 
să folosească pentru alimenta 
rea copiilor sugari biberoane. 
Nu găsim însă biberoanele ne
cesare în farmaciile din Valea 
Jiului. Iată de ce ne adresăm

O frizerie 
pentru 

cei mici!
Călătorind prin țară am a- 

vut plăcerea să văd că în mul
te orașe funcționează frizerii 
destinate exclusiv copiilor. Mo
bilate corespunzător, atractiv 
zugrăvite și deservite de lu
crători apropiați copiilor, uni
tățile de acest fel se bucură 
dc o mare popularitate.

Pornind de la utilitatea aces
tui fel de unități, sînt convins 
că și în Petroșani s-ar putea 
amenaja o frizerie a celor mi
ci, cunoscând că deservirea co
piilor în actuala situație, de-a 
valma cu cei mari, prezintă 
inconveniente asupra cărora cred 
că nu este cazul să mai insist. 
Ce părere are conducerea coo
perativei „Unirea* ?

M. STANCA 
Petroșani
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Televiziune
MARȚI 5 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune literară.

18.15 Toate pinzete sus ! E- 
misiune pentru pionieri,

18.45 Jean Pierre Jumez 
(Franța) — interpretea
ză la chitară pagini c«r- 
tehre din muzica ma
rilor compozitori.

19,00 Itinerar plastic româ
nesc.

19.15 Publicitate.
19.20 1 MII de seri.
19.3(1 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 De la Timiș — la Fă

get. Program susținut 
de ansamblul artistic 
„Banatul' din Timișoa
ra.

20.45 Seară de teatru : ..I iul 
cantonierului* de Vasi- 
le ChirițA.

21.15 înaintea finalei .Cupei 
Davis" Ion Țiriac si 
Ilie Nustase se di’stăi- 
nuic.

2135 Avanpremieră.
21.40 Secretul diamantului. O 

comedie interpretată de 
cimpanzei.

22.05 Balet pe muzică de
( laude Debussy.

22,25 Oameni și fapte.
22.40 Șlagărn si interpret» '!♦ 

pretutindeni.
22,55 Telejurnalul de noapte.

----♦----

RADIO
MARȚI 5 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I; 6,00 Muzică 
•și actualități; 7.00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8.30 La 
microfon. melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Atlas 
cultural ; 10,00 Buletin de știri, 
10,05 Muzică populară; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Revista e- 
• onomicâ; 12.10 Recital de ope
ra ; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 1.1,00 Radiojurnal; 13,27 
Cîntccul e pretutindeni; 14,40 
Muzică populară; 15,00 Buletin 
de știri; 15.40 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,30 
Medalion Florentin Delmar; 
17.00 Radioenciclopedie pentru 
tineret; 17,30 Concert de muzică 
populară: 16.00 Orele serii: 20,05 
Ze.e melodii preferate; 20,40 
Un virtuoz ai naiului : Gheor- 
ghe Zamfir: 21,00 Revista șla
gărelor: 22.00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22.55 Moment 
poetic; 23.00 Concert do seară 
(continuare); 24.00 Buletin de 
știri; 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

Duminică. pe stadionul 
Jiu] din Petroșani s-au întâl
nit tineri îmbrăcați sărbăto
rește în uniforme și echipa
ment sportiv din licee, gru
pul școlar minier și școala 
comercială, din școlile gene
rale din Petroșani, pentru a 
participa la festivitatea con
sacrată deschiderii noului an 
sportiv școlar.

In cadrul festivității te a 
avut loc cu acest prilej iov. 
Alexandru Uifalvy, președin
tele comisiei de sport și tu
rism a comitetului man cipal 
U.T.C. Petroșani a arătat că 
a intrat în tradiția organi
zațiilor U.T.C. ca în fiecare

toamnă. într-una din prime
le duminici după începerea 
anului școlar, să aibă loc, in
tr-un cadru sărbătoresc, des
chiderea anului sportiv șco
lar. Considerînd educația fi
zică drept o disciplină școla
ră și, în același timp, ca o 
activitate de masă, organiza
țiile U.T.C. trebuie să acor
de toată atenția, tot spriji
nul necesar dezvoltării ei. 
Înființarea cu aproape doi 
ani în urmă a asociațiilor 
sportive din licee și școli 
profesionale, precum și con
stituirea. cu un an în urmă, 
a asociațiilor sportive în șco
lile generale a creat un ca

dru prielnic pentru afirmarea 
inițiativei elevilor. Gabriela 
Safieneu. c-iștigăto-n ea con
cursului de șah din tabăra 
națională intitulată sugest'v 
„Satul olimpic*. Monit'u la- 
cob, Codruța Șiclovan, Pau
lina Mustață, Zo'.i Vijdea, 
Ana Maria Erkedi și Geor- 
geta Stoian componente r.'e 
echipei participante ’a penta
tlonul atletic școlar. Dumi
tru Her, Victor ;X"dc'v: n, 
Viorel Șiling, Gheorf'e Buca 
au reprezentat eu cinste mu
nicipiul și județul în multe 
confruntări sportive școlare.

