
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1 Președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 

Republicii Arabe Siriene la
Luni după-amiază, președin

tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Souheil Wl-Ghaz-

zi, ambasadorul Republicii A- 
rabe Siriene la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasado
rul sirian a înmînat președin-

ambasadorul
București

telui Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj din partea președinte
lui Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad.
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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
A CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 

Sărbătorirea „Zilei recoltei" 
un fierbinte umagiu adus vredniciei lucrătorilor de pe ogoare

Cu bucurie în inimi pentru 
roadele pămîntului din acest 
an, cu hărnicie și muncă în
suflețită generată de îndem
nurile mobilizatoare cuprinse 
în scrisoarea adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
organelor și organizațiilor 
de partid și de stat, tuturor 
lucrătorilor și specialiștilor 
din agricultură, pentru a-și 
mobiliza larg forțele în ve
derea strîngerii la timp și 
fără pierderi a întregii re
colte și pentru obținerea u- 
nor producții sporite în anul

viitor, oamenii muncii de pe 
ogoare, întregul popor au 
sărbătorit în toate satele și 

orașele țări „Ziua recoltei*1. 
Conferind „Zilei recoltei** 
un pronunțat caracter de lu
cru, sărbătorind această zi 
prin muncă avîntată pentru 
strîngerea actualei recolte și 
pregătirea celei viitoare, su
tele de mii de cooperatori și 
mecanizatori și alături de ei 
numeroși elevi, studenți, sa- 
lariați, militari, care mun
cesc cu hărnicie și entuzi
asm pe ogoare, au făcut ca,

ieri, ritmul de lucru al' trac
toarelor și semănătorilor să 
fie mai viu ca oricînd, roa
dele toamnei să se reverse 
într-un flux continuu din 
cîmp spre hambare. In în
treaga țară, pentru lucrăto
rii ogoarelor, a fost o zi de 
activitate intensă, o zi re
cord.

Tradițional sărbătoare a 
culminat prin marea aduna
re populară, organizată la 
Slobozia, adunare onorată de 
prezența tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, al tova
rășei Elena Ceaușescu. îm
preună cu conducătorul 
I,partidului și statului se a- 
flau tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Tro
fim cu soțiile, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu,

Dumitru Popescu, Leon*1 
Râutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică. Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Va- 
sile Patilineț, miniștri, primi- 
secretari ai comitetelor ju
dețene Brăila, Buzău. Ilfov 
și Tulcea ale P.C.R., repre
zentanți ai conducerii unor 
organizații economice și in- 
îstituții centrale.
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Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, celor 
prezenți la această adunare 
populară, tuturor locuitorilor 
din județul Ialomița, un sa
lut călduros din partea Co
mitetului' Centra] al Parti
dului. a Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri, din 
partea mea. (Aplauze pre
lungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Cred că locuitorii Bără
ganului vor fi de acord cu 
fnine să adresăm, cu acest 
prilej al sărbătorii „Zilei re
coltei", un salut _ călduros 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură — cooperatori
lor. mecanizatorilor, lucră
torilor din întreprinderile de 
stat, tehnicienilor și ingine
rilor —, precum și întregului 
nostru popor. Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Sărbătorim în acest an 
„Ziua recoltei" in condițiile 
cînd întreaga noastră ță
rănime, oamenii muncii din 
agricultură au obținut re
zultate însemnate în produc
ția agricolă, în condițiile u- 
nei munci intense pentru a 
asigura strîngerea la timp 
și fără pierderi a roadelor 
ogoarelor, pentru a însămîn- 
ța și efectua toate lucrările 
de toamnă, punind astfel o 
bază trainică recoltei din a- 
nul 1974.

De „Ziua recoltei", este de 
înțeles că facem bilanțul ce
lor ce am realizat în acest 
an Intr-adevăr, așa cum au 
menționat aici tovarășii care 
au luat cuvîntul, am reușit

și în acest an — în ciuda u- 
nor greutăți provocate de 
condițiile climatice nu toc
mai favorabile din toamnă și 
din primăvară — să obținem 
totuși recolte importante.

Voi menționa faptul îmbu
curător că, deși nu atingem 
producția de anul trecut la 
cereale, totuși și în acest an 
această producție este supe
rioară mediei realizate pe 
anii 1970-1972, ceea ce asi
gură aprovizionarea în bune 
condiții a întregii populații.

Am obținut producții în
semnate și la floarea-soare- 
lui, la sfecla de zahăr, la 
cartofi. Ia legume — unde 
realizăm cea mai mare pro
ducție din istoria legumicul- 
turii românești — la struguri, 
unde producția din acest an 
depășește cu aproape 500 mii 
de tone producția medie pe 
anii 1970-1972. De asemenea, 
producția de fructe este su
perioară mediei anilor la care 
m-am referit.

După cum ați văzut, avem 
un număr însemnat de co
operative cu recolte de 5 000 
kg,, de 4 500 kg. de peste 4 000 
kg la ha. la grîu, la porumb, 
precum și recolte importante 
la alte culturi. Avem județe 
întregi care au obținut re
colte mari, fcum sînt județul 
Brăila, care a realizat recol
te de 3 600 kg grîu la hectar 
— din care în sectorul de 
stat peste 4100 kg, iar în 
cooperative 3 300 kg, județul 
Constanța, care a obținut 
3 400 kg grîu la hectar pe în
tregul .județ — din care 3 550 
kg la hectar în întreprinderi
le de stat și peste 3.300 
kg la hectar în cooperative.

De asemenea, județul Ialo
mița a obțiunt recolte im
portante, obținînd la grîu, în 
întreprinderile de stat, pe o 
suprafață de peste 36 000 ha 
o producție de mai mult de 
4 500 kg la hectar, iar pe total 
3 700 kg la hectar. Practic, 
în toate județele avem co
operative care au obțiunt re
colte asemănătoare, unele 
chiar mai mari, așa după cum 
a reieșit și din decorarea sau 
menționarea unora dintre ele 
la această adunare.

Prin toate aceste rezultate, 
superioritatea agriculturii 
socialiste este demonstrată 
încă o dată — dacă mai. era 
necesar ; de ajtfel, . cred că 
pentru România demonstra
rea acestei superiorități nu 
mai constituie o necesitate, 
dar mă refer la ea pentru că 
în țările Americii Latine, 
precum și în alte țări pe 
care le-am vizitat, problema 
cooperativizării, ' a căilor de 
creștere rapidă a producției 
agricole constituie o preocu
pare foarte serioasă a țărăni
mii, a guvernelor, a popoa
relor respective. Iată de ce 
doresc să menționez că re
zultatele pe care le-am ob
ținut și în acest an demon
strează că cooperativizarea, 
unirea în unități mari agri
cole, folosirea, științei agri
cole, a mecanizării și chimi
zării asigură creșterea ra
pidă a producției agricole, 
ridicarea bunăstării țărăni
mii, a întregului nostru popor. 
(AjJlauze puternice: se scan
dează : „Ceaușescu și popo
rul").

Succese importante s-au ob
ținut și în creșterea efecti
velor de animale și, a produc

ției animaliere. Vom ajunge 
în acest an la circa 6 milioa
ne de bovine, — din care a- 
proape 3 milioane vaci și 
juninci —, la peste 9 milioa
ne de porcine, — din care cir
ca 920 mii de scroafe, — la 
peste 14,6 milioane de oi și la 
aproape 43 de milioane de 
păsări ouătoare, ceea ce re
prezintă sporuri remarcabile 
față de anii 1970. Ele ne dau 
posibilitatea să apreciem că 
vom putea înfăptui cu succes 
sarcinile puse de Congresul 
al X-lea în sectorul zootehniei. 
Producția de carne în acest 
an va fi mai mare cu aproa
pe 350 000 de tone-viu față 
de. media anilor .1970- 1972; 
ea va depăși pe cea realizată 
acum un an cu circa 150000 to
ne. La producția de lapte de va
că vom avea peste 5 milioane 
hectolitri față de media anilor 
la care m-am referit, iar la 
ouă producția va fi mai mare 
cu peste 700 milioane față de 
cea a acelorași ani și chiar va 
depăși cu 120 milioane bucăți 
prevederile planului pe acest 
an.

După cum vedeți, și în sec
torul zootehniei am obținut o 
serie de rezultate importante 
în creșterea efectivelor și a 
producției. Tocmai datorită a- 
cestor rezultate am putut rea
liza în mai bune condiții a- 
provizionarea populației cu 
produse agroalimentare, în
făptuind în întregime, iar la 
unele produse chiar depășind, 
prevederile stabilite de Con
gresul al X-lea în ce privește 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu. produse agroa
limentare. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“)

Rezultatele obținute în 
creșterea producției agricole 
au dus la sporirea simțitoare 
a veniturilor tuturor lucrăto
rilor din agricultură, a veni
turilor cooperatorilor. Am a- 
preciat în mod deosebit coope
rativa „Gheorghe Doja" din ju
dețul Ialomița, pe care am vizi
tat-o astăzi, unde veniturile co
operatorilor in sectorul zo
otehnic sînt între 1 800—2 000 
lei pe lună, iar în cel vegetal 
de circa 1 400—1 500 lei lunar.

Știu că în toate cooperati
vele s-au obținut rezultate 
bune în creșterea veniturilor. 
După cum se cunoaște, s-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
pensionării tuturor coopera
torilor, a ajutorului pentru co
pii și pentru femeile cu mulți 
copii, s-a introdus gratuitatea 
asistenței sanitare. Toate a- 
cestea vorbesc mult despre 
politica partidului și statului 
nostru socialist, despre preo
cuparea de a face totul ca, 
pe măsura dezvoltării econo
miei naționale — și vorbind 
de agricultură, pe măsura 
creșterii producției agricole, — 
să crească și bunăstarea și fe
ricirea țărănimii, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură. 
Calea pentru aceasta este de a 
munci cu hotărîre pentru a 
obține recolte tot mai sporite, 
de a face totul pentru ca în
tregul nostru popor să poa
tă duce o viață tot mai îmbel
șugată I (Urale, puternice; a- 
plauze prelungite).

Deși sîntem la „Ziua re
coltei", trebuie să menționez 
și aici rezultatele minunate 
pe care clasa noastră munci-

(Continuare în pag. a 3-a)

Agenția Română de Presă Agerpres es
te împuternicită să declare următoarele :

Opinia publică din România este îngri
jorată de izbucnirea ostilităților militare 
în Orientul Mijlociu, care provoacă grele 
pierderi de vieți omenești și mari daune 
materiale, agravează starea de încordare 
din această zonă, generează noi primejdii 
pentru pacea și securitatea generală. Eve
nimentele actuale demonstrează că per
petuarea ocupației de către Israel a terito
riilor arabe — acaparate prin forță — 
constituie o permanentă sursă de încorda
re și tensiune, un pericol permanent de 
reluare a confruntărilor militare.

Ținînd seama de gravitatea situației 
create în prezent, opinia publică, poporul 
român consideră necesar să se pună de 
îndată capăt ostilităților militare, să se 
reinstaureze pacea în Orientul Apropiat. 
In spiritul politicii sale consecvente, Re
publica Socialistă România se pronunță

pentru rezolvarea conflictului din Orien
tul Mijlociu pe cale politică pe baza Re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, astfel încît să se ajungă la 
retragerea trupelor israeliene din teritori
ile arabe ocupate, la instaurarea unei păci 
drepte, echitabile care să asigure recu- , 
noașterea dreptului la existență suve
rană și independentă a tuturor statelor din 
această regiune. Guvernul român se pro
nunță pentru rezolvarea problemei popu
lației palestiniene, în conformitate cu in
teresele și aspirațiile sale naționale.

Guvernul român consideră că este o da
torie de înaltă răspundere a tuturor națiuni
lor lumii de a acționa cu fermitate pentru 
stingerea de încordare din Orientul 'Mij
lociu, pentru soluționarea rapidă a conflic-"' 
țului din această zonă, în conformitate cu 
interesele supreme ale popoarelor, cu prin
cipiile dreptului internațional, cu intere
sele păcii și destinderii internaționale.

caa'tu leluuc 1

RĂSPUNZĂTOR 
, DE REALIZAREA PLANULUI 

EXTRACȚIEI PE CĂRBUNE

Colectivul minei Petrila a dovedit de la 
începutul acestui an o remarcabilă capacita
te de mobilizare pentru valorificarea poten
țialului uman și tehnic de care dispune obți
nînd însemnate sporuri de producție. Reali
zările lunii septembrie nu sînt însă la nive
lul situației de ansamblu bună. Minusul de 
4 937 de tone de cărbune a determinat situa
rea exploatării cu peste 500 de tone sub ni
velul prevederilor de plan pe primele nouă

luni ale anului. Din dorința de a evidenția 
cauzele care au condus la această „cădere" 
neașteptată, precum și perspectivele de re
cuperare a restanței create încă din cursul 
lunii octombrie, ne-am adresat șefilor sec
toarelor de producție, factori de o deosebită 
însemnătate în bunul mers al procesului de 
extracție. In cele ce urmează redăm răs
punsurile primite :

Recuperarea rămînerii. în urmă, 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 

anuale — cuvîntul de ordine 
în trimestrul IV

Subing. Brutus Bura, șe- 
ftțl .șecțorului I : „Avem asigu
rate linia de front activă și 
efectivele de muncitori la ni
velul sarcinilor de plan. Da
că s-a înregistrat totuși un 
minus de 600 de tone față 
de prevederile de plan, aceas
ta se datorește unor defici
ențe de natură organizato
rică, între care aș cita în 
primul rînd faptul că timp 
de cîteva zile am avut o ali
mentare necorespunzătoare 
cu aer comprimat. Consider 
că în cursul lunii octombrie 
avem asigurate toate condi
țiile pentru a ne realiza sar
cinile de plan".

Ing. Arghir Păcuraru, șe

ful sectorului II : „Minusul 
de peste 1 600 tone înregis
trat ne nemulțumește deoa
rece în lunile precedente ac
tivitatea sectorului a fost bu
nă, înregistrînd importante 
depășiri de plan. Intre cau
zele de natură obiectivă ca
re au dus la această situație 
aș cita în primul rînd apa
riția unor intercalații steri
le groase la abatajele fron
tale 5 V și 2 V unde s-a 
ajuns ca proporția de căr
bune din front să scadă sub 
40 la sută.

