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SĂRBĂTOAREA HĂRNICIEI 
ȚĂRĂNIMII Șl A FERTILITĂȚII
PĂMÎNTULUI ROMÂNESC

Conducătorii de partid și 
la însuflețitele manifestări

stat participă 
„Zilei recoltei"

Ieri, 2 octombrie, s-a desfășurat în întreaga țară, într-o atmosferă însuflețită de cîntec și petre
cere, de voie bună și optimism, sărbătoarea „Zilei recoltei", prilej de trecere în revistă a roadelor muncii 
lucrătorilor de pe ogoare, a succeselor agriculturii noastre, de manifestare a bucuriei culesului.

La București, la festivitățile de la Halele Obor, Pavilionul Expoziției și comuna Coșereni, raionul 
Urziceni, au luat parte tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat.

„Ziua recoltei" a constituit pentru oamenii muncii de la orașe și sate o frumoasă sărbătoare, 
prilej de exprimare a bucuriei pentru toamnele noastre bogate, de manifestare a cîntecului și jocului 
popular, a obiceiurilor strămoșești.

Este o datină străveche a po- 
' porului nostru de a serba prin 
cîntec și petrecere bucuria roade
lor toamnei, darul muncii și al 
fertilității ogoarelor, livezilor și 
viilor ce alcătuiesc armonioasa 
grădină a pămînturilor româ
nești. Toamnă patriei s-a ridi
cat la împlinire prin anotimpul 
social care o încununează, prin 
epoca de mari izbînzi a socialis
mului, cînd roadele hărniciei apar
țin întregului popor.

înscriind din nou, prin hotărîrea 
partidului, „Ziua recoltei" în ca
lendarul sărbătorilor noastre ob
ștești, aducem laudă rodniciei pă
mîntului patriei socialiste, care își 
sporește, an de an, fertilitatea 
prin truda omului, cinstim hărni
cia țărănimii noastre cooperatiste 
— stăpînă azi pe propriul ei des
tin — celebrăm bucuria, culesului 
printr-o datină consacrată cu multe 
generații în urmă.

Toamna acestui an și-a dat din 
plin măsura roadelor. Ne bucurăm 
de o recoltă bună de grîu și po
rumb, de floarea-soarelui și sfe
clă de zahăr, de legume și fructe. 
A crescut sporul turmelor și pro
ducția lor. Sînt mai pline hamba
rele, sînt mai încărcate piețele, 
mai bogate depozitele fabricilor 
care au început prelucrarea indus
trială. în crame fierbe mustul. 
Voia bună și veselia fac să strălu
cească fețele. Se cuvine să um
plem ulciorul cu vinul cel mai 
tînăr și să-1 ridicăm pentru oa
menii vrednici ai ogoarelor,~ pen
tru prosperitatea acestui pămînt, 
în cinstea toamnei noastre fru

La Pavilion, standurile reconstituie dealurile cu livezi și vii (Foto Agerpres)

moase.
Sărbătorirea „Zilei recoltei" a 

fost deschisă la București prin pre
zența conducătorilor de partid și 
de stat care au luat parte la festi
vitățile ce s-au desfășurat la Ex- 
poziția-tîrg 1966 de la Halele Obor 
și la Pavilionul realizărilor eco
nomiei naționale din Piața-Scînteii.

Parada 
roadelor -1966 

la Halele Obor...

în orașul lui Bucur octombrie 
și-a deschis larg ferestrele de aur, 
adunînd mulțimi de oameni într-un 
loc de mult consacrat întîlnirii zil
nice cu roadele pămîntului, la ve
chile hale de la Obor. O masivă 
poartă de stejar, acoperită cu șiță, 
decorată cu emblemele recoltei, 
domină intrarea, străjuită de mii 
de țărani cooperatori îmbrăcați în 
costume naționale și de mii și mii 
de bucureșteni. Este poarta toam
nei, ea va rămîne deschisă bo
gățiilor pe care zilnic cîmpia și 
dealurile le trimit aici.

...Orele 9,30. Nouă tulnicărese ve
nite din Munții Apuseni, din co
muna Avram Iancu, aduc Capitalei 
salutul cristalin al Carpaților, ves
tind începutul acestei sărbători 
strămoșești și sosirea la sărbătoare 
a conducătorilor de partid și de 
stat. în aplauzele și uralele mul
țimii, în fluturările de steaguri, 
buchete de flori, batiste colorate, 
din mașinile oprite în fața por
ții coboară tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe

Apostol,- Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Constantin Drăgan, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Florian Dănălache, Mihai 
Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Vasile Vîlcu, Mihai 
Dalea, Vasile Patilineț, Virgil Tro- 
fin, precum și Gheorghe Gaston 
Marin și Roman Moldovan, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri.

împreună cu conducătorii de 
partid și de stat, a sosit, de aseme
nea, tovarășul P. E. Șelest, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Ucraina, care se află în 
trecere prin țara noastră.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal București al P.C.R., Ion Cosma, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașu
lui București, Matei Ștefan, 
șeful secției agrare a C.C. al P.C.R., 
Bucur Șchiopu, ministrul industriei 
alimentare, Mihail Levente, minis
trul comerțului interior, Ion Savu, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Angelo Micu- 
lescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Eugen Alexe, Nicolae Ștefan și 
Vasile Vaida, prim-vicepreședinți 
ai Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, repre
zentanți ai conducerii unor institu
ții centrale și organizații obștești 
din Capitală, ai unităților agricole 
socialiste participante la Expoziția- 
tîrg.