L. NICOLAE
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Știința la a 4-a victorie consecutivă
Un număr record de spec

tatori au lttat Joe duminică di
mineața în tribunele stadionu
lui Jiul din Petroșani pentru 
a urmări întîlnirea dintre două 
din ’cele mai redutabile „tea- 
muj-i* provinciale ale diviziei 
naționale A de rugbi : Știința 
Petroșani și Farul Constanța. 
Ascendența de formă a echi
pei antrenate de Teodor Radu
lescu, cele trei victorii consecu
tive obținute anterior, promisi
unile de realizare a unui joc 
de ridicată valoare spectacu
lară, constituiau principalele 
argumente ale pronosticurilor 
net favorabile echipe5 studen
țești.

Și spre satisfacția noastră, a 
celor din tribune, așteptările 
au fost în mare parte confir
mate. Odată cu lovitura do în
cepere, studenții se instalează 
cu autoritate în terenul oaspe
ților, inițiind numeroase acți
uni de rafinament tehnic, ra
tate însă datorită unor erori 
copilărești comise în preajma bu
turilor constănțene. Deschiderea 
scorului „plutea în aer“, dar 
Marinescu (în min. 5) greșește 
ținta la o lovitură de picior 
căzută, iar Domnișan este oprit 
inexplicabil la 2 m de buturi 
de către fluierul arbitrului. 
Lovitură de teatru însă în min.

16. La prima incursiune în te- 
rcn’trl gazdelor, rugbiștii de pe 
malul mării profită de ezitarea 
lui Bucoș, Chiciu interceptează 
un balon aparent pierdut și îl 
„culcă* la centru, aducînd e- 
chipei sale avantajul. Transfor
marea este ratată de același 
jucător. Egalarea survine in 
urma unei acțiuni mai puțin 
clare. In min. 30, Moromete in
sistă la un balon ducînd’i-și e- 
chipa Ia 3 m de terenul de 
țintă advers. Aici se cîștigă o 
„tușă", datorită lui Constantin, 
iar Ortelecan înscrie 1< colț: 
Știința 4 — Farul 4.

După pauză, jocul arc aceeași 
structură. In min. 50. Fălcușa- 
nu înscrie printr-o splendidă 
lovitură de picior căzută, fina- 
lizînd astfel o nouă acțiune pe 
treisferturi a gazdelor. Deși 
peste 6 minute, acestea rămîn 
în 14 oameni. Dinu fiind eli
minat de pe teren, și fără unul 
din pilonii de bază, Maromete. 
accidentat încă din prima par
te a întîlnirii, ocaziile de a 
înscrie pot fi notate tot în 
dreptul echipei locale. Mari
nescu pecetluiește scorul final, 
în min. 78. trimițînd balonul 
printre buturile constănțene, cu 
o frumoasă lovitură de picior ■ 
Știința 10 — Farul 4.

N. LOBONȚ

Divizia B

Minerul Lupeni —Voința Timișoara 6-6
După victoria obținută in e- 

tapa trecută la Brașov (16—!), 
în dauna formației locale C.F.R.), 
se aștepta cu rugbiștii de la 
Minerul Lupeni sâ obțină Un suc
ces și pe teren propriu, in parti
da cu Voința Timișoara. Din pă
cate, ei au trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de egalita
te : 6—6, care neîndreplățește pe 
localnici, dar la care i-au condus 
jocul lor dezorientat, numeroa
sele greșeli tehnice. De altmin
teri, jocul a fost echilibrat din

primul și pînă în ultimul mi
nut. Punctele au fost realizate 
din lovituri de picior de către 
Preiup pentru Minerul și Stoia 
pentru Voința. De remarcat că 
același Precup a ratat două lo
vituri de pedeapsă din poziții 
deosebit dc favorabile. S-au re
marcat Mihăilă și Roșu de la 
gazde. Suva și Sarofolbanu de 
la oaspeți. A arbitrat bine Du
mitru Zamfir din București.

P. EUGEN

UN DE-AU FOST ORGANIZATORII ?
Simbătă, ora 17,45. Intrăm 

în holul clubului muncito
resc Petrila unde, după pro
gramul festivalului „Sarmis 
’71", este prevăzut ca la ora 
18 să aibă loc un simpozion 
urmat de un program susți
nut de formațiile artistice 
ale clubului.