Contăm pe o situație îm
bunătățită în cursul acestei 
luni deoarece trecerea la 
exploatarea zonei 2 V — 3 V

*
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In piețele municipiului

Roadele toamnei și ale vredniciei
Primele ore ale dimineții 

de duminică au cunoscut, în 
toate 
o vie 
sărbătorii Zilei 
de locuitori ai 
Jiului au ținut 
zenți, cit mai 
fața expozițiilor de legume 
și fructe din piețe, pe care, 
cu mult gust și fantezie, 
le-au pregătit unitățile co
merciale. Suplimentar, peste

piețele municipiului 
animație, specifică 

recoltei. Mii 
orașelor Văii 

să fie pre- 
devreme, în

piețele 
Petrila, 

intrat

fondul de marfă existent, în 
unitățile C.L.F. din 
orașelor Petroșani, 
Vulcan și Lupeni au 
duminică, după cum am fost
informați de către tovarășul 
Dumitru Popescu, șeful ser
viciului comercial al centru
lui, 26 tone varză, peste 15 
tone de ardei de felurite so
iuri, 25 tone roșii, 15 tone 
struguri, 7 tone gogonele, 4 
tone morcovi, 20 tone cartofi,

10 tone ceapă, 7 tone de 
mere și pere etc. Atmosfera 
de voie bună, însuflețirea 
cumpărătorilor și a vlnzăto- 
rilor — iată ce a caracteri
zat, pe parcursul ei, întrea
gă această zi de sărbătoare 
a culesului, a recoltei abun
dente.

...Halele din Petroșani. In
tre tarabele pieții, mișcîn- 
du-se în toate direcțiile, un 
neîntrerupt furnicar de oa-

meni. Unitatea C.L.F. nr. 2 
prezenta aici o mare abun
dență menită să satisfacă 
exigențele cumpărătorilor. 
Zeci de standuri ofereau 
cumpărătorilor variate sorti
mente de legume și fructe, 
atracția deosebită constitu- 
ind-o strugurii de bună cali
tate...

Si alte unități ale între
prinderilor comerciale din 
Valea Jiului își expun, în

ambianță sărbătorească, măr
furile. Atmosfera e destinsă, 
mustăria restaurantului „Cer- 
na“ atrage cu aromele sale 
îmbietoare, într-un climat fa
miliar, plăcut...

O zi deci, a veseliei, o 
sărbătoare a belșugului și 
roadelor bogate ale pămîn
tului, etalînd sacoșe doldora, 
pahare cu must rubiniu și... 
voie bună.

(Continuare în pag. a 4-a)
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din stratul 3 cu abataje ca
meră, adecvate condițiilor 
concrete de zăcămînt, va per
mite creșterea productivită
ții muncii și, implicit, a pro
ducției extrase.

Ing. Benone Costinaș șe
ful sectorului III : „Planul 
a fosț realizat doar în pro
porție de 93,1 la sută, înre- 
gistrîndu-se un minus de pro
ducție echivalent cu depăși
rea înregistrată de la începu
tul anului. Am avut o plasare 
diluată la unele lucrări ca 
urmare a coeficientului scă
zut de prezență. Perspective
le de realizare a sarcinilor 
de plan în cursul lunii oc
tombrie sînt bune, mai ales 
dacă ținem seama de faptul 
că din decada a doua ne in
tra în funcție un nou abataj 
frontal la 3 V. Vom depune 
toate eforturile pentru a asi
gura funcționarea în bune 
condiții a utilajelor din aba
taj și de transport.

Ing. Petru Tudor șeful 
sectorului IV : „Planul lunar 
a fost realizat în proporție 
de 100,2 la sută. Ca și în lu
nile trecute întregul colectiv 
s-a mobilizat corespunzător 
și a obținut un bilanț de an
samblu favorabil. In cursul 
lunii octombrie, beneficiind 
în continuare de condiții fa
vorabile, vom depune toate 
eforturile pentru a înregistra 
noi depășiri de plan.

Ing. Marin Răduț. șeful 
sectorului V î „Principala 
cauză care a condus la ne- 
reaiizarea planului a consti
tuit-o neplasarea corespunză
toare a liniei de front exis
tente ca urmare a neasigură-

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Doi mineri destoinici de 
la sectorul II al minei Lu
peni : Alexandru Cismaru, 
ajutor șef de brigadă și șe
ful de schimb Gheorghe 
Cîmpeanu.

dm oftat.,.
Întîlnire cu

cititorii editurii

„Stadion'4
In cadrul „Decadei 

cărții românești" editu
ra „Stadion" vă prezin
tă în ziua de miercuri, 
10 octombrie a.c. la li
brăria „Ion Creangă" 
din Petroșani — prin 
reprezentantul editurii, 
Dumitru Alexescu -ț- 
ultimele apariții ale e- 
diturii pe anul 1973, pre
cum și prevederile pro
iectului de plan editori
al pe anul 1974.

Intîlnirea va avea 
loc la orele 18,00.

100 noi 
apartamente

Ca urmare a intensi
ficării muncii pe șantie
rele de locuințe din Va
lea Jiului, în cursul lu
nilor august și septem
brie; în ultimele două 
săptămîni Grupul II 
șantiere al T.C.H. a pre
dat 102 apartamente. 
Este vorba de blocurile 
P 2b din Petrila, cu 20 
apartamente, D 11 din 
Lupeni, cu 60 aparta
mente și lc din Vulcan, 
cu 20 apartamente.

Și în continuare, la 
fiecare punct de lucru 
al șantierelor, se depun 
eforturi sporite pentru

predarea la timp a noi
lor obiective de locuit 
pentru populație.

Contractări
Acționînd în perma

nență pentru realizarea 
sarcinilor contractuale 
cu statul, Biroul agricol 
din cadrul Consiliului 
popular municipal a re
ușit să realizeze in ce
le trei trimestre urmă
toarele cantități la prin
cipalele produse anima
liere : 26 000 litri de
lapte, 9 000 kg caș de 
oaie și peste 50 000 kg 
lină obținută prin pre
luări, achiziții și con
tractări.

In prezent se depun e- 
forturi pentru realiza
rea și depășirea sarcini
lor de plan și pe tri
mestrul IV.

Pentru 

înfrumusețarea 

localității
Din dorința de a con

tribui la gospodărirea și 
înfrumusețarea localită
ții, un număr de peste 
80 de elevi ai Școlii ge
nerale din Iscroni, sub 
coordonarea cadrelor di
dactice Minodnra Băn- 
cilă și Elena Maier, au 
prestat duminică dimi
neața o acțiune de mun
că patriotică pentru a- 
menajarea terenului din 
fața școlii. Executînd lu
crări de săpat, întinderi 
de pămînt și greblări, 
ei au reușit să pregă
tească o întinsă supra
față de teren pentru a fi 
insămînțată cu iarbă.

Lucrări 
gospodărești

Viiturile de apă au 
provocat mereu pertur- 
bații în transportul 
muncitorilor mineri din 
Lupeni spre puțul Vic
toria. Conducerea secto
rului gospodăresc al mi
nei s-a preocupat de 
consolidarea drumului 
de acces spre puțul Vic
toria, efectuîndu-se aicî 
numeroase lucrări de a- 
menajare, astfel că des
fășurarea în condiții op
time a transportului 
spre acest loc este în 
prezent asigurată.

în pag. a ll-a
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Ce activități sportive organizați

in aceste zile ?

Handbal, divizia B

Raid anchetă
Constructorul Oradea 14—6

preiau

de
la

iubitori 
desigur 
partici- 
diferite

activist 
vrea să

prin cîteva asociații sportive
nici un 

inițiativă

4n activitatea sportivă de 
masă, competiția aflată la or
dinea zilei este campionatul 
asociației sportive, la care iau 
parte sute de tineri și tinere, 
vizînd cucerirea titlului 
campioni ai asociației 
fotbal, volei, popice, șah, etc. 
După deschiderea festivă a în
trecerilor s-a dat startul în 
concursurile pe grupe sporti
ve. In fiecare zi au loc nume
roase dispute iar rezultatele 
sînt larg popularizate. Antre
norii și sportivii fruntași sînt 
mereu în mijlocul participan- 
ților pentru a ie da sfaturi, 
pentru a le îndruma pașii pe 
drumul cunoașterii temeinice 
a sportului pe care l-au în
drăgit și uneori pentru a arbi
tra diferite intîlniri.

Organizarea unor întreceri 
între secții, sectoare, birouri, 
desfășurarea unei vaste acti
vități de cuprindere a oame
nilor muncii în practicarea 
sportului are acum mai mult 
decît oricînd sorți de deplină 
reușită. Cu aceste gînduri 
ne-am deplasat spre cîteva din 
asociațiile sportive 
cipiu.

La preparația 
Petrila, am purtat 
cu activiștii sportivi de aici. 
Tovarășul ION HORGA, pre
ședintele asociației sportive re
marca faptul că Ia realizarea 
unei bogate activități sporti
ve este absolut necesară o 
strînsă colaborare cu organiza
țiile U.T.C. De asemenea, de 
un real sprijin în acest sens 
este sindicatul, din partea 
căruia se primește un multi
lateral sprijin. De aici în fie
care duminică pleacă in ex
cursie în medie 70 de munci
tori amici ai drumeției, spre 
cabanele Voievodul și alte lo
curi pitorești. Cu prilejul a- 
cestor excursii se organizează 
și interesante întreceri sporti
ve, unele din ele prilejuind 
acestora participarea la cam
pionatul asociației sportive. In 
luna iulie a fost organizat tu-

rul campionatului asociației la 
fotbal, volei și tenis de cîmp. 
Pe primul loc se află secția 
spălătorie. Returul întrecerilor 
se dispută în aceste zile. In 
total, la aceste discipline au 
participat peste 350 de tineri 
și tinere din preparație. In 
fiecare săptămînă sînt pro
gramate competiții astfel ca, 
pînă Ia 15 noiembrie, alți 200 
de salariați vor fi atrași spre 
terenurile de sport. Ca o recu
noaștere a capacității organi-

minică, iar numeroși munci
tori sînt navetiști, existînd, 
totodată și o slabă preocu
pare pentru mobilizarea lor. 
După părerea noastră, aceste 
aspecte contribuie la o oare
care reducere a numărului de 
participanți la întreceri. Dar, 
din cei aproape 700 de 
ai sportului, rămîn 
destui care doresc să 
pe în timpul liber la 
competiții. Cel mai elocvent 
argument care poate fi adus

din muni-

cărbunelui 
o discuție

zatorice a acestei asociații 
sportive, consiliul de conduce
re a reușit cu mijloace locale 
și prin acțiuni de muncă pa
triotică să amenajeze o po- 
picărie cu 4 piste, un teren de 
tenis și volei bituminizate, lu 
crări a căror valoare se cifrează 
la peste 50 mii lei. După 
cum se vede, iubitorii sportu
lui din această uzină au asigu
rat în zilele care urmează un 
frumos și interesant program 
competițional.

pentru a se explica sporadica 
activitate ce se desfășoară la 
Coroești este insă superficiali
tatea cu care muncește con
siliul asociației sportive res
pective. O ilustrare a afirma
ției noastre este că la singura 
excursie organizată la... Gam- 
brinus și 
participat 
lariați.

Valea Boancelor au 
doar 20—30 de sa-

★

*
Nu s-ar putea spune că ia 

asociația sportivă Preparația 
Coroești nu se organizează în
treceri pentru iubitorii spor
tului. O excursie din cînd în 
cind, cîteva concursuri de di
ferite genuri, cu mai multă 
regularitate întreceri l i fot 
bal. Dar, pentru cei peste 700 
de salariați care ar avea posi
bilitatea să-și desfășoare ac
tivitate în această asociație 
este cam puțin. Tovarășul 
ION NICOLA, secretarul aso
ciației, ne invoca o serie de 
greutăți obiective : salariații 
noștri lucrează în fiecare du-

La asociația sportivă Mi
norul Dîlja ar trebui să des
fășoare activități sportive a- 
proape 2 000 de salariați. Spu
neam „ar trebui", pentru că 
după cum aveam să consta 
tăm ei nu sînt angrenați în 
nici o competiție de circa doi 
ani de zile. Am încercat să 
dăm de președintele asocia
ției sportive, dar nimeni din
tre salariații interpelați de 
noi nu știau cine este preșe
dinte al acestui organf? !).

Tovarășul TIBERIU DANE, 
activist sportiv de peste 12 
ani, membru al asociației 
sportive, ne-a informat des
pre acest lucru:

— Da, este adevărat, 
cîțiva ani de zile nu organi
zăm nici un fel de activitate 
sportivă de masă. N-am popu
larizat suficient campionatul 
asociației și nici nu am orga
nizat vreo competiție în ca
drul asociației.

— Și cind veți face acest 
lucru ?

— Nu știu. Dar nu cred să 
organizăm nici campionatul 
asociației!

Mai întîi ne-a surprins „fer
mitatea" afirmației, apoi am 
bănuit că trebuie să existe o 
cauză pentru ca acest 
obștesc să nici nu mai 
audă de sport.

— Nu ne dă nimeni 
sprijin. Nu există i 
din partea tinerilor...

...Din raidul întreprins 
constatat că acolo unde 
lucrează cu interes, unde 
activează cu conștiinciozitate 
și se colaborează eficient cu 
celelalte organizații de masă, 
activitatea 
în aceste 
deosebită.
crurile în majoritatea asocia
țiilor sportive. Dar. mai sînt 
și asociații, activiști sportivi 
care lucrează de mîntuială, 
care cu destulă ușurință ab
dică de la îndatorirea ce 
revine și nu răspund cum 
cuvine încrederii ce Ii s-a a- 
cordat în adunarea generală 
a asociației. In aceste cazuri 
este necesară intervenția co
mitetelor sindicale din între
prindere. Activiștii acestor or
gane, în colaborare cu comi
tetele U.T.C., trebuie să spriji
ne mai intens asociațiile spor
tive pentru organizarea unei 
bogate activități competiționa- 
le. Numai așa se poate afirma 
că în privința sportului 
masă ne-am făcut datoria, 
dică am realizat ceea ce 
revine, ceea ce avem obligația 
să înfăptuim.