Se înfățișează alaiul tradițio
nal. Opt perechi de tineri purtînd 
pîini rumenite și ploști de vin, a- 
vîndu-1 în frunte pe octogenarul 
Ion Nechifor din comuna Vlad Țe- 
peș, prezintă oaspeților urarea de 
datină, poftindu-i să guste din roa
dele acestui an.

„Sînt grîne, fructe, flori, sînt 
dragi comori / Din ale țării largi 
grădini, ogoare, ! Vă întîmpină, iu-

biți conducători, / Cu pîine româ
nească și cu sare".

Alaiul pîinii este urmat de alaiul 
celor 16 surori înveșmîntate în 
costume de pe toate meleagurile 
românești, reprezentînd cele 16 
regiuni ale țării. Ele poartă coșuri 
încărcate cu struguri și fructe, 
aduc la „Ziua recoltei" salutul.tu
turor zărilor patriei noastre înflo
ritoare.

Despre creșterea agriculturii ■ 
noastre în anii socialismului, des
pre succesele țărănimii noastre 
cooperatiste în producție și în dez
voltarea social-culturală a satelor 
vorbesc sugestiv panourile cu 
diagrame și cifre care flanchează 
aleea ce duce spre marea piață, 
în perioada 1961—1965 agricultura 
noastră a primit investiții din 
partea statului în valoare de 28,2

Primire entuziastă la Coșereni

Piaja Obor —> un covor, d® culori și arom® jesut cu mii de mîini
Foto : Gh. VlnfilS

miliarde lei. Ea dispune de un parc- 
cuprinzînd 81 mii tractoare, 36 mii 
combine, numeroase alte mașini și 
utilaje, folosește cantități tot mai 
mari. de îngrășăminte chimice, dis
pune de ajutorul a zeci de mii 
de ingineri și tehnicieni. Produc
țiile agricole medii la hectar au 
crescut an de an, a sporit produc
ția de carne, ouă, lapte, brînzeturi 
livrate pe piață ; cooperativele a- 
gricole s-au întărit, au sporit ve
niturile țăranilor cooperatori. In 
perioada 1960—1965 s-au con
struit la sate peste 500 000 case noi, 
numărul sălilor de clasă construite 
în aceeași perioadă s-a ridicat la 
peste 18 000, iar al satelor electrifi
cate a depășit cifra de 7 600. Mun
cind mai cu spor, trăind mai bine, 
beneficiind tot mai mult de cuceri
rile civilizației socialiste, țărănimea 
noastră cooperatistă, aliata de nă
dejde a clasei muncitoare, poate 
raporta cu mîndrie partidului, în 
această zi, despre noile ei succe
se, despre avîntul cu care s-a an
gajat în lupta pentru traducerea 
în viață a sarcinilor cincinalului.

Soarele dulce și văzduhul se
nin au transformat Piața Obor 
în cadrul feeric al unei 
mari sărbători populare, în 
care s-au împletit toate tradițiile 
de petrecere ale „Moșilor1* de odi
nioară. Se învîrt roțile călușeilor 
încărcate ciucure cu copii, se lea
gănă bărcile suspendate în grinzi, 
se rotesc amețitor scrîncioabele cu 
lanțuri, bubuie toboganele, pocnesc 
tiribombele, se înalță spre cer ba
loanele multicolore. S-au des
chis gogoșerii, tarabele cu turtă 
dulce și susan, standuri cu jucării 
ocazionale, corturile circarilor și 
păpușarilor.

Evocînd pitorescul Moșilor de 
odinioară, Muzeul de istorie a o- 
rașului București a organizat la 
Obor o expoziție de diapozitive, 
înfățișînd imagini după gravurile 
lui Doussault, Raffet, Szatmary, 
Preziosi, care așază această săr
bătoare în chenarul ei vechi, pati
nat de vreme, amintind epoca lui 
Nicolae Filimon și Anton Pann.

Peste fațada Halelor Obor a fost 
înălțat, ca simbol al acestei zile, 
un uriaș Corn al abundenței, din 
care se revarsă toate darurile pă
mântului românesc.

— Poftiți, iubiți oaspeți, să a- 
preciați bogăția de daruri a toam
nei noastre și hărnicia producăto
rilor...

(Continuare în pag. a III-a)

1

Fota : A. Cartojan
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Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

in cinstea tovarășului P.E. Șelest
Duminică la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, a oferit un dejun în cinstea 
tovarășului P. E. Șelest, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, și a soției sale 
care, în drum spre patrie, venind 
din Bulgaria, face o scurtă vizită 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Mihai Dalea, Vasile

Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, cu soția.

Dejunul s-a desfășurat într-a 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
In cursul dimineții, tovarășul 

P. E. Șelest a participat la festi
vitățile din Capitală prilejuite de 
sărbătorirea Zilei recoltei.

Seara, oaspetele sovietic a plecai 
spre patrie.