Ne intimpină un clar-ob- 
scur, nu atit datorai amur
gului, cit faptului că nu arde 
lumina. Cauze ? Femeia de 
serviciu și bibliotecara. Fluri- 
ca Băgăianu, (care a închis 
biblioteca și stă in holul clu
bului nemaipulind să-și des
fășoare activitatea din cauîa 
lipsei de lumină) nu au che
ia de la tabloul de iluminat, 
(se află la director care este 
in concediu.)

— Vine in fiecare zi pe 
aici. Nu știm ce-o fi azi cu el, 
ni se spune in chip de jus
tificare.

întunericul se lasă din ce

in ce mai mult. Cițiva pa
sionați de biliard, remi, șah 
continuă să rămină lingă jo
curi. Femeia de serviciu nu 
știe unde stă directorul. Bi- 
bliot ecara-mi spune că este 
un telefon la poștă, dar nu 
ia nici o inițiativă.

Cei de la jocuri, după ne
numărate eforturi de a potri
vi niște chei la ușa tablou
lui de " 
pleacă, 
prinde 
robust, care după salutul de 
rigoare, se adresează biblio
tecarei :

— Spuneți organizatorilor 
că tovarășul Dumitru Opriș. 
directorul E. M. Petrila, a ple
cat. Nu mai poate aștepta de
geaba. Bună seara !

Ne uităm, cu chiu cu vai, 
la ceas. Ora 18,30. Holul pus
tiu. Așteptăm răbdători in 
speranța că s-a știut — de 
către organizatori — de a-

iluminai, renunța și 
Dintr-un colț se des- 
silueta unui bărbat

« astă întrerupere de curent 
și că,’ probabil, acțiunea va 
începe la ora 19.

Ora 19,30. Răbdarea are și 
ea o limită. Ne luăm la re
vedere de la cele două salari
ate. întunericul și pustiul sînt 
și mai apăsătoare.

Afară avem curiozitatea să 
privim panourile de afișaj. 
In afara afișului cu semnul 
simbolic al festivalului „Sar
mis ’71", nimic altceva. Ni
mic despre simpozion și spec
tacol. Ce s-a intimplat ? Un
de au fost organizatorii sim
pozionului ? Au scos acți
unea din program și noi 
n-am știut ? Atunci de ce di
rectorul Opriș a venit pen
tru a-și prezenta expunerea ?

Credem că e vorba de ace
le multe acțiuni concepute 
cu bune intenții insă din bi
rou, dar care rămîn in a- 
ceeași fază.

I. MIRCEA

PRINTRE PESTE 
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Turneul ansamblului
al președintelui Perului

în R. P. D. Coreeană

siliului, la care au participat 
numeroși reprezentanți ni opi
niei publice japoneze, a fost a-

artistic „Doina"

unui consiliu prefectural pentru 
restabilirea relațiilor diploma
tice japono-chincze. După cum

bilirea drepturilor legitime ale 
R. I’. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite.

Vizita ministrului
comerțului exterior

Furtuni

Cornel Burtică, în Irak
BAGDAD 4 (.Agerpres). — In 

continuarea vizitei ce o între
prinde in Irak, ministrul co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Cornel 
Burtică, a avut întrevederi cu 
ministrul irakian al industriei. 
Talia Juzrawi, ministrul econo
miei. Murtada Al-hadithi, mi
nistrul petrolului și minelor, 
Saadoum Haniadi, și cu preșe
dintele Federației camerelor de 
comerț irakiene, Shnban Jasem

prjctencască. au fost abordate 
probleme de interes comun pri
vind dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

★
Pavilionul României la Tir«ul 

internațional de la Bagdad a 
fost vizitat de ministrul econo
miei. reprezentanți ai cercuri
lor economice irakiene și un 
numeros public. Produsele ro
mânești au trezit un viu interes 
vizitatorilor, care au apreciat 
calitatea exponatelor prezenta
te de către întreprinderile ro
mânești d<> comerț exterior.

inundații
și incendii

Australiain

Vioara
lui Paganini
la Frankfurt

Escaladare
amînată

„Comisia de an-

Furt de opere

nouă în-
8 octom-

avut loc 
capitala

Piața co- 
rezoluția 
laburiști 
aderării.

fi

Agenția 
relatea- 

spre

adrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă

și ambasadorul 
Malayezia. Marin

întinse din sudul și

CONGRESUL

Succesul soect ocolului
prezentat de Ansamblul

t

*

O uzină în plină dezvoltare

mii de piese de

Mișcarea de protest din Canada, împotriva experiențelor
nucleare americane din Amcitka,

co-

al 
de

de misiunea ca- 
colectivul de spe- .. 
uzinei se pregă-

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara —• Subunitatea Petroșani 40 396

Mișcarea do masă. <lin 
’. Chineză, pentru 
arca materialelor 
lice, multiplicind 

întrebuințările lor. a ex
plorat pentru industrie 
importante surse de 
materii prime.