Stiinta Petroșani» w •

Fotbal, divizia C

am 
se 
se

sportivă cunoaște 
zile o efervescență 
Așa se petrec lu-

Ie 
se

Prof. Dorel VLADISLAV, 
prim-vicepreședinte al 

C.M.E.F.S. Petroșani

Un joc al ineficientei și ratărilor

unu

cînd, 
căl-

legitima-
Petre Li

căre a re-
Jiului in

Nădășan, 30 
și 42 Grui i, 
de a deschide 
intervențiile

ieti
recomandării 

a

Duminică, studenții petro- 
șăneni au primit pe t'eren 
propriu replica colegilor lor 
de competiție din echipa ce 
poartă numele fluviului .pe 
care este așezat orașul Cala
fat — Dunărea. Oaspeții, 
prezentînd o echipă mult în
tinerită, cu unii jucători c;e 
certă valoare au oferit un 
joc care, pe bună dreptat ;, 
la finele partidei a fost apla
udat de publicul spectator. 
Replica dîrză pe care a i 
dat-o elevilor profesorului 
Gh. Irimie a constituit o re
velatoare atestare a dispoii- 
bilitățilqr tehnico-tactice de 
care dispune echipa de pe 
malurile Dunării. Compo- 
nenții formației gazde nu au 
reușit în ciuda presingulu' 
aproape permanent la care 
și-au supus adversarii, v" 
special în cea de-a doua re
priză, să fructifice vreo oca
zie avută la poarta apărată 
excelent de talentatul Iovan. 
In minutele 18 
Gudei, 38 David 
sînt pe punctul 
scorul, dar
prompte ale apărătorilor oas-

deceniu rodnic

Știința Petroșani a întîl- 
nit în etapa a șasea a cam
pionatului diviziei B de hand
bal, seria a II-a o echipă lip
sită de veleități, resemna
tă încă de la primele schim
buri de mingi și anume 
„7-le“ Constructorului Ora
dea. Jocul a fost anost în 
primele minute, apărările 
avînd rolul principal, dova
dă că primul gol s-a marcat 
abia in minutul 7, iar cel 
de-al doilea în minutul 
17 ( ! ?) Finalul primei re
prize este mai animat, 
denții detașîndu-se la

stu-
4 

goluri diferență (5-1). Se cu
vine să arătăm forma bună

a portarului formației 
dențești 
pe parcursul 
a primit doar

La pauză, 
ronim Ceacu 
rioase modificări în echipă, 
la cîrma căreia se află de 
puțin timp. Mastici rede
vine „tunarul" de altădată, 
iar Rovinaru încearcă pă
trunderi de mare spectacol 
pe semicerc. Partida, dis
putată în limitele sportivi
tății i-a sfîrșit cu scorul de 
14-6, scor care îi favorizează 
pe studenți, astfel ca după a-

stu-
ing. Loy —, care 

a 30 de minute 
un gol 1 
antrenorul 
efectuează

le
sc-

ceastă etapă ei 
fia in clasamentul seriei, 
galînd la puncte pe Timișul 
Lugoj, fostul lider. Totuși, 
la golaveraj, diferența de 
puncte e favorabilă studen
ților. Autorii golurilor Lu
pul (5), Gliga (4), Szemes (2), 
Mastici, Bora și Flețan cîte 
unul pentru Știința și Dohan 
(3), Szilvasy, Vilaki și Cze- 
gen cîte unul pentru Construc
torul Oradea.

Partida a fost condusă bine 
de cuplul timișorean I. Lu- 
chici — Fr. Szabaszlay.

BELGRAD 8 (Agerpres).
— Turneul internațional de
șah „Memorialul Bora Hos
tiei" s-a încheiat la Vîrșeț, 
cu victoria marilor maeștrii 
Parma (Iugoslavia) și Trin- 
gov (Bulgaria), clasați pe 
primul loc, la egalitate, cu 
cîte 9 puncte din 14 posi
bile. I-au urmat in clasa
ment Velimirovici (Iugosla
via), Hecht (R.F. Germania), 
Radulov (Bulgaria) — 8,5
puncte, Quinteros (Argenti
na),. Buljovici (Iugoslavia)
— 8 puncte, Uhlmann (R.D. 
Germană), Forintos (Unga
ria) — 7 puncte, Krnici (Iu
goslavia), Zuckermann 
(S.U.A.), Kirov (Bulgaria)
— 6,5 puncte etc.

BUENOS A1RES 8 (Ager
pres). — Echipa de fotbal a 
Argentinei s-a calificat în 
turneul final al Campiona
tului mondial, programat a- 
nul viitor în R.F. Germa
nia.

In ultimul joc din cadrul 
grupei a II-a preliminare 
sud-americane, fotbaliștii ar
gentinieni au jucat la Mon
tevideo cu formația Para
guayului, pe care au în
vins-o cu 
(1-1).

au
scorul de 3—1

♦

8 (Agerpres). —PRAGA
A luat sfîrșit turneul inter
național de box „Memoria
lul Prohaska“, desfășurat 
la Ostrava.

In finala categoriei semi
grea, pugilistul român Con
stantin Dafinoiu l-a învins 
prin K.O. pe Maier (R.D. 
Germană). Dintre ceilalți în
vingători s-au remarcat Lo- 
din (U.R.S.S.) — muscă, Do
mingo (Franța) — cocoș și 
Dobrohotov (U.R.S.S.) — u- 
șoară.

12 octombrie 
ta înscrisă în 

fia sportivă a Iui 
bardi, dată de la 
prezentat culorile 
meciurile oficiale.

Parcă a fost 
in urma 
duroase a antrenorului V. 
Tîlmaciu, a venit în Petro
șani tînărul Petre Libardi, 
fiu de miner de prin părți
le Cîmpulung-Muscel-ului.

Libardi și-a ciștigat ime
diat simpatia susținătorilor 
Jiului prin modestia și mai 
ales seriozitatea pu/in obiș
nuită la un tlnăr sportiv de 
vîrsta lui. Acomodarea cu 
echipa s-a iăcut cu ușurință, 
incadrindu-se perfect în jo
cul înaintării Jiului, compu
să în acea vreme din viitorii 
lui buni prieteni: 
viei, Peronescu și

împreună cu 
produce 
ordinară 
nată ca 
sportivă 
revenit in 
mul meci la 21 august 1966, 
va /drobi reputația echipei 
Steagul roșu Brașov, cu sco
rul de 7-0. Pe bună drepta
te se poate spune că acești 
ultimi 10 ani de activitate 
competifională ai Jiului pot 
fi caracterizați drept .dece
niul Libardi", așa după cum 
anii 1948-1958 reprezintă de
ceniul regretatului maestru 
emerit al sportului Tudor 
Paraschiva.

In acest interval, Libardi a 
participat (pînă azi) la 188

mai tîrziu 
surpriză, 

alare și 
centrală, 

divizia

Martino- 
Casandra. 

aceștia, va 
o extra- 

consem- 
în presa 
cind Jiul, 
A in pri-

(din 211 
■forma- 
mai în-

meciuri de divizia A 
posibile), a lipsit din 
tie in două perioade 
delungate, in 1969 pentru sa- 
tislacerea stagiului militar și 
în 197 f din cauza unei 
tervenfii chirurgicale, 
plus, a mai participat, ' 
culorile Jiului, ia circa 
de meciuri de divizia B, Cu
pa României și internaționa
le, fără a mai socoti și me
ciurile amicale de pregătire.

In cele 188 de partide dis
putate în divizia A, a înscris 
relativ puține goluri (42), 
aceasta din cauză că în ma
joritatea timpului a jucat pe 
post de mijlocaș 
de apărare și 
Deși puține la 
dindu-ne însă la 
le-a marcat, 
golurile lui Libardi 
totdeauna au fost extrem de 
valoroase, aducind echipei 
puncte prefiose în clasament.

Fotbalul i-a adus interna
ționalului Libardi multe sa
tisfacții, în special i-a creat 
posibilitatea unor călătorii 
fascinante cu echipa Jiul și 
cu reprezentativele naționa
le, dintre care de neuitat a 
fost călătoria in 
sud, cu naționala 
In acest turneu, 
fost unul din cei 
mă jucători, 
cer de la Penarol, fiind în
trebat de care dintre jucăto
rii noștri t-a plăcut mai mult, 
a spus: - „nr. 11 (Moldovan), 
nr. 10 (Libardi) și portarul".

Să fi tlnăr și să ai cinstea 
să faci parte din prima echi
pă a fării tale, să vizitezi 16

cu sarcini 
coordonare, 
număr, gin- 

ielul cum 
constatăm că 

aproape

America de 
de tineret..

Llbardi a 
mai în for- 

Vestilul Spen-

iari străine, dintre care 
africană și trei sud-america- 
ne, să ai mîndria să pofi 
spune că, printre alte minu
nății văzute, în Ecuador ai 
avut posibilitatea să treci li
nia care marchează mijlocul 
globului terestru, nu sînt mo
mente lesne de uitat, sau la în- 
demîna oricui. Libardi a îm
pletit armonios activitatea 
sportivă, cu studiile, absol
vind în 1970 Institutul de 
mine.

Și azi Libardi continuă să 
fie coordonatorul 
omul de echilibru 
ei Jiul In 
mulfi tineri, 
văfat lucruri 
pitonul" lor.
fie același jucător tenace ca
re 
să 
di 
re
ca“ lui și a echipei, așa cum 
a marcat-o la timpul său, cel 
care a fost Tudor Paraschiva.

de joc, 
al formaji- 

figurează 
au de în
de la .ca

să

care 
care 
utile
El continuă

Încearcă în tiecare meci 
dea totul pe teren. Libar- 
este sportivul-cetălean ca- 
a marcat cu cinste „epo-

loan BOGDAN

★
Astăzi, In Sala sportu

rilor din Pitești, va incepe 
tradiționala competiție in
ternațională feminină de 
handbal, „Trofeul Carpați". 
In prima zi de întreceri sînt 
programate, cu începere de 
la ora 17,00, următoarele 
partide: România (I)
— România (II); U.R.S.S.
— Ungaria și Iugoslavia
— R.D. Germană.

Campionatul județean de handbaloeți și ale portarului dună
rean, fac ca la pauză tabela 
de marcaj să arate un s:or 
alb.

La reluare. jocul studen
ților pare ceva mai incisiv. 
Se încearcă cu disnerare — 
dar fără luciditate — deschi
derea scorului. Oaspeții ripo
stează curajos prin contra
atacuri debordante mai 
pe partea insistentului 
intaș Miculescu, desfac 
bine jocul pe ambele laturi, 
linia mediană avînd în a 
eeastă strategie de ioc. imnu- 
să de conjunctura meciului, 
un cuvînt hotărîtor, achit,n- 
du-se cu brio de sarcina avu
tă. Știința insistă permanent, 
dar din păcate ineficient. 
David. în min. 49, Burnete 
la o acțiune pe cont propriu 
în min. 80. au avut 
deosebit de favorabile 
decide soarta partidei, 
neșansa îi ocolește și

pe studenți. 
gazdelor 
modificare 

compartimentele de 
fără folos. Și cînd 
doar 6 minute pînă 
rul final, oaspeții 
câte înscriu. La o 
bine executată de pe partea 
dreaptă, Miculescu, după 
ce-1 depășește pe Sandu ie
șit în întîmpinare, înscrie 
unicul gol al partidei. In 
min. 43 studenții ratează cea 
mai mare 
Bulbucan 
bară, mingea revine în 
dar Rotea luftează din 
trimiterea balonului în 
tă.

La fluierul arbitrului 
șorean Eduard Krepil, 
a condus regulamentar a- 
ceast'ă partidă, cele două e- 
chipe au aliniat următorii 
jucători : Știința : Bogheanu 
— Rado, Roșu (min. 57 Pan- 
delaș), Sandu, Burnete — 
Nădășan, Bulbucan — Gudei 
(min. 57 Rusu), Gruia, David. 
Rotea ; Dunărea ; Iovan — 
Constantin Onică, Constantin, 
Pîrjol, Dumitru — Ciobanu, 
Trăistaru, Corneanu — Chi- 
ra, Miculescu, Stepan.

ceasta dată 
Antrenorul 
curge la o

La Vulcan, echipele gazde invinse categoric

ales 
i nu
mai

ocazii 
de a 
însă 

de a-

re- 
î i 

joc d-ir 
mai erau, 
la flui 
sînt cei 
centrare

Duminică, pe terenul de 
handbal din incinta micro- 
complexului sportiv „Minerul" 
din Vulcan a avut loc un a- 
devărat maraton hadbalistic, 
în fața a peste 500 spectatori. 
Din cele cinci echipe femini
ne participante în campiona
tul județean, două sînt din 
orașul Vulcan. Merită felici
tări asociațiile sportive Mi
nerul și F.S.H., pentru fru
moasa inițiativă de a sprijini 
această disciplină sportivă 
(ar fi bine ca în viitor să se a- 
corde mai mult sprijin, aces
tor formații atît material cit 
și moral, iar exemplul lor să 
fie urmat și de celelalte aso
ciații sportive.)

Minerul Vulcan a fost în
trecută de Școala sportivă Pe
troșani cu 12-8, după un joc 
bun ca luptă, voință și spec
tacol. Nu putem să nu evi
dențiem efortul depus și dă
ruirea în joc revelate de E- 
dith Konyeszki, Angela 
Ivan și Zoia Cîrneală, 
la Școala sportivă iar 
la Minerul Vulcan, Pușa Mo- 
roe, Viorica Torok, Elena

Cojocaru și Lenuța Hirș.
A arbitrat cu scăpări Gheor- 

ghe Ștefan, din Petroșani.
In cel de-al doilea joc, 

apărut pe teren echipele 
minine F. S. H. 
Sănătatea

au
te-

Și 
Cu 
hu

Vulcan 
Hunedoara, 

o formație mai robustă, 
au obținut o 

clară: 6-26 — dar 
de goluri nu ilus- 
deplin replica dată 
care au luptat mult

de 
de

nedorencele 
victorie 
diferența 
trează pe 
de gazde, 
pentru a echilibra forțele pe 
teren. De-a lungul jocului 
am reținut comportarea bună 
avută de jucătoarele 
Crecan și Rodica Corici, 
la gazde, iar de la 
tea" de Si don ia 
genia Ștefănescu și 
Mîndreanu. 
prestat de 
ljanos, Petroșani.

Cel de-al treilea joc, la ca
re arbitrul delegat nu s-a 
prezentat (lucru inadmisibil 
într-un campionat oficial) a 
opus pe Minerul Paroșeni și 
Stejarul Hațeg, scor 15-20.

Ileana 
de 

.Sănăta- 
Zepa, Eu- 

Victoria 
Slab arbitrajul 
Dezideriu Pal-

ocazie a partidei : 
șutează plasat în 

teren, 
careu 
poar-

și mai variată, aso- 
sportivă Voința Pe- 
cu sprijinul org-ani- 
U.T.C. din unitățile 

meșteșugărești

timi-
care

Popice
Jucătorii echipei Jiul Pe

trila au repurtat din nou 
un succes pe propria arenă. 
Intîlnind în cadrul etapei 
a 4-a a diviziei naționale A 
formația I. C. Oradea, gaz
dele au cîștigat întîlnirea 
cu scorul de 5149 p.d. 
5062 p.d.

Volei
In sala Minerul din Lu- 

peni, sîmbătă s-au întîlnit 
în cadrul campionatului 
municipal de volei masou- 
lin echipele Minerul Lu- 
peni și Parîngul Petroșani. 
Scorul înregistrat a fost de 
3-0 în favoarea 
Oaspeț;i au dat 
dîrză, dar verva de joc a 
minerilor și obișnuința de 
a juca în sală a făcut ca 
scorul să nu fie. echilibrat 
decît în ultimul set.

gazdelor, 
o ripostă

Disputat în fața unui număr 
record de spectatori, jocul a 
fost echilibrat • și bun ca fac
tură tehnică, în prima repri- 

acțiunile 
anemice, 

de 
să dege- 

eliminările se în- 
iar arbitrajul părti- 
lui Dezideriu Pal- 
și Ștefan Gheorghe 
prin acordarea cu 
ușurință a 7 lovituri 
metri, să se risipeas- 

remontare

ză. După pauză 
gazdelor sînt mai 
se ratează inexplicabil 
mult. Jocul începe 
nereze, 
mulțesc 
nitor a 
ljanos 
fac ca, 
multă 
de la 7 
că eforturile de 
ale jucătorilor mineri, tribu
na să se înfierbînte într-atît 
de tare îneît 
cu greu au putut 
„spiritele" 
nai, cînd 
o victorie 
Dar după 
fără 
bineînțeles, un rezultat de e- 
galitate era cu mult mai e- 
chitabil.