Un important obiectiv in construcție

COMPLEXUL DE CRACARE
CATALITICĂ DE LA BRAZI

La Începutul acestui 
an s-au turnat primele 
cantități de beton la 
fundația complexului 
de instalații de cracare 
catalitică din cadrul 
raiinăriei Brazi. Prin 
construcția acestui nou 
obiectiv industrial se 
va asigura valoriiica- 
rea superioară a unor 
importante cantități de 
țiței. Dintr-o tonă de 
materie primă se vor 
obține cantități mult 
mai mari ca pînă acum 
de benzină cu ciiră oc
tanică ridicată, gaze de 
inaltă puritate necesare 
industriei petro-chimi- 
ce si motorine mult su
perioare.

Aici se constru
iesc : secția de cra
care catalitică propriu- 
zisă, care va prelucra 
reziduurile de la distila- 
ția atmosferică în vid 
și cocsare (păcura cate 
acum se arde ca com
bustibil), secții de con
centrare și prelucrare 
a gazelor, de tratare a 
benzinelor și motorine
lor.

Care este stadiul lu
crărilor ? Pe acest ma
re șantier graficele sînt 
respectate întocmai, 
coloanele, vasele, re
zervoarele, utilajele

fiind montate în ritmul 
prevăzut și chiar mai 
repede. Pînă în pre
zent s-au dat în folo
sință : parcul de rezer
voare de țiței și cel de 
rezervoare sferice pen
tru propan, magazia 
principală de chimica
le și catalizatori, ves
tiarele secției. Pînă Ia 
siîrșitul anului se va 
termina și construcția 
secției de prelucrare a 
benzinei, tn trimestrul 
ai patrulea al anului 
1967 instalațiile vor în
cepe să producă.

Pentru executarea o- 
perațiilor într-un ritm 
intens, întreprinderea 
de șantiere și montaje 
Brazi a mecanizat mul
te lucrări, îndeosebi la 
construcția enormelor 
coloane și rezervoare. 
Beneficiarul apreciază 
și sprijinul primit din 
partea Uzinelor de uti
la] chimic din Ploiești, 
a uzinelor „Electropu- 
tere“-Craiova, „23 Au
gust" din Capitală și a 
altora, care au executat 
din vreme echipamen
tele comandate, precum 
și din partea C.P.R.- 
ului care le transportă 
cu promptitudine.

La Institutul de pro

iectări de întreprinderi 
petroliere din Ploiești 
am fost informați ed 
noul obiectiv va avea o 
capacitate de prelucra
re de un milion tone reJ 
ziduuri. întregul proces 
va ti continuu și auto
mat, instalațiile elec
tronice înlesnind ope- 
ratotilor o suprave
ghere atentă a meta
morfozelor chimice. Un 
grup de proiectanți ur
mărește pe teren, zi cu 
zi, împreună cu benefi
ciarul, desfășurarea 
muncii constructorului. 
Acest colectiv ajută 
nemijlocit și operativ 
la realizarea unor lu
crări de bună calitate.

Dat fiind înaltul ni
vel tehnic al comple
xului, aici vor lucra cei 
mai bine pregătiți in
gineri specialiști și o- 
peratori din rafinărie. 
O parte din personalul 
ce va deservi cracarea 
catalitică, concomitent 
cu pregătirea Ia cursu
rile speciale înființate 
în rafinării, participă 
activ la lucrările de 
montaj pentru a cu
noaște îndeaproape, 
fiecare utilaj.

Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"

TELEGRAME
Excelenței Sale Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL

Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA

Cu ocazia celei de-a IV-a aniversări a proclamării Republicii Arabe 
Yemen, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și 
membrilor guvernului sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate și pace poporului yemenit prieten.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In numele meu, al guvernului și poporului Republicii Arabe Yemen, 

adresez Excelenței Voastre, membrilor Consiliului de Stat și poporului 
prieten al Republicii Socialiste România cele mai sincere mulțumiri 
pentru amabilele felicitări. transmise de Excelența Voastră, cu prilejul 
celei de-a IV-a aniversări a revoluției și proclamării republicii.

Expiim Excelenței Voastre urări de sănătate și fericire, de continuă 
dezvoltare a relațiilor prietenești dintre cele două țări și multă prospe
ritate poporului român prieten.

MAREȘAL ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RĂDULESCU LA MOSCOVA

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre Mos
cova, tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia în C.A.E.R., pentru a par
ticipa la cea de-a 25-a ședință a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii

Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară și Alexandru Boabă, miniș
tri, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Au fost prezenti A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații franceze a Grupului! 
parlamentar pentru relații de prietenie j 

Franța-România
Ea invitația Grupului parlamen

tar pentru relații de prietenie 
România-Franța din Marea Adu
nare Națională, duminică seara a 
sosit în Capitală o delegație a 
Grupului parlamentar pentru rela
ții de prietenie Franța-România 
din Adunarea Națională Franceză, 
condusă de Pierre Comte Offen
bach. Din delegație fac parte 
deputății Edmond Bericout, Paul 
Duraffour, Raymond Barbet și 
Rober Râuleț.