I (Agerpres). — Intr-un 
discurs rostit la întrunirea din 
orașul Arequipa, prilejuită de 
împlinirea a trei ani de la pre
luarea puterii, președintele Pe
rului. Juan Velasco Aivarfldo, 
a reafirmat hotărîrea guvernu
lui său de a acționa ..pentru re
alizarea completă 3 obiective
lor vizînd restructurarea socia
lă și economică a tării". Evo- 
cînd evenimentele de la 3 oc
tombrie 1968, cînd a fost înlă
turat Fernando Be'aunde, fostul 
șef al statului, Alvarado a de
clarat că acestea au însemnat 
începutul unui proces de tran
sformări progresiste în întreaga

țară, menționînd, intro altele, 
exproprierea companiei petroli
ere nord-americane „Internati
onal Petroleum", măsurile pri
vind exploatarea zăcămintelor 
miniere, impulsionarea aplicării 
reformei agrare. Referindu-se la 
politica externă a guvernului 
său, președintele peruan a de
clarat că „Peru promovează o 
politică de independență reală, 
întemeiată pe principiile drep
tului și pe hotărîrea de a între
ține relații cu toate țările lu
mii, fără nici o excepție". In 
acest sens, el a menționat că 
guvernul peruan studiază în 
prezent posibilitatea restabilirii

relațiilor cu Cuba. După cum 
se știe, Peru a stabilit, la în
ceputul acestui an relații di
plomatice cu R.P. Chineză.

Șeful statului peruan a atras, 
apoi, atenția asupra faptului 
că ..elementele conservatoare 
s-au unit împotriva guvernu
lui", dar a precizat că „au fost 
luate măsuri pentru apărarea 
drepturilor poporului".

In mod simbolic, președintele 
Alvarado a semnat, în prezența 
participanților la-adunare, pro
iectul de măsuri pentru exploa
tarea de către stat a zăcăminte
lor cuprifere de la „Cerro Ver-

„Cursa electorală" cu un sin
gur candidat de la Saigon s-a 
încheiat duminică in aceeași 
atmosferă de tensiune, violen
ță și ilegalitate in care a fost 
pregătită. „înfruntarea" Thieu 
contra... Thieu, pusă Io cale 
cu multă grijă și însoțită de 
retrogereo celorlalți doi can
didați la „președinție" (genera
li Ky și Minh), a luat sfirșit.

Știrile transmise de agențiile 
de presă nu lasă însă nici o 
îndoială asupra faptului că ci
frele privind voturile sînt in în
tregime inventate. Numai cu 
cîteva ore înainte de închide
rea „centrelor de votare", 75 
la sută din numărul celor in-

NOTĂ
pe liste nu se prezenta- 
incă la urne. Apelurile

scriși 
seră ---- -
insistente adresate prin radio 
cetățenilor sud-vietnamezi au 
rămas fără rezultat. La ordinul 
comandanților, doar o serie de 
militari sud-vietnamezi s-ou pre
zentat la urne, unii dintre ei 
se aflau internați în spital și 
erau transportați cu ambulan
țe speciale la „centrele de 
votare" ! Grija lui Thieu de 
a-si osigura voturile unor mili
tari dezvăluie intenția de a 
salva măcar oparențele a- 
cestei sinistre fraude electora
le. deoarece, după cum de
clara un călugăr budist ziariș
tilor prezenți la Saigon, „chiar 
dacă or fi obținut un singur 

I vot, generalul tot ar fi fost în
vingător".

Scopul înscenării electorale 
de la Saigon - repudiată de 
masele largi ale populoției 
sud-vietnameze — o fost dezvă
luit de însăși presa omericonâ, 
care a arătat deschis că ale
gerile se înscriu pe linia bine
cunoscutei politici de „vietna- 
mizore" promovată de Wa
shington.