Marius CIORTEA, 
corespondent

organizatorii 
tempera 

plnă la fluierul fi- 
oaspeții au obținut 

foarte prețioasă, 
aspectul 

incidentele
jocului, 

petrecute

♦

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
— La Moscova se desfășoa
ră în aceste zile finala ce
lui de-al 41-lea Campionat 
unional masculin de șah, 
competiție la care participă 
18 mari maeștri și maeștri 
internaționali.

După disputarea a 4 run
de, în fruntea clasamentului 
se află fostul campion mon
dial Boris 
puncte.

Spasski cu 3

*

3 (Agerpres). —

„Crosul tinerelor

cooperatoare"
In dorința de a asigura ti

nerilor și chiar vârstnicilor 
o activitate sportivă cît mai 
bogată 
ciația 
troșani, 
zațiilor
cooperativei 
„Unirea" a înscris în calen
darul sportiv al acestei pe
rioade ample acțiuni spor
tive de masă.

Vizînd înlesnirea practi
cării sportului preferat, în 
mod organizat și pe o dura
tă mai mare de timp, între
cerile vor cuprinde 4 disci-

I. ȚABREA

eșalo-
două

din cooperație 
aceste zile la 

volei și handbal, 
se află în plină

pline, cu concursuri 
nate pe distanțe de 
luni.

Lucrătorii 
se întrec în 
fotbal, cros, 
Competițiile
desfășurare. Recent, pe sta
dionul Jiul a avut loc una 
din cursele de cros rezerva
te fetelor din cooperație.

Iată și cîștigătoarele aces
tei întreceri : 400 m: 1.
Cornelia Bărbulescu ; 2).
Doina Sîrbu ; 3. Terezia
Popescu ; 600 m : 1. ludita 
Săbău ; 2. Adriana Tămaș ; 
3. Irina Gabor.

Concursuri reușite, cu nu
meroși participanți, s-au or
ganizat și Ia fotbal între ser
viciul administrativ și ser
viciul producție. Rezultat 
final, 6—5 în favoarea ser
viciului administrativ.

încheierea competiției 
sportive este programată în 
data de 15 noiembrie. Cam
pionatul asociației sportive 
cît și alte acțiuni ale spor
tului de masă sînt inițiative 
bune ale sportivilor de la 
„Voința", care ar putea fi 
preluate și de alte asociații 
sportive din comerț și co
operație.

PRAGA ,
Cea de-a 43-a ediție a con
cursului internațional 
maraton de la Kosice 
reunit Ia start atleți din 18 
țări, printre care Australia, 
Canada, Elveția, Ungaria, 
Franța, Belgia, Finlanda, 
R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Polonia, S.U.A., U.R.S.S. 
și Cehoslovacia.

Victoria a revenit atletu
lui sovietic Vladimir Moi
seev, care a parcurs clasica 
distanță de 42,195 km în 2h 
19’01”2/10. Pe locul secund 
s-a clasat Hans Joachim 
Truppel (R.D. Germană) — 
2h 20’44”, urmat de Vik
tor Silaev (U. R. S. S.) — 
2h 20’57”6/10, Ferenc Se- 
keresz (Ungaria) — 
2h 21’16”6/10 și Bernd 
Arnold (R.D. Germană) — 
2h21’29”4/10.

de
a

*

MONTREAL 8 (Agerpres).
— Tînărul tenisman ameri
can Jimmy Connors a ter
minat învingător în turneul 
internațional de la Quebec, 
concurs contînd pentru 
„Marele Premiu — FILT". 
In finală, Connors l-a 
întrecut în patru se
turi : 6—1, 6—4, 6—7, 6—0 
pe compatriotul său Marty 
Riessen.

Proba de 
cîștigată de 
Carmichael
Frew McMillan (R.S.A.), în
vingătoare cu 6—2, 7—6 în 
finala susținută cu cuplul 
american Jimmy Connors
— Marty Riessen.

dublu a fost 
perechea Bob 
(Australia) —

V. DOREL

I
I
I
I
I
I
I

(Agerpres)
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SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTE 1“
Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

toare, toți oamenii muncii din 
industrie le obțin în în
făptuirea planului cincinal, a 
sarcinilor trasate de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului. Pe 
primele nouă luni din acest 
an, producția industrială este 
superioară celei de anul tre
cut cu 14,7 Ia sută, depășind 
prevederile planului pe aceas
tă perioadă cu peste un mi
liard lei. Aceasta demonstrea
ză că avem depline posibili
tăți ca planul industriei pe 
acest an să fie nu numai în
deplinit, dar chiar și depă
șit. (Aplauze prelungite; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Succesele pe care le obținem 
în dezvoltarea industriei asi
gură și condițiile necesare 
pentru dotarea agriculturii cu 
mașini și tractoare agricole, 
punerea la dispoziția ogoare
lor a unor cantități tot mai 
însemnate de îngrășăminte și 
de alte substanțe chimice. A- 
nul viitor, agricultura va 
primi circa 14 000 de tractoa
re, ceea ce înseamnă de cinci 
ori mai mult decît totalul trac
toarelor pe care le avea Ro
mânia în anul 1938, asigurîn- 
du-se astfel condiții tot mai 
bune pentru executarea la 
timp și la nivel superior a 
tuturor lucrărilor agricole. S-a 
vorbit aici de combin^ „Glo- 
ria“. Cei din agricultură știu 
ce minunate rezultate dă a- 
eeastă combină la strînsul 
la timp și fără pierderi al 
recoltelor. Anul viitor, alte 
citeva mii de astfel de com
bine se vor adăuga celor exis
tente deja pe ogoarele agri
culturii noastre. Va crește, de 
asemenea, cantitatea de 'ngră 
șăminte. De altfel, după cum 
ați auzit, începînd de ieri, nu 
departe de aici, a început să 
producă noul combinat chimic 
de îngrășăminte azotoase. U- 
răm celor de la -.-oml’inat să-si 
îndeplinească în buna condi
ții sarcinile de produc ț-v, li- 
yrind celor din Bărăgan — 
dar și celor -lin 
— o cantitate mii mare de 
grășăminte. in -a din anul 
itor. (Aplauze prelungite, 
rale)

Iată că. atlt în industrie 
și în agricultură, 
muncii din țara noastră 
făptuiesc neabătut politica 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Ro- 

, mâniei, dau viață programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, asigură 
înălțarea civilizației socialiste 
pe pămîntul strămoșesc al pa
triei ! (Aplauze puternice, u- 
rale se scandează: .Ceaușescu 
— PC.R.“).

Pentru rezultatele bune ob
ținute în întreaga lor activi
tate. doresc să adresez, și cu 
acest prilej al sărbătoririi „Zi-

lei recoltei11, tuturor întreprin
derilor de stat, tuturor coope
rativelor, întreprinderilor de 
mecanizare, tuturor țăranilor 
cooperatori, lucrătorilor din u- 
nitățile agricole de ștat, ingi
nerilor, tehnicienilor, oameni
lor de știință din agricultură 
cele mai calde felicitări și u- 
rări de noi succese. (Aplauze 
puternice, urale prelungite).

De asemenea, doresc, cu a- 
cest prilej, să adresez clasei 
noastre muncitoare calde fe
licitări pentru rezultatele ob
ținute pe primele nouă luni, 
precum și urări de noi succe
se în înfăptuirea cu succes a 
planului cincinal (Aplauze 
puternice, urale prelungite).

Avem, desigur, rezultate bu
ne și în dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei, culturii. De 
altfel, este de înțeles că toa
te realizările noastre nu ar 
fi posibile fără a asigura ridi
carea nivelului de cunoștințe 
al întregului popor, fără a pu
ne la temelia a tot ceea ce 
înfăptuim cuceririle științei și 
tehnicii contemporane. Socia
lismul nu se poate construi 
decît pe baza a tot ceea ce a 
făurit mai bun omenirea pînă 
in prezent — și el 
ționează pentru a 
gîndirea, voința și 
omului spre a fi în 
cucerească tot 
culmi ale științei, să pună cu
ceririle ei in slujba progresu
lui. a bunăstării și fericirea 
popoarelor. (Urale, ovații. Se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul").

Tot ceea ce înfăptuim este 
destinat omului. întreaga poli
tică a partidului nostru 
construcție a orînduirii 
cialiste este chemată să asi
gure condiții tot mai bune de 
viață materială și spirituală 
pentru toți cetățenii patriei, 
manifestarea deplină a per
sonalității 
rea activă 
cietâții a 
patriei, a

însuși ac- 
descătușa 
inițiativa 
stare . să 

mai înalte

de 
so-

z

dețe 
in- 
vi- 
u-

cît 
oamenii 

în-

umane, participa- 
la conducerea so- 

tuturor cetățenilor 
întregului popor. 

Făurirea orînduirii socialiste 
este opera conștientă ă mase
lor, a poporului, care, stăpîn 
pe destinele sale, își făurește 
viața așa cum o dorește! 
(Urale, aplauze, ovații. Se 
scandează 
P.C.R.")

Cunoașteți 
re Ie facem 
nivelului de 
truirea de locuințe și așezări 
social-culturale. Cred că Slo
bozia constituie ea însăși un 
exemplu al acestor preocupări 
și realizări ale regimului nos
tru socialist privind ridica
rea orașelor și satelor la un 
grad superior de civilizație, 
asigurarea unor condiții de 
locuit din ce in ce mai bune. 
(Urale puternice, aplauze: se 
scandează „Ceaușescu — 
P.C.R")

Desigur, avem rezultate bu
ne în toate domeniile de acti
vitate. Am ascultat de nenu-

o
ovații. 

„Ceaușescu

eforturile pe ca- 
pentru ridicarea 

trai, pentru cons-

Adunarea
Pe platoul din lata sediu

lui Comitetului judefean de 
partid s-au întrunit 
mii de locuitori din 
zia și din comunele 
lui Ialomița pentru 
cipa la marea 
Iară închinată 
tei".

In întregul 
plină 
formare edilitară, domnește 
o atmosferă însuflețitoare, 
de vibrant entuziasm patri
otic. Pe mari pancarte sînt 
înscrise cuvintele: „Trăias
că Partidul Comunist Ro
mân, 
tarul 
șui 
„Trăiască Republica 
listă România l“, 
„Oameni ai muncii 
dețul 
oentru 
exemplar a 
plan pe anul 1973, a cinci
nalului înainte de termen I", 
„Trăiască eroica noastră 
clasă muncitoare I", „Trăias
că harnica noastră țără
nime 1“

Zecile 
panfi la 
cu urale 
>e apariția la 
Uului 
lean 
șului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat.

Deschizînd adunarea, to
varășul Vasile Marin, prim- 
secretăr al Comitetului ju
dețean Ialomifa al P.C.R., a 
exprimat deosebita bucurie 
a' locuitorilor orașului și ju
dețului de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor pe iubitul 
conducător al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prezenta dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de 
stat la „Sărbătoarea recol
tei" în judeful Ialomifa 
constituie o mare onoare, o 
înaltă cinste pentru noi și 
în același timp o dovadă a 
grijii manifestate de con
ducerea partidului și statu
lui fată de cei care-și des
fășoară activitatea pe ogoa
rele patriei. Vă rog să-mi 
permitefi să vă adresez din 
inimă, în numele celor pre- 
zenți la această manifestare, 
al tuturor cetățenilor jude
țului, urarea strămoșească 
adresată celor scumpi și

zeci de 
Slobo- 

județu- 
a parti- 

adunare popu- 
„Zilei recol-

oraș, 
dezvoltare și

aflat in 
trans-

în frunte cu secre- 
său general, tovară- 

Nicolae Ceaușescu I", 
Socia-

chemarea 
din ju- 

lalomița 1 Luptafi 
realizarea în mod 

sarcinilor de

de mii de partici- 
adunare intîmpină 
și ovații entuzias- 

balconul se- 
Comiletufui jude-, 

de partid a tovară-

multă satisfac- 
pe care con
state, oamenii 
întîlnit le fă- 
poporului ro-

mărate ori cu 
ție aprecierile 
ducătorii altor 
cu care m-am 
ceau la adresa 
mân, a realizărilor lui. Fără 
nici o îndoială că nu poate 
decît să ne bucure faptul că 
munca poporului nostru, rea
lizările lui pe calea socialis
mului sînt apreciate pe toate 
meridianele. Dar toate aceste 
realizări și aprecieri ne obligă 
să ne privim critic și autocri
tic munca, să vedem că, pe 
Jîngă ceea ce am realizat, mai 
avem încă multe de făcut spre 
a asigura lichidarea stării de 
înapoiere de Ia care am por
nit, spre a înfăptui în bune 
condiții programul trasat de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională privind fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîn- 
tul României. De altfel, ceea 
ce am realizat ne îndreptățeș
te să spunem că avem condi
ții, că poporul nostru are for- 

• ța necesară pentru a înfăptui
cu succes acest program. Tre
buie însă să luptăm cu mai 
multă hotărîre împotriva 
nor lipsuri și neajunsuri, să 
ne îmbunătățim continuu ac
tivitatea în toate domeniile 
spre a obține rezultate și mai 
bune.

M-am referit aici la rezul
tatele obținute de cîteva ju
dețe, de un număr de coope
rative. Dar nu putem să nu 
menționăm că sînt încă unele 
cooperative și chiar unele ju
dețe care au în acest an recol
te slabe.

Ceea ce au realizat județe
le și cooperativele care au ob
ținut. producții mari demons
trează că stă în puterea fie
cărui județ, a fiecărei coope
rative și întreprinderi de stat 
sg obțină recolte tot mai 
mari, că avem încă însem
nate rezerve în toate sectoa
rele din agricultura noastră, 
pentru a obține recolte boga
te, pentru a face să crească 
bogăția națională și, pe .aceas
tă bază, și veniturile și bu
năstarea tuturor locuitorilor 
de la sate, ale întregului nos
tru popor. De aceea, chema
rea pe care doresc s-o adre
sez, de aici, din Cîmpia Bă
răganului, tuturor lucrătorilor 
din agricultură, începînd cu 
cei din Ialomița, este de a 
face totul ca anul 1974 să fie 
un an record pentru produc
ția agricolă în toate domeni
ile. (Aplauze puternice, urale; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.11)

Nu doresc să intru acum în 
amănunte ; cunoașteți bine 
problemele ce trebuie Soluțio
nate. Este necesar să luăm 
toate măsurile pentru a asigu- 

” ~rtT Tblbsinesr fn cele mai bune 
condiții a suprafețelor agri
cole, a fiecărui metru patrat 
de pămînt. Trebuie să facem 
totul pentru a însămînța la 
timp, a întreține în bune con-

a strînge 
a asigura în

ia 
a- 
A-
a-

a- 
că 

con- 
Mi- 
lua

u-

diții culturile, 
vreme, pentru 
nul 1974 o recoltă bogată, 
vem toate condițiile pentru 
ceasta ! Știu că atât coopera
torii, cît și lucrătorii din în
treprinderile de stat din ju
dețul Ialomița doresc să ocu
pe și anul viitor primul loc. 
Eu sînt pentru o întrecere 
deschisă a tuturor județelor. 
Deci, dorind succes celor din 
Ialomița în întrecerea pentru 
a ocupa locul I, chem însă și 
celelalte județe la întrecere ! 
Și. aș dori ca în 1974 la „Ziua 
recoltei11 să acordăm Steaua 
de aur „Secera și ciocanul11, 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste11 județului care va ob
ține la grîu peste 4 000 de kg 
la hectar. (Vii aplauze). Iar 
întreprinderilor de stat și co
operativelor care vor obține 
6 000 de kg grîu la hectar le 
vom acorda, de asemenea, tit
lul de „Erou al Muncii Socia
liste11. (Vii aplauze) Vom îm
părți județele — printr-o ho
tărîre specială — în trei zo
ne. pentru ca întrecerea să ți
nă seama de condițiile speci
fice ale acestora. Cifrele pe 
care le-am dat 
ră la zona I.