La sosire, pe aeroportul Bănea- n 
sa, delegația a fost întîmpinată de g 
Traian Ionașeu, vicepreședinte al I 
Grupului parlamentar pentru re- n 
lății de prietenie România-Franta | 
din Marea Adunare Națională, de | 
deputății Petre Drăgoiescu și Con- 0 
stantin Paraschivescu-Bălăceanu, | 
de funcționari superiori ai M.A.N. | 
și Ministerului Afacerilor Externe. □

Au fost de față Jean Louis Pons, | 
ambasadorul Franței la București, ft 
și membri ai ambasadei. g

(Agerpres) s

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

tul medicului : Infecțiile cavității

I : 
de 
La

VIZITA DELEGAȚIEI COMERCIALE
TUNISIENE Cu prilejul Centenarului 

Academiei

PROGRAMUL
Program muzical 
dimineață (5,25). 
microfon melodia 
preferată (8,30). Sfa-

bucale și bolile interne 
(9,30). Jocuri populare (9,35). Cîntă corul de copii al Radio- 
televiziunii (10,03). Roza vînturilor. — Introducere în geo
grafia patriei : „Munți și ape". Prezintă prof. univ. dr. Mihai 
Iancu (10,30). Aiiș radiofonic — emisiunile culturale ale săp- 
tămînii (11,20). Clasici ai muzicii corale românești : lacob Mu- 
reșianu (12,30). Odă vitejilor: „Cînd era domn Neagoe Ba- 
sarab", scenariu (17,15). Cîntece distractive (17,40). Ritmurile 
cincinalului. în obiectiv — Producția 1967 (18,40). Radiogazeta 
de seară (20,00). De la un cintec la altul — emisiune de mu-

zică ușoară (21,35). PROGRAMUL II : Potpuriuri de muzică 
ușoară românească (8,15). Prietenii mei, scriitorii : Amintiri 
despre G. Ibrăileanu (10,15). Matineu de operă : fragmente din 
„Năpasta" de Sabin Drăgoi (11,20). Vreau să știu. Pagini din. 
istoria științei : Jean Fabre (medalion) (15,30). Actualitatea 
teatrală (17,40). Recitalul sopranei Arta Florescu (18,00). Călă
torie în istoria civilizației. (Emisiune pentru tinerii ascultători) 
„Trepte spre, stele" — scenariu (19,30). Interpretul săptămînll : 
violonistul Ștefan Ruha. în program : Sonata nr. 2 pentrii 
vioară și pian de Beethoven (20,00). Premfere radiofonice : 
„Poveste indică" — poem simfonic pentru orchestră și tenor 
de Mihail Jora (21,05). Teatru radiofonic. Premiera „Stane de 
piatră" de H. Sudermann (21,30). Muzică instrumentală (22,45).

între 27 septembrie și 2 octom
brie 1966 au avut loc la Ministerul 
Comerțului Exterior convorbiri cu 
delegația economică tunisiană, con
dusă de Mahmoud Maamouri, am
basadorul Tunisiei la București, 
privind dezvoltarea schimburilor

Cronica zilei
Duminică după-amiază s-a re

întors în Capitală Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției a Republi
cii Socialiste România, care la in
vitația ministrului justiției a R. P. 
Polone a făcut o vizită în această 
țară.

(Agerpres)

comerciale între Republica Socia
listă România și Tunisia.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, înche- 
indu-se prin semnarea unui Pro
tocol privind lărgirea nomencla
torului de mărfuri, care fac obiec
tul schimburilor comerciale între 
Republica Socialistă România și 
Tunisia, și a unui Protocol referi
tor la posibilitățile de cooperare 
economică între cele două țări, în 
special în domeniul minier, al in
dustriei materialelor de construcție 
și al industriei chimice.

în timpul șederii în Republica 
Socialistă România, membrii dele
gației tunisiene au vizitat unele o- 
biective industriale din București, 
Ploiești și Brașov.

(Agerpres)

în cadrul manifestărilor consa
crate Centenarului Academiei, du
minică dimineața a avut loc o gală 
de filme la sala mică a Palatului 
Republicii.

Au luat parte academicieni și 
alți oameni de știință români, pre
cum și oaspeți de peste hotare, in
vitați la sărbătorirea centenarului.

Asistența a vizionat filmul do
cumentar de lung metraj „Cente
narul Academiei*', care înfățișea
ză momente importante ale dez
voltării științei și culturii româ
nești, obiective actuale ale cer
cetării științifice. Au fost prezen
tate, de asemenea, filmele docu
mentare științifice „Prima zi*', 
„Ceramica de Oboga" și „Plante 
subacvatice'*.

în continuare, oaspeții au luat 
parte la sărbătorirea Zilei recol

tei. Seara, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, a oferit 
un cocteil cu prilejul încheierii 
festivităților consacrate Centena
rului Academiei. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 octombrie : Vreme schimbătoare 
în jumătatea de nord-vest a țării și în 
general frumoasă in rest. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi slabe locale. 
Vînt potrivit din sectorul sud-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar maximele între 
13 și 23 de grade. Ceață locală mai 
ales în vestul țării. In București : Vre
me în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab predominînd din sec
torul sud-vestic. Temperatura ușor va
riabilă.