Populația sud-vietnameză nu 
a putut fi însă indusă în eroa
re de această ridicolă însce
nare. Pe fundalul unei puter
nice stări de nemulțumire, la 
Saigon, Do Nang, Hue au ră
sunat explozii, grupuri de stu
denți și budiști au organizat 
demonstrații de protest de o 
amploare fără precedent care 
au determinat intervenția poli
ției și armatei. Incidentele si
milare s-ou petrecut la încă 
7 500 „centre de votare" din 
țară. Potrivit primelor date, 
ciocnirile s-au soldat cu moar
tea a 20 de persoane și ră
nirea altor 100. La Do Nong 
situația continuă să răm'nă 
foarte încordată.

Pe de altă parte, in „ziua 
simulacrului electoral", patrio- 
ții sud-vietnamezi ou lansat a- 
tacurî cu rachete și mortiere 
in 12 orașe și asupra unor 
instalații militare americano- 
soigoneze de importanță ma
joră, printre care bazele aerie
ne de la Bien Hoa și Do 
Nang, tabăra militară de la 
Vung Tau.

Mihai FABIAN

• BONN. In primele 
luni ale anului acesta, produc
ția de oțel din Republica Fe
derală a Germaniei a scăzut cu 
10 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului precedent.

• PARIS. In capitala Fran
ței s-a desfășurat duminică o 
manifestație în favoarea mili
tantei americane dc culoare. 
Angela Davis, aflată, de aproa
pe un an de zile, într-o închi
soare din San Rafael (statul 
California). Peste 20 000 de 
persoane au defilat în plin 
centru al Parisului, cerînd eli
berarea Angelei Davis.

• KUALA LUMPUR. Pre
ședintele Camerei de comerț a 
Republicii Socialiste România, 
Victor Ionescu, care se află în- 
tr-o vizită la Kuala Lumpur, a 
fost primit de ministrul indus
triei și comerțului malayezian, 
Mohamed Khir Johari. Cu a- 
cest prilej, au fost discutate 
problemele privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre Ro
mânia și Malayezia. La primire 
a participat 
României în 
Alexie.

€ HANOI 
chetare a crimelor de război a- 
le imperialiștilor americani în 
Vietnam" a dat publicității o 
declarație în legătură cu raidu
rile întreprinse la 21 septem
brie de aviația S.U.A. asupra 
unor zone populate din R. D. 
Vietnam. Această nouă provo
care, afirmă declarația, consti
tuie o încălcare a suveranității 
și securității R.D.V., o nerespec- 
tare a angajamentelor guvernu
lui Statelor Unite privind în
cetarea totală și necondiționată 
a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.

$ SAIGON. Un avion apar- 
ținînd forțelor aeriene ameri
cane a bombardat din greșeală 
o unitate saigoneză dislocată în 
apropierea orașului Krek, în 
imediata vecinătate a frontie
rei cambodgiene, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Coman
damentului american. Un soldat 
și-a pierdut viața, iar alți 12 au 
fost răniți.

• PHENIAN. Agenția ACTC 
informează că la Londra s-a a- 
nunțat constituirea unei aso
ciații comerciale permanente a 
Angliei și R. P. D. Coreene. A- 
sociația, la care participă dife
rite organizații, firme și com
panii comerciale va contribui 
la extinderea și dezvoltarea 
comerțului între cele două țări, 
apreciază agenția menționată.

@ BERLIN. Cea de-a 11-a 
convorbire dintre reprezentan
tul guvernului R. D. Germane, 
Gunter Kohrt, secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, și reprezentantul Senatului 
vest-berlinez, Ulrich Muller, 
director senatorial, a 
la 4 octombrie, în 
R.D.G.

Părțile au stabilit o 
tîlnire pentru ziua de 
brie.

PNOM PENH. 
khmeră de informații 
ză că în noaptea de 25 
26 septembrie forțele de eli
berare din Cambodgia au de
clanșat puternice atacuri asu
pra pozițiilor fortificate ale 
trupelor saigoneze. In urma 
luptelor angajate în provincia 
Kompongsop, patrioții au scos 
din luptă 110 mașini militare 
și au distrus și avariat 20 de 
tancuri și blindate inamice.

PHENIAN 4 (Agerpres). — 
In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Republica 
Populară Democrată Coreea
nă, Ansamblul artistic „Doi
na", al armatei noastre, a 
prezentat spectacole in ora
șele Hamhin și Wonșan, fi
ind primii cu prietenie și cal
dă ospitalitate.

De asemenea, artiștii ro
mâni au oferit un spectacol 
de gală in sala Teatrului Ma
re din Phenian. Au partici
pat Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de miniștri 
R.P.D. Coreene, general 
armată O Jin U, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Marelui Stat Major al 
armatei populare coreene, 
Ivan Rian Uk, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Core-

ene, Pak Iang Sin, 
Irul culturii, Ri 
Săk, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-lo- 
content Ri long Mu, prim- 
locțiitor al șefului Direcției 
Superioare Politice a Arma
tei, generali și ofițeri ai ar
matei populare coreene, per
sonalități culturale și artis
tice. Au fost prezenți, de a- 
semenea, atașați militari a- 
creditați la Phenian.