Știu, ștacheta 
dar e posibil de 
convins că încă 
itor vom avea 
agricole de stat și cooperative 
care vor obține, pe întreaga 
suprafață ce o vor însămînța 
cu grîu, recolte de peste 6 000 
de kg la hectar. (Aplauze pu
ternice)

Este necesar să acordăm 
mai multă atenție problemelor 
pregătirii oamenilor. Pînă la 
urmă tot ceea ce realizăm 
se datorește muncii oamenilor 
— și trebuie să menționez și 
aici că, de altfel, principala 
realizare a socialismului, a 
partidului nostru este tocmai 
ridicarea omului, care a deve
nit stăpin pe destinele sale, 
care' muncește pentru sine, 
conștient că tot ceea ce face 
este chemat să servească atît 
bunăstării sale, cît și bunăs
tării generale a societății, 
înălțării patriei socialiste pe 
noi culmi de civilizație, întă
ririi independenței și suvera
nității ei. (Urale puternice, 
prelungite; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Iată de ce, în următoarele 
luni trebuie să acordăm mai 
multă atenție 
cursurilor școlilor 
pornind de la faptul 
munca agricolă nu 
poate face decît cu 
moderne, decît aplicînd cuce
ririle științei, decît cu oameni 
cu cunoștințe temeinice în do
meniul agrotehnicii. Vă tre
bui să deptthem eforturi mal" tru Partidul Comunist Român, 
mari decît pînă acum spre a 
obține o îmbunătățire a acti
vității noastre de ridicare a 
cunoștințelor generale ale tu-

aici se refe-

este înaltă, 
sărit. Eu sînt 
din anul vi- 
întreprinderi

organizării 
agricole, 

că astăzi 
se mai 
mijloace

turor lucrătorilor din agricul
tură. Avem condiții corespun
zătoare pentru a realiza 
ceasta — și sînt convins 
fiecare comitet județean, 
siliu popular, precum și 
nisterul Agriculturii vor
toate măsurile pentru a asigu
ra înfăptuirea în bune condi
ții a acestor sarcini. Să unim, 
deci, toate eforturile pentru 
a putea pune bazele unei 
producții sporite, pentru ca 
agricultura să aducă o contri
buție tot mai însemnată la 
dezvoltarea și bunăstarea în
tregii noastre națiuni socialis
te ! (Aplauze puternice, urale 
prelungite).

Dragi tovarăși,
Tot ceea ce facem pentru 

construcția socialismului con
stituie o contribuție la cauza 
generală a progresului social, 
la cauza socialismului. Rezul
tatele pe care fiecare țară le 
obține în construcția socialis
mului întăresc socialismul în 
general, fac să crească pres
tigiul său în lume, întăresc 
forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni. Ro
mânia, pornind de la această 
strînsă unitate între sarcinile 
naționale, și internaționale, 
desfășoară o intensă activitate 
pentru extinderea colaborării 
cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, punînd 
la baza acestor relații egali
tatea în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, respectul 
independenței și suveranității, 
avantajul reciproc. (Aplauze 
puternice).

Sîntem hotărîți să ne adu
cem, și pe plan internațional, 
contribuția la făurirea unei 
lumi mai drepte, mai bune, 
care să excludă forța sau a- 
menințarea cu forța din rela
țiile dintre state, a unei lumi _ 
a colaborării și păcii, care să ’ 
garanteze fiecărei națiuni 
dreptul la dezvoltare liberă, 
independentă, (Aplauze 
ternice, urale).

In încheiere, doresc să 
dresez tuturor lucrătorilor 
unitățile agricole și 
cooperatorilor din 
întregii noastre țărănimi ura
rea de a obține succese tot 
mai mari în activitatea lor, 
multă sănătate și multă feri
cire !' (Aplauze puternice, u-

, rale prelungite).
De asemenea, adresez clasei 

muncitoare, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în
tregului nostru popor cele mai 
bune urări de succes 
că, de bunăstare și fericire 1 
(Aplauze puternice, urale și 
ovații. Toți cei prezenți Ia 
adunare ovaționează înde
lung, cu multă căldură, pen-

pu-

a- 
din 

tuturor 
Ialomița,

în mun-

pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

populară din Slobo

Adunarea populară, semn al 
înaltei cinstiri pe care parti- 

o 
ce- 

a 
Iu

dul, .întregul nostru popor 
acordă țărănimii, tuturor 
lor ce muncesc pe ogoare, 
fost precedată de vizita de 
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat în 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna „Gh. Do
ja11.

...7 octombrie. Dimineață 
autumnală scăldată într-un 
soare generos. Elicopterele a-

vînd la bord pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovară
șa Elena Ceaușescu, pe con
ducătorii de partid și de stat 
se înalță deasupra Capitalei, 
lăsînd în urmă orașul cu mo
numentalele sale cons r’ieții. 
cu atrăgătoarele cartiere noi. 
Curînd, arhitectura urbană ce
dează locul cîmpurilor întin
se. Acum, la mijlocul toam
nei, Bărăganul se înfățișează 
în două ipostaze : de o parte 
cimpurile galbene ruginii, de 
cealaltă parte ogoarele crude 
cu griu abia răsărit. Prin mii

de kilometri de canale, Bără
ganul își asigură în cea mai 
mare parte apa fără să mai 
fie tributarul naturii. Din loc 
în loc, în preajma comunelor 
și satelor reînnoite, apar con
strucțiile simetrice ale ferme
lor și complexelor zootehnice 
aparținînd unităților agricole 
de stat și cooperatiste, se dis
ting siluetele masive ale fa
bricilor de nutrețuri combina
te, ale obiectivelor industriei 
alimentare și ușoare — însem
ne ale Bărăganului agrar-in- 
dustrial, în plină înflorire.

Cooperativa agricolăVizita la
de producție „Gheorghe Doja

La ora 9,00, elicopterele a- 
terizează pe pămînturile Co
operativei agricole din comu
na Gheorghe Doja. Intr-un de
cor specific acestei toamne bo
gate, lîngă tarlalele proaspăt 
însămînțate, în preajma a do
uă șiruri imense de porumb 
auriu, rod al hărniciei meca
nizatorilor și cooperatorilor, 
mii de țărani ialomițeni, ca
dre didactice, elevi și pionieri 
flutură stegulețe roșii și tri
colore, scandează puternic nu
mele secretarului general al 
partidului, a cărui sosire este 
așteptată cu adîncă emoție și 
bucurie.

Pe mari pancarte sînt în
scrise cuvinte exprimând sim
țăminte de dragoste fierbinte 
față de patria socialistă, față 
de partidul și de secretarul 
său general. Pe un panou este 
înscrisă urarea : „Bine ați ve
nit, iubite tovarășe Ceaușescu 
în județul Ialomița !“. In în- 
tîmpinare au venit Vasile Ma
rin, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, Angelo 
Miculescu, ministrul agricultu- 
turii, industriei alimentare și 
apeior, Aldea Militaru, minis
tru secretar de stat, președin
tele Uniunii naționale a coope
rativelor agricole de produc
ție, Nicolae Giosan, președin
tele Academiei de științe a- 
gricole șt silvice, reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

O gardă militară, alcătuită 
dintr-o companie de ostași, o 
formație cte luptători ai găr
zilor patriotice și un detașa
ment de tineri care se pregă
tesc pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul conducătoru
lui partidului și statuiui. Fan
fara intonează imnul de stat 
ai xxepuoucu oociauste rcoma- 
nia. Tovarășul nicolae 
Ceaușescu trece in revistă 
garda de onoare. Un grup ut 
zu ae tete îmbrăcate în

■ moașe costume naționale, 
preună cu veșnic tînărul 
togenar, comunistul Ion

’ fănescu, cooperator pensionar, 
urează din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena. Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat bun venit pe meleagurile

ialomițene, oferindu-le, după 
datina străbună, pîine și sare, 
vin din ploști încrustate.

Tovarășul Nicolae Ceauș seu, 
răspunde cu plăcere invitației 
de a vizita ferme ale Coopera
tivei agricole de producție 
din comuna Gheorghe Doja 
— unitate al cărei oaspete a 
mai fost în citeva rînduri, în 
anii din urmă Cooperatorii 
din această frumoasă așezare 
au ținut din toată inima ca 
secretarul general al partidu
lui să fie prezent în mijlocul 

dublul 
l „Zi- 

de la 
agri-

lor, mai ales astăzi, la i 
eveniment : sărbătorirea 
lei recoltei11 și a 15 ani 
înființarea cooperativei 
cole.

In incinta unității 
strîns mii de cooperatori, lo
cuitori ai comunei, unii abia 
sosiți de pe cîmp cu carele 
încărcate de porumb și 
sfeclă, alții coborînd de

s-au

fru- 
îm- 
oc-

Tri-

1

multiplelor 
agriculturii,

și in acest

dragi — Bun venit în mij
locul oamenilor muncii din 
curipia Bărăganului I

A luat apoi cuvîntul to
varășul Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, 
care, după ce a mulțumit 
conducerii partidului, per
sonal tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul și îndru
marea acordate permanent 
în rezolvarea 
probleme ale 
a spus:

Raportăm că
an, cu toate condițiile gre
le din toamna anului 1972 și 
din primăvara anului în curs, 
un mare număr de unități 
agricole au reușit la cultura 
griului să obțină 
sporite. Rezultatele 
te în acest an, la 
griului au 
analizate in 
lucrătorii < 
luindu-se i 
rien/a valoroasă a 
lor fruntașe să fie 
tă dg toți cei ce 
pe ogoare și 
aceasta un program pe care 
ne-am angajat să-l genera
lizăm, aplicîndu-l in toate 
unitățile noastre, pentru ri
dicarea

In executarea 
rilor din această 
lucrătorii din 
dau o bătălie 
cu lipsa de 
intîrzierea în 
unor culturi premergătoare. 
Sarcina dată de 
voastră, tovarășe 
general, de a realiza 
la ' 
la 
ne 
lat 
fost realizată, avînd totoda
tă arat pentru însămînțări 
la această dată peste 85 la 
sută din suprafața prevă
zută. In continuare, vom de
pune toate eforturile pentru 
a termina semănatul în ur
mătoarele zile.

Raportăm, de 
că a fost terminată 
mintarea suprafeței 
de toamnă.

In 
vem 
tîrzii 
3,5 
leșul 
lor de pe circa 400 000 hec
tare și de efectuat arătări 
pentru însămînțările din 
primăvară pe aproape 4 mi
lioane hectare, la care tre

fost
i varg, 
din 
măsuri

producții 
obținu- 
cultura 

temeinic 
cu toți 

agricultură, 
ca expe- 

unită(i- 
cunoscu- 
muncesc 

lăcînd din

producției de grîu. 
însămînță- 

toamnă, 
agricultură 

grea, luptînd 
umiditate și 
vegetafie a

dumnea- 
secretar 

pînă 
30 septembrie peste 50 
sută din cele trei milioa- 
de hectare de însămîn- 
in toamna acestui an a

asemenea, 
însă- 

cu orz

i mai a- 
culturile

buie 
tele 
mai 
lefe

această toamnă 
de recoltat <

de pe mai bine de 
milioane hectare, cu- 
fructelor și struguri-

să adăugăm importan- 
acțiuni de gospodărire 
bună a întregii supra- 
de teren agricol.

Pînă în prezent, putem a-
răta că, Ia floarea soarelui și 
cartofii de toamnă, lucrările 
de recoltat sînt 
cheiate ; sîntem 
diu avansat de 
siecla de zahăr 
au început din 
de recoltare la i

Strîngerea la 
ielelor care au t 
culturi furajere constituie de 
asemenea pentru noi o sarci
nă majoră, pentru a se asigu
ra nevoile de hrană a anima
lelor, pentru producția care 
urmează.

Vreau să subliniez în fata 
dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, că reziiltatele 
obținute pînă în prezent nu 
gr fi fost posibile fără un spri
jin deosebit din partea comite
telor județene de partid, că
rora le muljumim călduros 
pentru ajutorul dat în 
tarea numeroaselor 
ce au fost întreprinse 
cest an în agricultură.

De asemenea, mulțumim 
organelor centrale care ne-au 
sprijinit în rezolvarea pro
blemelor în cursul acestui 
an. Totodată, revine ca sar
cină specialiștilor, tuturor lu
crătorilor din unităfile agri
cole de stat și cooperatiste, 
organelor agricole de la jude
le și celor din ministerul nos
tru ca, trăgînd învățăminte 
din deficientele manifestate 
în activitatea de producție și 
economică a acestui an, să 
ia măsuri energice de înlătu
rare a acestora, de întărire a 
disciplinei și răspunderii, de 
a lupta neobosit pentru în
deplinirea sarcinilor prevăzu
te în planul de stat, în planul 
fiecărei unităfi, sarcină de 
căpetenie a fiecăruia dintre 
noi.