I

I
I

I

S CINEMA
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR ZBU
RĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Patria —
10 ; 12,45 ; 15,45 î 18,30 ; 21,15.
• ZORBA GRECUL : Republica — 9,30; 12,30; 15,45; 
Festival — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; la grădină — 19, Melo
dia — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Modern — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21, Arenele Libertății — 19.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Republica — spectacol de 
gală.
® BOCCACCIO '70 : Luceafărul — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15; 18,30; 20,45, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21 ; la grădină — 19,30, Grădina „Doina" -r-
19.30 (la toate completarea Copiii... iar copiii).
© DILIGENȚA : București — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, Feroviar — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ;

PROGRAMUL 11 
Cîhtece și. jocuri 
populare (8,08). Sfa
tul medicului : In
fluența sarcinii asu-

lumii au lost numai 7 ?pra organismului (9,30). Minunile
„Cablul submarin" — radio-documentar (10,30). Noi înre
gistrări de muzică de cameră (10,55). Pe scenele cluburilor. 
O zi de activitate la clubul uzinei „Tractorul" din Brașov 
(11.20). Fragmente din opereta „Țara surîsului" de Lehar. 
Cîntă Ion Dacian, Dan lordăchescu, Vali Niculescu și Corina 
Bărbulescu (12,10). „Frumoasă ne este tinerețea" — program, 
de cîntece (12,30). Din tezaurul nostru folcloric (15,00). De 
la Frescele Voronețului la Coloana Infinită (17,15). Dialog 
cu ascultătorii (18,40). Lectură dramatizată din povestirea 
„Păcat boieresc" de M. Sadoveanu (21,05). PROGRAMUL 
II : Moment muzical matinal (8,15). Dansuri din operete 
(10,00). Antologie de literatură universală. Pagini din volu
mul „Abecedarul umorului" de J. Hașek (10,15). Ansambluri 
artistice studențești (12,00). Melodii populare ascultate mereu 
cu plăcere (14,00). Radioracheta pionierilor : „Tainele cînte- 
cului", scenariu științifico-fantastib (15,30). Aceleași melodii, 
alți' interpreți — muzică ușoară (16,30). Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală 
(19,03). Colegi de liceu (19,30). Cercul melomanilor : Sonate 
de Bach (19,50). Opera săptămînii ; ,,Othello" de Verdi cu 
Teodora Lucaciu și Cornel Stavru ; duet din actul I și 
nolog din actul al IH-lea (20,40). Clipe de odihnă cu 
zică ușoară (23,41).

ino- 
mu-

Steaua sau

peste

la Cluj și Sibiu au început

• REZULTATE SCONTATE IN PRIMA
• ROMANIA-OLANDA 86—67

PREMIERE I:

Baschetbalistele din 
au obținut vic-

Ieri după-amiază, 1 
intr-un cadru festiv întrecerile celei de-a X-a 
ediții a campionatelor europene de baschet fe
minin. Despre primele confruntări din cadrul 
celor două grupe preliminarii ale competiției, 
corespondenții noștri ne-au relatat următoarele :

CLUJ (prin telefon). — 
Duminică după amiază, în 
moderna Sală a sporturi
lor din Cluj, aproape 3 000 
de spectatori au asistat la 
meciurile inaugurale din 
cadrul primei serii a cam
pionatului european fe
minin de baschet. Progra
mul a început cu întîlnirea 
Polonia — Ungaria, în 
care echipa poloneză și-a 
adjudecat victoria cu sco
rul de 72—52 (34—25). In

. continuare, reprezentativa 
U.R.S.S. —deținătoarea ti
tlului de campioană euro
peană — a cîștigat la un 
scor concludent partida 
cu selecționata Italiei : 
87—26 (35—15). în mod 
deosebit s-a remarcat ju- 
cătoarea Ravila Proko
penko (înaltă de 2 m), 
care a dominat lupta sub 
panou atît în atac cit și în 
apărare. A impresionat, 
de asemenea, precizia ce-

lorlalte baschetbaliste 
vietice în aruncările 
coș de la distanță și semi- 
distanță.

Ultimul meci al zilei a 
opus echipele României 
și Olandei, victoria reve
nind sportivelor noastre 
cu scorul de 86—67 (36— 
25). Astăzi, 
României 
compania 
Poloniei.

reprezentativa 
va juca în 

selecționatei

SIBIU (prin telefon). — 
întrecerile celei de a 
doua serii a „europene
lor", găzduite de orașul 
Sibiu, ău debutat cu me
ciul dintre echipele R. D. 
Germane și R. F. Germa-

R.D.G.
toria la o diferență apre
ciabilă, 
scorul
(37—17). Partenerele lor, 
cu mai puțină experiență 
internațională, le-au servit 
o replică modestă. După o 
repriză de „așteptare", în
vingătoarele au acționat 
intr-un ritm vertiginos, fo
losind excelent contra
atacurile și intercepțiile, 
în a doua partidă au evo
luat reprezentativele Bul
gariei (una dintre favori
tele grupei, vicecampioa- 
nă europeană) și Franței. 
Deși succesul primei echi
pe nu era pus la îndoială 
înaintea jocului, el s-a 
conturat cu greutate abia 
în ultimele 5 minute. Scor : 
63—56 (26—24). învinsele 
și-au atras simpatia pu
blicului prin claritatea și 
spectaculozitatea jocului 
lor.

realizînd totodată 
zilei : 105—51

Grivița Roșie ?I
IRăspunsul 

două săptămîni

MIERCURI

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

FOT
1—0

BAL
ETAPA
a VII - a

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 2—1 
(1—1). Au marcat : Frățilă (min. 25 și 72) 
pentru dlnamoviști; Codreanu (min. 31) 
pentru rapidiști.