A luat parte Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul țării 
noastre în R.P.D. Coreeană.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes, fiind răs
plătit cu vii aplauze. La ce
rerea publicului, multe nu
mere din program au fost re
petate. Personalități prezente 
la spectacol au avut cuvinte 
de caldă apreciere la adresa 
programului și a măiestriei 
artistice a ansamblului.

Spectacolul a fost în între
gime televizat.

artistic al pionierilor

Luni au început la Brighton 
lucrările celui de-al 70-lea Con
gres anual al Partidului Labu
rist din Marea Britanic. Po or
dinea de zi a Congresului figu
rează, între altele, candidatura 
Angliei la Piața comună, situa
ția socială și perspectivele eco
nomiei britanice.

Agențiile de presă relevă că 
bătălia oficială împotriva intră
rii Angliei în Piața comună a 
fost angajată o dată cu des
chiderea lucrărilor de cinci zile 
ale Congresului laburist. In cu- 
vîntul său, Denis Healey, purtă
torul de cuvînt laburist pentru 
problemele externe, s-a pro
nunțat categoric împotriva con
dițiilor negociate de guvernul 
conservator pentru intrarea 
Marii Britanii în C. E. E. Intra
rea în C.E.E. în asemenea con
diții, a spus Healey, implică, 
în mod indiscutabil, o nouă de
valorizare a lirei steri ine, o 
sporire masivă a prețurilor, 
precum și a numărului șome
rilor, care în prezent se apro
pie dc un milion. Potrivit unor 
calcule prezentate de Healey, 
prețul intrării în Piața comună 
pentru balanța de plăți a An
gliei va fi de cel puțin 100 mi
lioane lire sterline în anul 1973 
și de 700 milioane la sfîrșitul 
deceniului. Aceasta ar însemna, 
după părerea lui Healey, că 
Marca Britan ie va avea cea 
mai mare contribuție financiară 
la bugetul Pieței comune lărgi
te, în timp cc eventualele be
neficii pe care le-ar obține de 
pe urma aderării vor fi de a- 
proximativ cinci ori mai mici.

Alți vorbitori au sublimat per i
colul de limitare și îngrădire a 
suveranității țării, ca urmare a 
alăturării Angliei la blocul „ce
lor șase", ca și pericolul adîn- 
cirii divizării continentului și 
al încordării internaționale. 
Piața comună, a spus delegatul 
Palrik Garven, înseamnă întă
rirea monopolurilor vest-euro- 
pene și exploatarea mai inten
să a maselor.

Avînd in vedere această pers
pectivă sumbră, Healey a cerut 
celor I 200 de delegați la con
gres să voteze în favoarea re
zoluției antî-C.E.E., elaborată 
de Comitetul Executiv național 
al partidului. Intre altele, rezo
luția respinge aderarea și se 
pronunță pentru organizarea I- 
mediată a unei consultări popu
lare pe plan național în ce pri
vește intrarea țării în 
mună. De asemenea, 
cheamă pe deputății 
să voteze împotriva 
cînd această problemă va 
supusă dezbaterilor în Camera 
Comunelor, Ia 28 octombrie.

La sfîrșitul dezbaterilor în a- 
ceastă problemă, a fost supu
să votului rezoluția care res
pinge aderarea Angliei la C.E.E. 
în condițiile negociate de conser
vatori. Ea a fost adoptată cu 
o majoritate zdrobitoare, în fa
voarea ei votînd delegați repre
zentînd peste 5 milioane man
date. iar împotrivă — delegați 
reprezentînd aproximativ un 
milion mandate.

Lucrările congresului laburist 
vor lu; vineri.

Zone 
estul Australiei au avut de su
ferit in ultimele zile ca urmare 
a furtunilor puternice, inunda
țiilor și incendiilor. Activitatea 
portuară la Melbourne. Sydney 
și Adelaide a fost aproape 
complet întreruptă. Pe alocuri,' 
viteza vintului a atins 145 km 
la oră, ceea ce a avut ca e- 
fect, in anumite zone, distru
gerea liniilor de înaltă tensi
une, dezrădăcinarea copacilor, 
avarierea locuințelor și scoate
rea din uz a căilor rutiere. 
Suprafețe întinse, situate la 
nord și sud de Sydney, au fost 
devastate de incendii.

din județul
BELGRAD 4. — Corespon

dentul Agerpres, George Io
nescu, transmite: La Belgrad 
a început tradiționalul Fes
tival internațional al forma
țiilor artistice de copii, in
titulat „Bucuria Europei".