Țărănimea cooperatistă și 
lucrătorii din unitățile agri
cole de stat, conștienfi de răs
punderea pe care o au în fata 
întregului popor, pentru în
deplinirea mărețelor sarcini 
trasate de partidul și statul 
nostru, se angajează lată de 
dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, de a munci 
mai mult și mai bine, pentru 
dezvoltarea continuă a agri
culturii, pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

In continuare, tovarășul 
CONSTANTIN STĂTESCU, 
secretarul Consiliului da Stat, 
dă citire Decretului Consiliu-

practic în- 
i într-un sta- 

recoltare 
Și 
plin 

soia, 
timp 
mai rămas, cu

ta 
struguri; 
lucrările

ri supra-

execu- 
actiuni 
in a-

sa
pe 
și 

as-

comuna
Mehe- 

pe su- 
terenuri

lui de Stat al Republicii So
cialiste România prin care, 
„Pentru contribuția adusă la 
înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de dezvolta
re a agriculturii socialiste și 
pentru participarea activă a 
țăranilor cooperatori, a mun
citorilor, mecanizatorilor, teh
nicienilor și inginerilor Ia ob
ținerea, în anul 1973, a unor 
producții mari de griu la hec
tar, pe întreaga suprafață a- 
vută în cultură, și livrată la 
fondul de stat a unor canti
tăți sporite", se acordă Ordi
nul Muncii clasa I următoa
relor unități agricole : Coope
rativei agricole de producție 
„Gîrla Mare" din 
Gîrla Mare, judelui 
dinți, care a realizat 
praiata de 650 de ha,
neirigate categoria I-II, o pro
ducție medie de 5 009 kg griu 
la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție, „Comloșu 
Mic" din comuna Comloșu 
Mare, județul Timiș, care a 
realizat pe suprafața de 260 
de ha, terenuri neirigate ca
tegoria I-II, o producție medie 
de 5 075 kg griu la hectar ; 
Cooperativei agricole de pro
ducție „Ilba“ din comuna Ci- 
cîrlău, judeful Maramureș, 
care a realizat pe suprafafa 
de 41 ha, terenuri neirigate 
categoria V-VI, o producție 
medie de 4 215 kg griu la 
hectar ; întreprinderii Agrico
le de stat Steinica, județul 
Ialomifa, care a realizat pe 
suprafața de 1 400 de ha te
renuri neirigate, categoria 
I-II, o producție medie de 
5 500 kg griu la ha ; între
prinderii agricole de stat — 
Bordușani, judeful Ialomița, 
care a realizat pe suprafața 
de 1 200 de ha terenuri neiri
gate, categoria I-II, o pro
ducție medie de 5 500 kg griu 
la ha.

Apoi a luat cuvînutl tova
rășul ALDEA MILITARU, mi
nistru secretar de stat, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Cu prilejul sărbătoririi 
tradiționalei Zile a recoltei, 
raportăm că întrecerea socia
listă a cuprins în acest an 
toate cooperativele agricole. 
Cooperatorii, toți lucrătorii 
din agricultură au depus e- 
forturi susținute pentru a ob
ține producții vegetale și a- 
nimale cit mai mari, în vede
rea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroa- 
limentare, a industriei cu ma
terii prime și crearea de dis-

ponibilităti pentru export.
Sîntem conștienfi că aplica

rea consecventă a programe
lor elaborate de partid pentru 
dezvoltarea agriculturii, spo
rirea produefiei vegetale și 
animale determină ridicarea 
economică și socială a sate
lor patriei, creșterea continuă 
a nivelului de trai al celor 
ce muncesc de la orașe și 
te. Pentru grija deosebită 
care le-o poartă partidul 
statui, pentru faptul că
tăzi beneficiază de venituri 
mai mari, de pensii, de aju
toare pentru copii, creșe și 
grădinițe, de spitalizare gra
tuită, tratament în stațiuni 
balneoclimaterice, concedii 
de odihnă, milioanele de ță
rani cooperatori vă adresează 
mult stimate și iubite tovară
șe secretar general, cele mai 
vii mulțumiri izvorîte din a- 
dîncul ființei lor și vă expri
mă recunoștința fierbinte 
pentru sprijinul statornic pe 
care îl dafi zi de zi agricultu
rii, pentru tot ceea ce parti
dul nostru întreprinde spre 
binele și fericirea țărănimii, 
a întregului popor.

Analizînd rezultatele obți
nute la cultura griului, 
U.N.C.A.P. acordă titlul de 
cooperativă agricolă frunta
șă pe tară în întrecerea so
cialistă pe 1973 la această 
cultură, următoarelor unităfi:

Locul I, diploma de onoare 
și drapelul de unitate fruntașă 
cooperativelor agricole de 
producție Gîrla Mare, județul 
Mehedinți, Comloșu Mic, ju
delui Timiș și Ilba, județul 
Maramureș.

Locul II cooperativelor a- 
gricole de producție Poieni, 
județul Satu Mare, care a ob
ținut 4 902 kg grîu la hectar, 
și Nerău, județul Timiș, care 
a obținut 
hectar.

Locul III 
gricole de 
județul Ialomița, care a obți
nut 4 608 kg grîu la hectar, 
Băltăgești, judelui Constanta, 
care a obținut 4 620 kg grîu 
la hectar și Gheorghe Doja, 
judeful Ialomița, care a obți
nut 4 600 kg grîu la hectar.

U.N.C.A.P. acordă, de ase
menea, menfiuni următoarelor 
cooperative agricole, car£ au 
obfinut peste 4 500 kg grîu la 
hectar: Tomnatic, judeful Ti
miș ; Cobadin, județul Con
stanta ; Petrești, judeful Sa
tu Mare ; Dor Mărunt, județul 
Ialomifa și Valea lui Mihai 
judeful Bihor.

Au luat apoi cuvîntul ILIE 
BÂRÂIT ARU, președintele

4 633 kg griu la

cooperativelor a- 
productfe Smirna,

C.A.P. Gîrla Mare, județul 
Mehedinți, VASILE DOBRE, 
președintele C.A.P. Comloșu 
Mic, judeful Timiș, ȘTEFAN 
VILLANY, președintele C.A.P. 
Petrești, judeful Satu Mare, 
CONSTANTIN GIB, directo
rul I.A.S. 
lomifa și 
directorul 
canizarea 
/udețul Brăila.

In aplauzele și uralele"en
tuziaste ale zecilor de mii de 
participanta a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebită atenție 
și subliniată deseori cu apla
uze și ova(ii, semne ale ade
ziunii depline a întregului 
nostru popor la politica in
ternă și externă a partidului 
și statului nostru, ale hotărî- 
rii de a munci neobosit pen
tru dezvoltarea multilaterală 
a societății noastre socialiste, 
pentru traducerea în viată a 
mărețelor obiective ale Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Nafionale a partidu
lui, pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

In încheierea adunării 
populare, primul secretar al 
Comitetului judefean Ialomi
ța al P.C.R., Vasile Marin, a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele partici- 
panților la această mare săr
bătoare, cele mai. profunde 
mulțumiri pentru înaltele a- 
precieri făcute la adresa lu
crătorilor de pe ogoare, ex- 
primînd angajamentul de a 
îndeplini și depăși in anii ce 
vin indicațiile, date.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
coboară apoi în fafa sediului 
Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R., unde o gardă de 
onoare prezintă onorul. O 
fanfară intonează Imnul de 
stat.

Secretarul general al P.C.R. 
împreună cu ceilalți condu
cători de partid și de stat pă
răsesc orașul aclamați înde
lung de zecile de mii de oa
meni ai muncii 
și din comunele 
lomifa prezenfi 
frumoasă zi de 
sărbătorirea „Zilei recoltei".

Ograda, județul la- 
GHEORGHE RADU, 
stațiunii pentru me- 
agriculturii „1 Mai",

din Slobozia 
județului la
in această 
toamnă la

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

A. IONESCU,
V. STAMATE,

C. BORDEIANU,
N. DĂSCĂLESCU, 
C. ZLĂVOG

de 
pe 

schelele noilor construcții, nu
meroși zootehniști și legumi
cultori. care și-au 
munca pentru a-i 
pe oaspeții dragi.

In fața unor grafice sinte- 
tizînd, în graiul lapidar ai 
cifrelor, ralizările dobîndite 
de țăranii cooperatori din 
comuna Gheorghe Doja, reali
zări pentru care unitatea lor a 
fost distinsă de trei ori cu Or
dinul Muncii clasa I, preșe
dintele cooperativei, Ion Spă- 
tărelu, membru al C. C. al 
P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, înfățișează drumul 
parcurs de această unitate 
fruntașă a agriculturii noas
tre cooperatiste. El raportează 
cu mîndrie secretarului 
neral al partidului că, 
15 ani de muncă în comun, a- 
verea obștească a cooperati
vei a sporit de la 1,4 milioane 
lei la 35 milioane, iar fondul 
de acumulare a ajuns la 30 de 
milioane lei, revenind peste un 
milion lei la suta de hectare. 
Sînt prezentate comparativ ci
fre care oglindesc creșterea, 
an de an, a recoltelor. Coope
rativa a obținut în acest an 
4 600 kg grîu la hectar, față 
de 1 000 kg în 1959, peste 2 6Q0 
kg floarea soarelui —- aproape 
dublu față de anul de în
ceput al activității. Scontăm 
pe 6 000 kg de porumb la hec
tar. Sincer să fiu — continuă 
președintele —, dacă 
avut o ploaie bună în 
mai scoteam, pe puțin, 
de kg în plus.

Apreciind rezultatele 
nute în creșterea producției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
perspectivele creșterii, In con
tinuare, a producției vegetale 
și animale, de sporirea veni
turilor cooperatorilor și me
canizatorilor.

Vizita continuă în ferma 
zootehnică a cooperativei, ca
re cuprinde peste 900 de tau
rine, 5 000 
ovine.

Gazdele

întrerupt 
intîmpina

ge- 
în

am fi 
vară, 

o mie

obți-

de porcine, 3 000 de

lnfățișează cu vădi

tă satisfacție rezultatele obți
nute în urma aplicării indica
țiilor primite din partea se
cretarului general al partidu
lui privind modernizarea a- 
cestui important sector de 
producție, cu prilejul vizitelor 
anterioare.

Răspunzînd întrebărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele cooperativei spu
ne : Aceste vaci, ameliorate 
prin metisare, pot da fiecare 
cîte 3 500 litri de lapte pe 
an și chiar mai mult, cînd 
vom avea destule furaje.

La celălalt capăt al traseu
lui vizitei, înalții oaspeți se 
opresc în fața unei expoziții 
de produse agricole proaspăt 
culese de pe tarlalele coope
rativei. In mijlocul standului 
tronează știuleți mari și grei 
de porumb, un bogat sorti
ment de legume și fructe, ca
pitule de floarea-soarelui cît 
roata carului. In fața citorva 
rădăcini de sfeclă furajeră, 
de o mărime puțin obișnuită, 
președintele cooperativei spu
ne :

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

La sfîrșitul vizitei, adresîn* 
du-se cooperatorilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu spune:

— Vă doresc recolte cît mai 
bogate, multă sănătate și fe
ricire tuturor !

In drum spre Slobozia, co
loana de mașini se oprește la 
capătul unui lan 
irigat, semănat 
succesivă. Lanul, 
voltat, este încă 
mițînd o recoltă 
cretarul general al partidului 
indică să se extindă asemenea 
culturi, pentru boabe, pe su
prafețe cît măi mari.

Slobozia — centru adminis
trativ al județului Ialomița —, 
oare în ultimii ani a cunos
cut o puternică dezvoltare e- 
conomică și civică, ilustrată 
prin construcția unor mari în
treprinderi de prelucrare a 
produselor agricole vegetale și 
animale, cum sînt fabrica de 
ulei, fabrica de produse lac
tate, precum și marele com
binat chimic care va livra a- 
griculturii peste 600 000 tone 
îngrășăminte azotoase anual 
și alte obiective economice, îi 
întîmpină pe înalții oaspeți cu 
același entuziasm. Zestrea 
edilitară a orașului s-a îm
bogățit cu noi blocuri însu- 
mînd circa 4 500 apartamente, 
un spital cu 600 de locuri, 
școli, internate și alte edificii 
social-culturale care conferă 
vechii așezări semirurale o. rea
lă și atractivă înfățișare ur
bană. La intrarea în Slobo
zia, pe întregul traseu pînă 
în piața centrală, mii de cetă
țeni din oraș, din satele și co
munele județului fac conducă
torului iubit al partidului * și 
statului o primire entuziastă.

de porumb 
în cultură 
viguros dez- 
verde, pro- 
bogată. Se-

La o expoziție 
a realizărilor 

agriculturii
Inalții oaspeți vizitează ex

poziția de produse agricole, a- 
nimale de rasă și mașini a- 
gricole amenajată în piața 
centrală. In standurile celor 
22 de cooperative agricole și 
întreprinderi agricole de stat 
din județul Ialomița, partici
pante la această expoziție, 
stau rînduite, ca un bilanț 
concret al muncii de peste an, 
roadele acestei toamne boga
te — grîne, legume, fructe 
și struguri, produse ale indus
triei alimentare. Standurile 
înfățișează sugestiv dezvolta
rea agriculturii ialomițâne.

Mostrele de produse agrico
le și graficele care le înso
țesc oferă o imagine suges
tivă a realizărilor din aceas
tă parte a Cîmpiei Bărăga
nului. Edificatoare sînt, de 
asemenea, și cifrele înscrise pe 
panouri, privind dezvoltarea 
continuă a bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii, pentru 
care numai în primii doi ani ai 
cincinalului s-au alocat aproa
pe 1,3 miliarde lei. Investiți
ile alocate pentru construcția 
unor mari obiective ale pro
ducției agricole, pentru extin
derea mecanizării, chimizării 
și irigațiilor au permis crea
rea și dezvoltarea unei puter
nice baze tehnico-materiale. 
In prezent, pentru fiecare trac
tor revin 78 ha, lucrările la 
cultura păioaselor fiind com
plet mecanizate. Cantitățile de 

X îngrășăminte chimice însu
mează circa 300 kg la ha. Su
prafața irigată totalizează 
215 000 hectare, reprezentînd 
peste 42 la sută din terenurile 
agricole ale județului.

Activitatea rodnică desfă
șurată de organele și organi
zațiile de partid pentru folosi
rea cît mai deplină a mijloa
celor mecanice moderne create 
de industria socialistă au ca 
rezultat creșterea recoltelor 
de cereale, plante tehnice și 
alte culturi, dezvoltarea zo
otehniei. In acest an, de pildă, 
producția de griu a f06t de

ialomițene
peste 4 500 kg la ha în lASși 
3 407 kg la ha în cooperative
le agricole.

Este vizitată apoi expoziția 
de animale de rasă, unde sînt 
prezentate cele mai frumoase 
exemplare crescute în fermele 
zootehnice ale județului: vaci 
care dau 7 000—8 000 litri de 
lapte pe an, porci din rasele 
specializate pentru producția 
de carne, crescuți în marile 
complexe Industriale de la 
Căzănești, Călărași, Fetești și 
altele, ovine cu lînă fină, din 
rasa Merinos, păsări din linii 
și hibrizi de înaltă producti
vitate.

In cadrul expoziției sînt pre
zentate o gamă largă de ma
șini și utilaje agricole reali
zate de industria noastră cons
tructoare de mașini. Sînt re
marcate între altele, prototi
pul combinei de recoltat to
mate, mașina pentru tăiat și 
legat coceni, utilaje pentru 
recoltarea și prepararea fura
jelor, pentru lucrări în pod
gorii și altele.

Bogăția produselor Bărăga
nului este valorificată în con
diții superioare de către uni
tățile nou create ale industriei 
alimentare, care prezintă o 
largă gamă de sortimente de 
conserve și preparate. Unul 
dintre cei mai reprezentativi 
expozanți fabrica de ulei din 
Slobozia, prelucrează 
400 tone semințe 
soarelui.

In entuziasmul 
celor prezenți, în 
ovațiile nesfîrșite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
se îndreaptă spre locul de des
fășurare a adunării populare, 
prilejuită de sărbătorirea „Zi
lei recoltei".