ȘTIINȚA CRAIOVA — C.S.M.S. 
(1—0). A marcat Ivan (min. 30).

U. T. ARAD — FARUL 2—2 (1—1). Au 
marcat: Igna (min. 45) și Țîrlea — din 11 
metri (min. 87) pentru U.T.A.; Iancu (min. 
34) și Tuîan (min. 72) pentru Farul.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — PETROLUL 
2—2 (0—1). Au marcat : Dridea (min. 42) 
și Badea (min. 74) pentru Petrolul; Pesca- 
ru (min. 76) și Goran (min. 90) pentru Stea
gul roșu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — UNIVER
SITATEA 1—1 (0—1). Au marcat: Lereter 
— din 11 m (min. 48) pentru Politehnica ; 
Mustețea (min. 18) pentru Universitatea.

PROGRESUL — STEAUA 1—0 (0—0). A 
marcat Viorel Popescu (min. 82).

1. Progresul
2. Știința Craiova
3. Dinamo București

Steaua
Farul
Rapid
Petrolul
Dinamo Pitești
U.T.A.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Steagul roșu
11.
12.
13.
14.

7 5 2 0 9— 3

C.S.M.S.
Jiul 
Politehnica
Universitatea

7
7

5
4

7 3

1
1
2

6
7

3
2

2
3

1
2
2
1
2

6
6
7
7
7
6
7
7

2
3

2 2

0
1
2
2
1
1

0
5
3
1
0
2
2

3
2
3
4
4
4
4

10—
14—
13—-
11—
12—
8—
6—
6—

7
8
7
8
6
7
7
9

5—14
8—20

14— 9
5—10
3— 9

12
11

9
8
8
7
8
6
5
5
5
4
4
4

------- __T . Victorie mi. 
— itimă, dar meritată

Dinamoviștii bucureșteni au reușit ieri 
să obțină o victorie prețioasă în fața 
unui adversar care, de fiecare dată în 
trecutele campionate, i-a făcut „zile 
grele". Este vorba de o victorie la li
mită, dar nu trebuie pierdut din vede
re că rapidiștii nu alcătuiesc o echipă 
oarecare. Ieri, în prima parte a jocului, 
ei au fost chiar pe punctul de a deschi
de scorul Ia o fază pe care, deși au re
gretat că nu s-a finalizat, înșiși supor
terii giuleșteni au aplaudat-o îndelung. 
Minutul imediat următor avea să aducă 
golul, dar în poarta lui Răducanu. In 
urma unui schimb de pase între Ene 
Daniel și Frățilă, ultimul lovește decis 
mingea și înscrie. Egalarea survine mai 
repede decit se presupunea. După circa 
5 minute, Năsturescu — ieri în vervă, 
dar nu totdeauna clar in acțiuni — por
nește în cursă lipit aproape de linia de 
tușă și, dintr-o poziție dificilă, centrea
ză precis la Codreanu. Șutul acestuia 
este sec și puternic ; Datcu intervine 
numai după ce mingea se oprise în 
plasă.

Dinamoviștii reiau întrecerea cu mai 
multă hotărîre. Colaborarea lor, efortul 
depus pentru reușita fiecărei acțiuni își 
arată roadele : jocul devine mai pericu
los pentru poarta adversă, în fața căreia 
Greavu și Dan, mai ales, n-au timp nici 
să răsufle. (Pîrcălab le-a dat serios de 
lucru...). Golul victoriei se, înscrie destul 
de tîrziu, însă la drept vorbind răbda
rea publicului a fost răsplătită din plin 
de frumusețea fazei și de șutul excelent 
al lui Frățilă. De la circa 25 m, fără să 
întîrzie nici o clipă, el a reluat puternic 
mingea ce i-o pasase Grozea (înlocuito
rul Iui Ene D.).

Partida a avut și în continuare mo
mente spectaculoase, dar de ce a tre
buit să asistăm și Ia unele atitudini 
nesportive (durități, discuții cu arbitrul, 
ofensivă spre... propria poartă) ?

kr BRAȘOV : Egalitate în ul- 
■" timele secunde

Așteptată cu viu interes, partida Stea
gul roșu-Petrolul a reușit să ofere un

ffl BUCUREȘTI 
niîmrt rlnr r

spectacol fotbalistic atractiv. Brașovenii 
au atacat de la început hotărîți, insis
ting la poarta lui Sfetcu. Cei care des
chid scorul sînt însă ploieștenii. Dri- 
dea I profită de ezitarea apărării local
nicilor, care a apreciat greșit o poziție 
de ofsaid. In continuare, tot gazdele au 
inițiativa; însă un nou gol este marcat 
tot de ploieșteni. Se părea că partida 
este jucată. Dar gazdele au atacat în 
continuare. înscriu un gol după numai 
două minute și.. în ultimele secunde 
egalează.