La actuala ediție, la care 
participă formații din 14 țări, 
România este reprezentată de 
Ansamblul artistic al pionie
rilor din județul Hunedoara.

In cadrul programului inau
gural al acestei manifestări

România la

Hunedoara
azisamblul artistic hunedo- 
rean a prezentat un program t 
conceput pe ideea unei că- ' 
lătorii cu „Vaporașul vacan- ț 
ței“. Exprimînd mesajul de l 
prietenie către copiii de pre- 1 
tutindeni, spectacolul forma- 1 
ției românești de pionieri, ț 
care s-a bucurat de succes l 
deosebit, a înmănunchiat, în- ’ 
tr-o ambianță de voioșie cîn- 
tece și dansuri din folclorul 
românesc, mușică ușoară, șla
găre pionierești.

Vioara lui Paganini, constru
ită în 1742 de maestrul Guar- 
neri din Cremona, va părăsi 
tuna aceasta Genova, pentru a 
vibra din nou sub arcușul unor 
celebri violoniști contemporani 
in cadrul unor festivități la 
Frankfurt. Prețiosul instrument, 
asigurat pentru suma de 200 
milioane lire italiene, va fi 
transportat de la Genova spre 
Frankfurt cu un avion special.

expoziția
tîrg de carte de la Sofia i
SOFIA 4. — Coresponden

tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite: In capitala R. P. 
Bulgaria, s-a închis cea de-a 
patra expoziție-tîrg interna
țională de carte, avînd ca 
deviză „Cartea în slujba pă
cii și progresului". Actuala 
ediție a expoziției-tîrg a a- 
tras participarea a peste 450 
de edituri din 23 de țări.

Prezentă la toate .edițiile 
de pină acum ale acestei ma
nifestări culturale internațio
nale, România a expus în a- 
cest an, prin întreprinderea

de comerț exterior „Libri" ■ 
peste 750 de titluri repre- ) 
zentînd producția de carte a l 
22 de edituri din București, 1 
Cluj și Iași. 1

Vizitate, in perioada celor ț 
9 zile ale expoziției-tîrg, de 1 
conducătorii de partid și de J 
stat bulgari și de o nume- . 
roasă asistență, standurile ro- | 
mânești s-au bucurat de fru- | 
moașe aprecieri, atit pentru 
varietatea titlurilor expuse, 
cit și pentru interesantele 
modalități de prezentare.

O măsură ce reflectă interesele 
clasei muncitoare din Chile

SANTIAGO DE CHILE 4 
(Agerpres). — Centrala unică 
a oamenilor muncii din Chile 
(C.U.T.) a dat publicității o 
declarație în sprijinul decre
tului promulgat de președin
tele Allende cu privire la re
cuperarea sumei de 774 mili
oane dolari (reprezentînd 
„cuantumul unor venituri ex-

cesive" realizate de compa
niile americane din exploata
rea cuprului chilian) din in
demnizațiile ce urmau să fie 
plătite ca despăgubiri acestor 
companii pentru proprietă
țile naționalizate. Decretul, 
subliniază declarația, reflectă 
interesele clasei muncitoare 
din Chile și aspirațiile cele

mai profunde ale poporului, 
constituind o expresie a do
rinței de a restitui țării bo
gățiile ci naturale. In decla
rație este exprimată convin
gerea că prefacerile radicale 
din țară se vor bucura în
totdeauna de sprijinul deplin 
al clasei muncitoare.

OTTAWA 4 (Agerpres). — 
Mișcarea dc protest din Cana
da, împotriva hotărîrii Statelor 
Unite de a efectua experiențe 
nucleare subterane pe insula 
Amcitka, ia amploare. Un grup 
de parlamentari canadieni, în 
care sînt reprezentate tea te 
principalele partide pulil-.ee, a

hotărît să întreprindă o vizită 
la Washington pentru a pro
testa pe lingă guvernul ameri
can împotriva urmărilor peri
culoase pe care le-ar avea pen
tru Canada exploziile nucleare 
proiectate.

Duminică, la Montreal, citeva 
sute de studenți de la universi
tățile și colegiile din acest era?

ia amploare
au organizat o demonstrație de 
protest pe autostrada ce duce 
spre Statele Unite, cerînd anu
larea exploziei nucleare din 
insula Amcitka. Manifestații 
asemănătoare de protest au 
fost organizate Și în alte loca
lități din Canada, aflato la 
granița cu S.U.A.