Le sediul Comitetului jude
țean de partid tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat vizitează o expoziție în* 
fățișînd sistematizarea. ikwaU- 
tătitoa rurolaș

zilnic 
de floarea-

general al 
uralele și
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Ultimele știri
Recuperarea rămînerii în 

urmă, îndeplinirea integrală 
a sarcinilor anuale

WEW YORK 8 (Agerpres). 
— Corespondență de la Con
stantin Alexandroaie: Luni 
dimineața, ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu, conducătorul delega
ției țării noastre la lucrările 
celei de-a 28-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, a avut o în
trevedere cu secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim.

Amintind de convorbirile u- 
tile și fructuoase avute, în va
ră acestui an, cu președintele 
Consiliului de Stat ai Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, Kurt 
Waldheim a mulțumit pentru 
primirea făcută la București. 
Totodată, el a evidențiat 
cursul pozitiv al dezvoltării 
cooperării dintre România și 
Organizația

In cursul 
procedat la 
reri asupra 
tante probleme care confruntă 
astăzi organizația și comuni
tatea internațională, apreci- 
indu-se că numai printr-un e- 
fort susținut și concertat al 
tuturor statelor membre, în 
cadrul O.N.U., se poate ajun
ge la soluționarea lor poziti
vă. Secretarul general a ex
primat aprecierea sa pozitivă 
față de preocuparea constan
tă a României pentru întărirea 
rolului Națiunilor Unite în ca
drul relațiilor internaționale.

In dimineața aceleiași zile, 
ministrul de externe al țării 
noastre a avut o întrevedere, 
la sediul Națiunilor Unite din 
New York, cu președintele ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, Leopoldo Benites, re
prezentantul permanent al E- 
cuadorului la O.N.U.

întrevederile ministrului de 
externe român cu secretarul 
general al O.N.U. și președin
tele sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
lucru.

NEW YORK 8 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Mar- 
talogu, transmite : Luni, Adu
narea Generală a O.N.U. și-a 
întrerupt dezbaterile de poli
tică generală pentru permi
te reprezentanților R.A. Egipt 
și Siriei să-și facă, cunoscute 
punctele de vedere ale guver
nelor lor în legătură cu situ
ația creată în Orientul Mijlo
ciu. A luat cuvîntul, de aseme
nea, ministrul de externe is- 
raelian.

Primul care a urcat la tri-
■ 

bună a fost ministrul de ex
terne adjunct al Siriei, Mu
hammad Zakaria Ismail, ca
re, acuzînd Israelul de a fi a- 
vut inițiativa redeschiderii os
tilităților, a afirmat că țara sa

se află în legitimă apărare. 
Vorbitorul a declarat că Si
ria cere să se pună capăt o- 
.cupației israeliene, să fie res
pectate integritatea sa terito
rială și dreptul la autodeter
minare al poporuțui palestini
an.

Exercitîndu-și dreptul de re
plică, ministrul de externe is
raelian, Abba Eban, a atribu
it Egiptului și Siriei vina pen
tru redeschiderea conflictului. 
Eban a reafirmat că Israelul in
sistă pentru angajarea de ne
gocieri în vederea 
rii unor frontiere 
recunoscute". El a 
în prezent trebuie 
sările de singe.

In intervenția sa, ministrul

de externe egiptean, Moha
med Hassan El-Zayyat, a de
clarat că Egiptul a furnizat 
deja numeroase exemple ale 
dorinței sale de a ajunge la o 
soluție pașnică, în special co- 
operînd cu «ambasadorul Gun
nar Jaring, reprezentantul 
special pentru Orientul Apro
piat al secretarului general al 
O.N.U. Zayyat a apreciat că e- 
xistă o legătură indisolubilă 
între necesitatea retragerii 
forțelor israeliene din terito
riile ocupate și încheierea stă
rii de beligerantă în regiune. 
Ministrul egiptean a mențio
nat că țara sa nu dorește, pen
tru moment, efectuarea de că
tre Adunarea Generală a unui 
examen aprofundat al situa
ției din Orientul Apropiat.

Națiunilor Unite, 
întrevederii s-a 

un schimb de pă- 
celor mai impor-

din zona Orientului Apropiat

Conferința 
Internațională pentru 
combaterea poluării
LONDRA 8 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu- transmite : Ea 8 octombrie, 
Ia Londra, s-au deschis lucră
rile Conferinței internaționa
le pentru combaterea poluă
rii apelor rîurilor, mărilor și 
oceanelor, la care participă 
reprezentanți din numeroase 
țări printre care și România.

Scopul conferinței, inițiată 
ide Organizația Consultativă 
Maritimă Interguvernamenta- 
lă (I.M.C.O.), este să elabore
ze o convenție internațională 
pentru prevenirea poluării a- 
pelor de către nave și un pro
tocol de intervenție în marea 
liberă, în caz de poluare. Ca 
președinte al conferinței a fost 
ales șeful delegației indiene. 
S. V. Bhave.

In cuvîntul de deschidere, 
Micfrael Heseltine, șeful De 
partamentului .aerospațial șl 
flotei comerciale a Marii Bri 
tanii, a subliniat „necesitatea 
adoptării unor măsuri care să 
apere mediul înconjurător" 
La rîndul său, Maurice Strong 
directorul programului Nați
unilor Unite pentru mediul 
înconjurător, a evidențiat pre
ocuparea tuturor statelor „de 
a preveni poluarea marină și 
de a conserva mediul încon
jurător maritim".

CAIRO 8 (Agerpres). — Un 
comunicat al comandamentu
lui militar egiptean, difuzat 
luni de postul de radio Cairo, 
informează că forțele egipte
ne au continuat să traverseze 
Canalul de Suez și că, în ur
ma atacurilor pe care le-au 
lansat împotriva forțelor isra
eliene controlau în întregime 
malul răsăritean al Canalului, 
transmite agenția M.E.N. Co
municatul semnalează recupe
rarea unor sectoare incluzînd 
partea estică a orașului Port 
Tewfik, El Chatt, Ismailia ră
săriteană, zona de la sudul 
Lacurilor Amare și toată re
giunea de la sud de Port Fo
uad. Se menționează că un 
mare număr de militari isra- 
elieni au fost luați prizonieri 
și a fost capturată o importan
tă cantitate de . echipament 
militar.

Potrivit comunicatului, avi
oane israeliene au încercat 
luni, să atace capete de pod 
stabilite peste Canalul de Su
ez de către trupele egiptene, 
dar forțele de apărare antia
eriană ale Egiptului le-au in
terceptat, doborînd cinci 
parate.

Postul de radio Cairo a a- 
nunțat, de asemenea, că forțe
le de blindate egiptene au a- 
tins poziții avansate în Sinai, 
iar aviația egipteană a bom
bardat masiv, luni diminea
ța, aerodromurile israeliene 
de la Beir Tamada și Meliss, 
distrugînd la sol un număr de 
elicoptere. Alte atacuri au fost 
lansate asupra bateriilor de 
rachete „Hawk", instalațiilor 
radar, precum și asupra pos
turilor de comandă israeliene 
din nordul și ■ 
lui. In același 
catul egiptean 
forțele navale
își continuă misiunile de lup
tă în Marea Mediterană și 
Marea Roșie.

Potrivit declarației unui 
purtător de cuvînt militar, din 
Cairo, forțele egiptene au do-

borît, în decurs de trei zile, 
63 avioane israeliene și au dis
trus 112 tancuri, provocînd i- 
•namicului pierderi grele în 
oameni și echipament de lup
tă.

★

a-

centrul Sinaiu- 
timp, comuni- 
a anunțat că 
ale Egiptului

DAMASC, 8 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
sirian a anunțat că trupele si
riene au continuat să înainte
ze în regiunea înălțimilor Go
lan, recuperînd cea mai mare 
parte a sectorului central al 
acestora, în urma unor lupte 
•deosebit de violente — trans
mite agenția United Press In
ternational. El a anunțat, de 
asemenea, că formațiuni de a- 
vioane de asalt și bombardie
re siriene au atacat, luni, 
posturi de comandă israelie- 
țne situate în sectorul de nord 
al podișului Golan, îndeplinin- 
du-și cu succes misiunea.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt de la Damasc a pre
cizat că forțele siriene au res
pins contraatacurile lansate 
luni împotriva lor de către e- 

ifective militare israeliene, în 
zona înălțimilor Golan, men- 
ționînd că un mare număr de 
tancuri ale inamicului au fost 
distruse, iar comandantul u- 
nei companii de blindate is
raeliene a fost capturat. Tot
odată, el a informat că avioa
ne israeliene au încercat să 
bombardeze trei aerodromuri 
siriene, dar au fost intercep
tate de avioane de luptă siri
ene și de artileria antiaeriană 
care au provocat inamicului 
pierderi grele. Potrivit surse
lor militare siriene, 35 de a- 
vioane israeliene au fost dis
truse în cursul luptelor aerie
ne de luni, transmite agenția 
Reuter.

de blindate israeliene, spriji
nite de aviație, și cele egipte
ne au loc lupte violente în zo
na Canalului de Suez. Potrivit 
comandamentului militar is- 
raelian, pontoanele construite 
de egipteni peste Canalul de 
Suez au fost distruse, iar unele 
lunități egiptene au fost res
pinse, transmit agențiile As
sociated Press și Reuter.

Un purtător de cuvînt mi
litar israelian, citat de agen
ția France Presse, a anunțat 
că un mare număr de avioane 
egiptene au întreprins luni di
mineața un raid deasupra Si- 
naiului, pentru a bombarda 
poziții israeliene. Potrivit sur
selor israeliene, 15 avioane e- 
giptene au fost doborîte luni 
dimineața în Sinai.
: Pe de altă parte, un comu
nicat militar confirmă că avi- 
;ația israeliană a reluat, luni, 
atacurile asupra forțelor siri
ene din regiunea Golan. Po
trivit unui purtător de cuvînt 
militar, avioane israeliene au 
bombardat cinci aerodromuri 
siriene, provocînd pierderi 
grele.

Comandamentul israelian, 
citat de agenția Reuter, men
ționează că „aproape toate 
trupele siriene de pe frontul 
de nord au fost respinse".

★
BAGDAD 8 (Agerpres). —• 

Din Bagdad, agențiile France 
Presse și Reuter informează 
că un purtător de cuvînt mi
litar irakian a făcut cunoscu
tă în mod oficial hotărîrea I- 
rakului de a plasa trupele mi
litare irakiene sub conducerea 
Comandamentului militar e- 
gipteano-sirian.

★ ★
AVIV 8 (Agerpres). — 
de radio Tel Aviv, 

agențiile Reuter 
Presse, a anunțat 
israeliene atacă

ci-
ȘÎ 
că 
pe

TEL 
Postul 
tat de 
France 
forțele
toate fronturile. Potrivit pos
tului de radio, între unitățile

SITUAȚIA din chile

AMMAN 8 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
iordanian a dat publicității, la 
Amman, un comunicat în care 
se arată că formații de avioa
ne de luptă israeliene au sur
volat luni spațiul aerian al 
Iordaniei. Se precizează, de 
asemenea, că dispozitivele de 
apărare antiaeriană iordanie- 
ne au intrat în acțiune, dobo- 
,rînd două avioane inamice.

© Președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri, l-a numit pe 
generalul Awad Khalafallah 
în funcțiile de ministru al a- 
părării și de comandant șef 
al forțelor armate ale țării —- 
informează agenția M.E.N. Pî- 
nă în prezent, funcția de mi
nistru . al apărării era asuma
tă de șeful statului.

@ In ultimele 9 luni, pre
țurile cu amănuntul au sporit 
în Franța cu 7,6 la sută. Cos
tul vieții a crescut, în ultime
le 12 luni, cu 10,4 la sută.

Douăzeci și unu de stu- 
denți sud-coreeni urmează să 
fie judecați, pentru partici
parea lor la demonstrațiile în
dreptate împotriva regimului 
Pac Cijan Hi, a anunțat, luni, 
poliția din Seul.

A Normalizarea vieții în 
provinciile eliberate ale 
Vietnamului de sud se înfăp
tuiește în ritm rapid, obținîn- 
du-se importante succese în 
diverse domenii economice. 
In Quang Tri au fost înfiin
țate alte 82 de magazine și 
centre comerciale. O serie de 
articole de larg consum, ca 
orez, sare, îmbrăcăminte, 
combustibil, săpun, articole de 
papetărie sînt livrate în can
tități care 
populației.

satisfac cerințele

3 și 5 octombrie 
Comedie din Bu- 

turneu

® Intre
Teatrul de 
curești, aflat într-un 
peste hotare, a prezentat pe 
șcena Teatrului municipal din 
Malmo (Suedia) spectacolele 
..Indienii", „Galy Gay" și „O 
noapte furtunoasă".

Presa centrală și din Mal
mo au consacrat cronici elo
gioase, în care s-au subliniat 
calitatea interpretativă remar
cabilă a actorilor români, ni
velul artistic ridicat al tea
trului din țara noastră.

La Kremlin au început, 
convorbiri sovieto-japo- 
Din partea sovietică

/

SANTIAGO DE CHILE 8 
(Agerpres). — Junta militară 
din Chile continuă să desfă
șoare ample acțiuni. represive 
împotriva adepților Unității 
Populare, arestări în masă, 
percheziții și razii, informea
ză agențiile internaționale de 
presă. Șeful juntei militare, 
generalul Augusto Pinochet, a 
reafirmat la postul de radio 
național, controlat de forțele 
armate, că toți cei care vor 
continua să se opună noului 
regim vor fi împușcați pe loc, 
fără nici o judecată. S-a a- 
nunțat că secretarul general 
al C.C. al Partidului Socialist 
din Chile, Carlos Altamirano, 
secretarul general al Mișcării 
pentru Acțiune Populară U- 
nitară (MAPU), Oscar Gar- 
reton, și secretarul general al 
Mișcării Revoluționare de 
Stingă (MIR), Miguel Enriqu
ez, — toți trei căutați intens 
de' autoritățile militare — vor 
fi judecați, în cazul arestării 
lor, ca infractori de drept co
mun, sub acuzația de a fi 
desfășurat „activități subver
sive". La Valparaiso, cel mai 
mare port chilian, 40 de sub-

ofițeri și marinari sînt, în pre
zent, judecați de către un tri
bunal militar pentru „tentati- 
vă de sedițiune în cadrul for
țelor armate". Surse oficiale 
citate de agenția France Pres
se, au afirmat că în localita
tea Iquique, aflată la 1 900 km 
de capitală, 14 militanți ai 
Unității Populare urmează să 
fie judecați de către un tri
bunal militar, fiind acuzați de 
a fi desfășurat acțiuni ostile 
față de noile autorități mili
tare.

Reprezentanți ai Partidului 
Comunis't din Chile, aflați. la 
Buenos Aires, au declarat că 
Rodrigo Rojas, membru su
pleant al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C., și Pascual ~ 
ras, membru al C.C. al 
au fost arestați de către 
tă.