Partida se încheie astfel cu un rezul
tat de egalitate, care nedreptățește de 
fapt ambele echipe : pe ploieșteni pen
tru că au condus cu 2—0, iar pe brașo
veni pentru că au fost mereu în ofen
sivă, dar n-au putut decit să egaleze.

tenii în deplasare, au fost mai hotărîți. 
Dar numai pînă în minutul 30, cînd, 
dintr-o foarte reușită combinație, au 
deschis scorul prin Ivan. După înscrie
rea golului, jocul a continuat destul de 
lent, cu puține faze interesante. Cele 
mai multe apiauze (din putinele de ieri) 
le-a cules pe merit „prîslea" echipei 
craiovene — Ni[ă, care se remarcă în
deosebi prin curaj și inițiativă, neaștep- 
tînd — cum fac mulți din coechipierii 
săi — să fie servit la picior. Scorul 
de 1—0 de la Craiova nu este un re
zultat satisfăcător nici pentru gazde și 
cu atît mai puțin pentru oaspeți.

U TIMIȘOARA : Dacă nu era 
“ 11 m?

«ARAD : Cu nervii nu-i de 
glumit...

Echipa textiliștilor nu a cîștigat nici 
un meci în acest tur de campionat, însă 
ieri a înregistrat cel de-al 5-lea meci 
nul. Acest lucru dovedește (și s_-a văzut 
clar 
este 
Deși 
tașii 
faza 
repriză. Egalarea din final s-a produs 
dintr-o lovitură de la 11 m. Arbitrul 
Viorel Pădureanu (București) a condus 
corect o partidă slabă. Unii jucători 
constănțeni (cel mai recalcitrant 
Georgescu) au protestat la deciziile ar
bitrului, antrenorul Mărdărescu 
nevoit să intervină de cîteva ori 
tru a le tempera nervii.

și în partida cu Farul) că U.T.A. 
deficitară la capitolul eficacitate, 
au avut numeroase ocazii, înain- 
nu au știut să fructifice decit 
din care Igna a egalat în prima

CRAIOVA : Aplauze 
™ ține...

fiind 
pen-

pu-

Fotbaliștii ieșeni au plecat învinși de 
la Craiova. E vina lor ; timp de 90 de 
minute ei au prestat un joc de tatonare 
și uzură. O singură ocazie de gol au 
creat de-a lungul partidei, însă n-au 
fructificat-o. Fotbaliștii craioveni, cău- 
tînd să-și apere onoarea după două vic-

Suporterii echipei Politehnica au 
plecat dezamăgiți de la partida de ieri 
a acesteia cu Universitatea. Dar nu 
pentru faptul că meciul a luat sfîrșit cu 
scorul de 1—1 (gazdele au egalat din
11 m...), ci pentru că timișorenii au 
prestat un joc încîlcit, la întîmplare, 
fără orizont. Ieri, ei au avut cel puțin 
7—8 ocazii de la cîțiva metri, însă le-au 
ratat copilărește. < 
mult pe apărare, dar 
riculos prin Marcu $i

Oaspeții au mizat 
: au și atacat pe- 

Szabo.

Rezultate

Partidele programate sîmbătă și n 
duminică în campionatul categoriei M 
A de rugbi au confirmat, in gene-, i 
ral, pronosticurile. Iată mai intîi re- ■ 
zultatele : Steaua-Gloria 22—8 |
(3—3) ; Grivița Ro.șie-Dinamo 14—10 S 
(11—10) ; Progresul-Consțructorul n
12—3 (3—0) ; Politehnica Iași-Uni- | 
versitatea Timișoara 19—3 (8—0) ;
Rulmentul Bîrlad-Știința Petroșeni R 
14—3 (11—0) ; Precizia Săcele-Farul i 
Constanța 6—6 (3—6).

Steaua și Grivița Roșie continuă B 
să ocupe, în această ordine, primele | 
două locuri ale clasamentului, la 'B 
egalitate de puncte (49). După toate 
probabilitățile, departajarea defini
tivă în cursa pentru titlu se va pro
duce după'întîlnirea lor directă ce 
va avea loc peste două săptămîni. 
Ieri, în partida cu Gloria, Steaua a 
avut o misiune relativ ușoară, ad
versara ei reușind să facă față soli
citărilor doar în prima repriză. In 
schimb, grivițenii au avut o con
fruntare mult mai dificilă, cu Di
namo, de rezultatul căreia depindea 
direct menținerea în lupta pentru 
șefia clasamentului. Cu toate că a- 
ceste două formații cuprind multi 
componenti ai lotului reprezentativ, 
valoarea jocului — ca mai întotdea
una, din păcate, în asemenea der- 
biu.ri — s-a situat sub așteptări, a- 
tractivitatea datorîndu-se doar evo
luției interesante a scorului și cîtor- 
va faze spectaculoase. în rest, de 
ambele părți s-au comis multe gre
șeli elementare de tehnică și orien
tare tactică. De altfel, majoritatea 
punctelor au fost înscrise tocmai în 
urma unor asemenea greșeli. Eterna 
crispare în meciurile cu miză s-a 
manifestat mai pregnant în rîndu- 
rile dinamoviștilor. Așa se explică 
și faptul că linia lor de trei- 
sferturi — fără îndoială, cea mai 
valoroasă la ora actuală — nu a dat 
randamentul scontat, iar înaintașii 

copilărește, în favoarea 
baloane

cîștigate în aruncări de la margine 
sau grămezi ordonate.

au irosit
adversarilor, numeroase

I

I

• Steaua fără nume — coproducție ro- 
mâno-franceză realizată după piesa lui 
Mihail Sebastian de Henri Colpi șl Jasmi
ne Chasney. Alături de interpreții celor 
două roluri principale: Marina Vlady 
(Mona), a cărei voce e dublată in româ
nește de Dana Comnea, și Claude Rich 
(Miroiu), dublat de Ștefan Tapalagă, în 
celelalte roluri apar, cunoscuți actori ai 
scenei și ecranului românesc: Grigore 
Vasiliu Birlic, Eugenia Popovici, Cristea 
Avram.