De numele Uzinei „Mada- 
" din Șumen este legată 

istoria nașterii primului auto
camion bulgar, începută în 
urmă cu patru ani. Istoria 
uzinei este, însă, ceva mai 
veche, apariția ei în siste
mul celorlalte întreprinderi 
ale industriei constructoare 
de mașini fiind consemnată 
în anul 1958. Atunci, profilul 
de fabricație al noii unități 
economice îl constituia pro
ducția pieselor de schimb. 
Specializat în acest domeniu 
colectivul uzinei a reușit, 
treptat, să acumuleze o va
loroasă experiență, care a 
permis o creștere rapidă a 
producției de piese de schimb.

Dar posibilitățile uzinei a- 
tît tehnice cit, mai ales, în 
ceea ce privește fondul de 
cadre cu o calificare supe
rioară erau mai mari. De a- 
ici a apărut ideca de a se 
trece, paralel cu fabricarea 
pieselor de schimb, și la mon
tarea autovehiculelor ,Gaz- 
53". Aceasta s-a întîmplat in

1967, an marcat in letopise
țul economiei bulgare drept 
începutul producției indigene 
de autovehicule.

Astăzi, 33 la sută din pro
ducția totală a uzinei ,Ma- 
dara" revine montajului de 
autovehicule, cu 11 la sută 
mai mult decît în 1970, ur- 
mînd ca celor 7 848 de auto
vehicule livrate în anii tre- 
cuți să li se alăture alte 3 200, 
planificate a se monta în a- 
cest an. Producția de piese 
dc schimb nu a fost abando
nată. Dimpotrivă, uzina con
tinuă să producă în serii 
mari piese de schimb pentru 
autovehiculele „Zil-164", „Zii 
-150", „Gaz-51" și „Gaz-53", 
această producție deținînd 
ponderea în activitatea ge
nerală a uzinei. Din 1970, 
uzina și-a organizat două 
linii de fabricație pentru roți 
dințate.

Evenimentul cel mai im
portant din. viața uzinei s-a 
petrecut tot în 1970 cînd
Jectivului i s-a încredințat li

cența cehoslovacă .Skoda" 
pentru a produce alături de 
modelele „Gaz", noul tip de 
autovehicul „Skoda-Madara". 
Anul trecut, au și fost li
vrate economiei bulgare pri
mele 151 de autocamioane, 
planul acestui an prevăzînd 
alte 500.

Noile sarcini ale uzinei au 
impus și luarea altor măsuri 
pentru crearea unei baze teh- 
nico-materiale corespunzătoa
re nevoilor crescînde ale *a- 
cestei producții de autove
hicule, din ce în ce mai mari. 
Astfel, întreprinderile „Ticca" 
din Șumen. specializate în 
producția de șasiuri au fost 
subordonate uzinei „Madara", 
activitatea lor fiind în acest 
mod. mai strîns legată de 
producția de autovehicule a 
economici bulgare.

Dezvoltarea uzinei din Șu
men. este gindită intr-o per
spectivă mai largă. După cum 
spunea directorul întreprin
derii Stancio Stancev, marile 
investiții ce au fost acordate

Expediția de alpiniști argen
tinieni care și-a propus să es
caladeze Everestul, a fost ne
voită să-și amine înaintarea, 
datorită unor abundente că
deri de zăpadă și a frigului 
puternic. Totuși, temerarii alpi
niști intenționează să reia difi
cilul drum spre cel mai înalt 
pisc al globului.

14 picturi celebre, in valoa
re de 300 000 de dolari, au 
fost furate dintr-o vifâ situată 
la Goito, in Lombardia. Toate 
tablourile, printre care și un 
Tizian, au fost scoase din vilă 
in ramele lor de epocă, de a- 
semenea, de o mare valoare.

în continuare vor fi realiza
te în două etape : una, pînă 
în 1975, alta, după 1975. Ex
tinderea programată tinde să 
creeze la Șumen condiții pen
tru ca în anul 1975 să se 
poată monta aici 3 000' auto
camioane modificate după 
proiectele bulgare „Gaz-53", 
3 000 autovehicule din noul 
tip „Skoda-Madara". 16 000 
transmisii pentru electrocare 
și zeci de " ’
schimb.

Conștient 
re-i revine, 
cialiști al 
tește încă de pe acum intens 
pentru a fi capabil nu nu
mai să ofere economiei bul
gare autovehicule în stare 
perfectă de funcționare, dar 
și ca detaliile ce urmează să 
le execute în cadrul contrac
telor de cooperare încheiate 
să sc bucure de aprecierea 
colaboratorilor lor de peste 
hotare.
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