Agenția France Presse 
formează că într-o vastă 
giune situată în jurul orașului 
Valdivia, la circa 900 km sud 
de Santiago, forțele armate ale 
juntei desfășoară 
operațiuni 
potriva 
nității

Bar- 
P.C., 
jun-

in- 
re-

veritabile 
militare im- 

susținătorilor U- 
Populare. „Opera-

țiuni de curățire" sînt în
treprinse și în pădurea de 
la Panguipulli, la poalele An- 
zilor, unde muncitorii fores
tieri au trecut la lupta de 
guerilă.. La aceste operațiuni 
participă avioane și elicoptere. 
Deși întreaga zonă a fost pu
să sub control militar, nume
roși adepți ai Unității Popu
lare au reușit să scape din 
încercuire indreptîndu-se spre 
frontiera cu Argentina, peste 
Anzii Cordilieri. Postul de ra
dio național a anunțat că 50 
de persoane au fost arestate 
în momentul în care încercau 
să treacă frontiera cu Argen
tina. In sudul țării alte 400 
de persoane au fost arestate 
în cursul perchezițiilor. O altă 
operațiune militară la 600 km 
sud de Sahtiago, s-a soldat cu 
arestarea altor 35 de susțină
tori ai Unității Populare. Ob
servatorii politici din Santia
go de Chile, apreciază că men
ținerea prelungită a interdic
țiilor de circulație sub „pe
deapsa cu moartea" favori
zează execuțiile împotriva 
persoanelor cu orientare de 
stingă.

★
BEIRUT 8 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatea
ză că șase avioane de vînătoa- 
re israeliene, dintr-o formație 
care avea misiunea să bom
bardeze pozițiile siriene din 
Golan, au survolat, luni, zona 
sud-estică a Libanului, în re
giunea Arkoub.

Totodată, agenția Reuter in
formează, citind surse oficia
le libaneze, că apărarea anti
aeriană libaneză a deschis fo
cul asupra unei formații de a- 
vioane israeliene care survo
la aeroportul internațional 
■din Beirut, rămas deschis a- 
viației civile.

luni, 
neze. 
participă Leonid Brejnev, se
cretar general al C. C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosînghin, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea japo
neză — Kakuei Tanaka, primul 
ministru al Japoniei, și Ma
sayoshi Ohira, ministrul afa
cerilor externe.

Q Ploi torențiale însoțite 
de o puternică furtună au pro
vocat inundații în mai multe 
regiuni din vestul Turciei, in
formează agenția Anatolia. 
Potrivit primelor cifre, 30 de 
persoane și-au pierdut viața 
și s-au înregistrat importante 
pagube materiale.

FILME
MARȚI, 9 OCTOMBRIE

O adunare a reprezentanților partidelor 
socialiste din Europa

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Frontul nomad ; Re
publica : Opiul și bîta ; PE- 
TRILA : Drumul spre vest ; 
LONEA — Minerul : Lumea 
se distrează ; VULCAN : 
Jandarmul la plimbare ; LU- 
PENI — Cultural: Salcîmul 
liliachiu ; Muncitoresc : Eo- 
lomea.

ROMA 8 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : La Florența a avut loc 
o adunare, organizată de 
Partidul Socialist Italian, la 
care au participat reprezen
tanți ai partidelor socialiste 
din numeroase țări europene, 
precum și ai Unității Populare 
chiliene. In încheierea mani
festării, desfășurată sub lo
zinca „împotriva fascismului, 
pentru democrație", a luat cu
vîntul secretarul general al 
P.S.I., Francesco de Martino.

Referindu-se la situația din 
Chile, vorbitorul a condam
nat . junta militară, ,,care a 
instituit un regim de teroare, 
de sîngeroase persecuții îm
potriva forțelor progresiste 
reunite în Frontul 
Populare, împotriva 
litici de progres, de 
dență națională".

. Ziarul „Avânți", 
P.S.I., a dat publicității 
comunicat în care se relevă 
că reprezentanții partidelor 
socialiste din Europa reuniți

Unității 
unei po- 
indepen-

organul 
un

la Florența au convenit asupra 
necesității de a întări relați
ile bilaterale și multilatera
le, cu scopul de a asigura an
gajarea tot mai puternică a 
forțelor progresiste în lupta 
pentru democrație, contra 
reacțiunii și a fascismului' în 
Europa și în lume. Partici- 
panții, se spune în document, 
sînt de părere că o Europă 
deschisă colaborării poate re
prezenta un factor de pace și 
de progres pentru toate po
poarele lumii.

RADIO
5.00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6.00 — 8.08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Atlas cultural ; 
10,00 Buletin de știri ; 10.05 
„Ca-n Moldova pe la noi" ; 
10,30 Opereta „Camelot" ;

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon > 1662.

planificat al productivității 
muncii și o regăsim în cadrul 
tuturor sectoarelor, 
tarea dispune de 
front activă și, în 
de efectivele 
te două elemente va 
însă să le folosim cu 
ență cît mai ridicată 
rind în permanență 
rea productivității muncii în
deosebi la nivelul abatajelor. 

Perspectivele de 
lunii octombrie sînt 
majoritatea sectoarelor, 
care dificultăți 
du-se doar 
lui V. De 
efectivelor 
în centrul 
ducerii exploatării. Cert e că 
în cursul lunii octombrie, co
lectivul nostru va persevera 
pentru îmbunătățirea activi
tății productive în vederea 
recuperării restanțelor".

Opiniile de mai sus au toate o serie de elemente. Au exis.' 
tat unele greutăți de natură obiectivă cauzate de condiții de 
zăcămînt nefovorabile sau de natură organizatorică în legătură 
cu eșalonarea lucrărilor sau cu persistența unor deficiențe de ordin 
disciplinar, oglindite de un coeficient de prezență scăzut. Urma
rea acestei stări de lucruri a fost nerealizarea acestui im
portant indicator sintetic pe care îl constituie productivitatea 
muncii și neutilizarea în consecință 
forței de muncă disponibile.

Analiza capacităților de producție 
concluzia că în continuare —
rapide și a înregistrării unor 
ma jumătate a anului. Pentru aceasta este necesar însă 
fiecare salariat al minei să dovedească o atitudine responsabilă 
față de sarcinile ce-i revin, creîndu-se astfel premisa îmbună
tățirii organizării muncii și a stării disciplinare, elemente capa
bile să asigure creșterea nivelului productivității muncii, a 
eficienței întregii activități a minei.

rii efectivului 
nificat precum 
eficient scăzut 
S-a executat, 
un important volum 
crări de întreținere a 
rilor miniere din 
cursul lunii 
acționa în direcția 
tățirii activității de produc
ție, însă realizarea 
a sarcinilor de plan este con
diționată direct de efectivele 
de care vom dispune".

Am considerat util să aflăm 
și părerea 
al minei, 
referitoare la situația 
samblu referitoare la 
perarea rămînerii în

„Principala cauză a 
deplinirii sarcinilor de 
în cursul lunii 
stă

pla- 
unui co- 
prezență. 

asemenea, 
de lu- 
lucră- 

sector. In 
octombrie vom 

îmbună-

Expioa- 
linie de 

ansamblu, 
necesare. Aces- 

trebui 
o efici- 

urmă- 
crește-

■■■

inginerului șef 
Mircea Coroban, 

de an- 
recu- 

urmă : 
neîn- 
plan 

trecute con- 
în nerealizarea nivelului

plan ale 
bune la 

oare- 
înregistrîn- 

în cadrul sectoru- 
altfel, completarea 

acestui sector stă 
preocupărilor con-

Roadele toamnei și ale vredniciei
(Urmare din pag. 1)

Abundența 
de mărfuri

Dis de dimineață, sute de 
gospodine din toate cartiere
le orașului Lupeni au venit 
în piafă să-și facă cumpără
turile.

Unitățile de legume și fruc
te, producători particulari și 
inlercooperatiști au 
spre vînzare populației 
mă variată de produse 
alimentare. încă de la 
rea în piafă se observa 
animație. Piața, care a 
brăcat în ziua de duminică 
haina de sărbătoare, era do
minată de o mare expoziție 
de legume și fructe de cea 
mai bună calitate. Din raftu
rile expoziției legumele fru
mos orinduite „făceau cu o- 
chiul" gospodinelor. Varză 
dulce, ceapă, ardei gras, go- 
goșari și roșii se învecinau 
cu mere, struguri și pere de 
toate nuan/ele.

Alături, magazinele alimen
tare și ospătăria nr. 80 apro
vizionate și ele cu un bogat 
fond de marfă, propriu fiecă
reia, întîmpinau 
rii. Peste 
fenia își 
zen/a. Pe 
mustăriei 
muncitoresc, 
bogat repertoriu de 
și jocuri adecvate sărbătorii. 
Discutăm 
C.L.F. nr.
produsele 
tă.

— Am
marfă pentru Ziua recoltei — 
ne informează tovarășul MA
RIN DRĂGAN. Acum dimi
neața ne-au mai sosit cîteva 
mașini cu legume și fructe. 
Pe toate le vom pune în vîn
zare pentru ca populația 
să-și cumpere tot ce dorește. 
Au existat totuși unele greu
tăți în aprovizionarea cu fon
dul de marfă necesar: nu a- 
vem usturoi, conopidă, cas
traveți. gogonele. Spe
răm însă să fim ajutafi în a- 
ceastă privință iar în zilele 
următoare să oferim cumpă
rătorilor și alte produse.

lată și opinia unor gospo
dine pe care le-am întîlnit 
în piață: „Sîntem mulțumite 
de modul cum s-a asigurat a- 
provizionarea pie[ii. Calita
tea mărfii e bună. Atît varza, 
cit și ardeii, gogoșarii și cea
pa au un aspect foarte fru-

mos". (Niculina Florea, cartie
rul Braia); „Ar fi trebuit ca 
administrația piefii să orga
nizeze mai bine desfacerea 
produselor. Există spațiu su
ficient ca să nu ne pierdem 
timpul așteptînd prea mult 
Ia rînd. Cei trei vînzători nu 
pot face fată solicitărilor. E 
bine să se jină seama de a- 
cest lucru și în celelalte zile

cînd piafa e mai aglomerată". 
(Maria Drăgan, str. T. Vladi- 
mirescu).

Cu toate acestea, 
cunoscut în- ziua de 
că, pe tot parcursul 
animafie întreținută
mosfera sărbătorească prile
juită de Ziua recoltei.

piața a 
dumini- 

ei, o vie 
de at-

oferit 
o ga- 
agro- 
intra- 
o vie 

îm-

cumpărăto- 
tot ordinea și cură- 
făceau simțită pre- 
platforma din fafa 
fanfara clubului 

interpreta un 
cîntece

unităților 
care expun

cu șefii
19 și 49
legumicole în pia-

adus 30 tone de

C. HOGMAN

Struguri mari și pe alese...

Avem de unde
tt

ln piafa Vulcanului, 
mare număr de cumpărători 
într-un flux continuu se perin
dau cu sacoșe pe la standu
rile C.L.F. și Agrocoop, în 
care roadele toamnei, ca în
tr-un prozaic corn al abun
dentei, se ofereau solicitan- 
tilor. „Ziua recoltei", această 
sărbătoare a bogăției pămân
turilor, a unui semnificativ 
bilanț al realizărilor obținu
te de sectoarele agriculturii 
a marcat și în acest an, la 
începutul celei de-a doua luni 
din anotimpul cu policrome 
arămii, o manifestare de am
ploare a etalării belșugului 
de recolte din campania agri
colă a sezonului. Minerilor, 
energeticienilor,' constructo
rilor de utilaje, preparatorilor 
și celorlalți oameni ai mun
cii din Vulcan li s-a oferit 
spre cumpărare duminică can-

tități însemnate de 
roșii, varză, vinete, 
rădăcinoase, struguri, 
etc.

—- Da, putem spune că gă
sim de toate. Intr-adevăr, 
„Ziua recoltei" din acest an 
poate fi pe bună dreptate nu
mită ziua belșugului și a a- 
bundenței — ne spunea vă
dit satisfăcut, muncitorul Mi
hai Todea, de la mină.

— Putem să ne alegem ce 
vrem. Avem de unde — a a- 
dăugat și gospodina Eleonora 
Panaite.

Tonetele și cărucioarele în
șiruite în perimetrul piefei, 
încărcate cu legume și fruc
te au constituit punctele de 
atracție spre care se îndrep
tau majoritatea cumpărători
lor.

cartofi, 
tomate, 

mere

I. NICOLAESCU

11,00 Buletin de știri ; 11.15 
Pagini clasice în transcrip
țiile orchestrei dirijată de 
Waldo de Los Rios ; 12,00
Discul zilei ; 1.2,30 Intîlnire 
cu melodiâ populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 „La fîntî- 
na dorului" ; 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Selecțiuni din 
opereta „Giuditta" ; 15,30
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Duete voca
le și instrumentale de muzi
că populară ; 16,35 Cîntecele 
noastre ; 17,00 In ritm de
marș ; 17,10 Radiocabinet de 
informare și documentare ;
17,30 Muzică populară ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 21,00 Revis
ta șlagărelor ; 21,30 Bijuterii

muzicale ; 22,00 Radiojurnal; 
'22,30 Concert de seară ; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03 
— 5,00 Estrada nocturnă.

V
9,00

10,00
10,05
10,10

Teleșcoală. 
de piatră. 
Chindiei, 
(clasa a V-a). 
Pămîntului 
vers, 
sa a V-a) 
rădăcinii și 
nii. Limba 
(Clasa a 
„Moartea căprioarei" 
— de N. Labiș.
Telex. 
Avanpremieră.
Revista literar-artis- 
tică TV. (reluare).

Cronici 
Turnul 

Geografie 
Locul 

în Uni-
Biologie (cla- 

Fiziologia 
a tulpi- 
română 

VlII-a) : 
w * ,iu

11,00 Film artistic : 
Karenina, 
a studiourilor 
matografice 
tice. Adaptare 
romanul cu 
titlu de Lev 
stoi. Partea I.

12,10 Telejurnal. 
16,30-17,00 Lumea
17,30 '

Anna 
Producție 

cine- 
sovie- 

după 
același 

Tol-

19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 

Cîntecul săptămînii > 
Reflector.
Publicitate.
Telerecital Irina Ră- 
chițeanu — Șirianu.

Valori arhitecturale 
românești.
24 de ' ore. România 
în lume.

20,00
20,05
20,20
20,25

21,50

22,00

VREMEA
copiilor, 

ger- 
62.

Curs de limbă 
mană. Lecția 
Telex.
Artă plastică, 
trie Paciurea.
Muzica.
Ghișeul.
Timp și anotimp 
agricultură.
Patrie, pămînt 
aur. Cîntă corul 
latului culturii 
Ploiești.

19,20 1001 de seri. In curte.

18.00
18,05

18,20
18,40
18,55

19,10

Dimi-

în

de 
Pa- 
din

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri ;

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

PENTRU
LE 24 DE ORE : Vremea 
menține rece dimineața 
seara. In cursul zilei va fi 
frumoasă. Vîntul va sufla 
slab pînă Ia potrivit din sec
torul sudic.

în-
de

19
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