© Partizanii în cîmpie — producție a ci
nematografiei din R. P. Chineză. Filmul 
— acțiunea se petrece în toamna anului 
1943 — evocă un episod din lupta eroică a 
poporului chinez împotriva agresorilor 
japonezi. Regia : Su Li, Wu Chao-ti. In- 
terpreți: Kuo Chen-ching, Tu Teh-fu, 
Wang En-chi, Fang Hua.

• Scurt-mefraje românești. In săptămâ
na 3—9 octombrie la cinematograful „Tim
puri Noi“ din Capitală vor rula :■ „Cam
pionatele mondiale de popice — Bucu
rești 1966", „Pictorul Ghiață", „Tradiții 
maramureșene", „Brâncuși la Tîrgu Jiu", 
„Frunze", „Fermenții la lucru" — produc
ții ale studioului „Alexandru Sahia" — și 
„Antagonisme" și „Eu" — realizate de 
„Animafilm".

PROGRAMUL 
în fiecare dimineață 
muzică ușoară (7,30). 
Statul medicului : Si
licoza și prevenirea

ei (9,30). Emisiune literară pentru școlari : „Mugur, mugu
rel" cerc literar radiofonic pentru școlari. Prezintă Dar. Deș- 
liu (10,30). „Eu doinesc, codrul răsună" — muzică populară 
(11,45). Ansamblul Teatrului de stat de operetă prezintă pa
gini din opereta „Lysistrata" de Gherase Dendrino (12,10). 
Miorița — „Povestea vorbei" (emisiune de pro
verbe) (17,15). In jurul globului (18,05). Jurnal agrar. Din 
cuprins : Semănatul griului — cea mai importantă lucrare 
agricolă la ordinea zilei. Automatizarea în zootehnie : din 
realizările combinatelor de creștere industrială a animalelor 
și păsărilor (18,40). Varietăți muzicale (19,35). Ediție radiofo
nică : Coșbuc în critica și istoria noastră literară (21,05). 
Melodii-magazin — emisiune muzical-distractivă (21,25'- 
PROGRAMUL II : Selectiuni din opereta „Voievodul țigan" 
lor" de Johann Strauss (7,45). „Viers și stiune" — 
populară (8,30). Uvertura națională „Moldova" de Alexan'fi.u 
Flechtenmacher ; Rapsodia română de Ciprian Porumbescu ; 
uvertura „Hatmanul Baltag" de Eduard Caudella (9,03). 
Lectură în premieră (10,15). Din țările socialiste (11.30). Me
lodii care v-au plăcut (12,40). Amintiri din vacantă — mu
zică ușoară (15,10). Recitalul tenorului Mihail Știrbei (16,00). 
Pe teme medicale : Importanta menținerii primei sarcini. 
Vorbește dr. Constantin Dragotescu (16,15). Scriitori ai sec. 
XX : Leonid Leonov (17,40). Prelucrări de folclor (18,35). Ci
clul „Figuri .și momente din istoria muzicii românești" : 
George Enescu (emisiunea 1). Prezintă prof. univ. Zeno Van- 
cea (19,03). Gaudeamus (emisiune pentru studenti) (19,30). 
Opera săptămînii : ,,Othello" de Verdi cu Ramon Vinay, 
Herva Nelli și Giuseppe Valdengo 
IH-lea) (20,40).

eu
(fragment din actul al

11 
li

PROGRAMUL 
La start, muzica 
șoară (7,30). Cîntece 
de viață nouă și 
jocuri populare (8,08).

Sfatul medicului : Apendicita (9,30). Cărți care vă așteaptă 
(11,20). Aici, Cluj I (12,30). Muzică populară din Transilva
nia (15,00). Tribuna radio. Imperative actuale ale cercetării 
sociologice. Vorbește conf. dr. Ovidiu Bădina (17,15). Din 
repertoriul corului „Gavril Muzlcescu" din Iași (17,25). Di
namica industrială (18,40). Seară pentru tineret (19,00). Fes
tivalul muzicii de cameră : fragmente din concertul dat de 
Mihai Constantinescu, Ștefan Gheorghiu și Horst Gehann în 
seara de 4 octombrie în sala mică a Palatului. în program, 
lucrări de Corelli, Haendel, Bach, Haydn (22,40). PROGRA
MUL II : Din cele mai cunoscute melodii populare (8,30). 
Pastel de toamnă — muzică ușoară (10,02). Piese corale pe 
versuri de George Coșbuc (11,56). Ziare, ziariști, opinii 
(12,10). Emisiune de basme : „Povestea lupului năzdrăvan și 
a Ilenei Cosînzene" (15,30). Arii clin opere Interpretate de 
Petre Ștefănescu-Goangă (16,00). Amiiteatru literar. Procesul 
de creație. Prezintă Gheorghe Stroia (17,40). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor 
Vaclav Smetacek (R. S. Cehoslovacă) ; solist Johannes 
Ernst Kâhler (R. D. Germană). în program : Suita simfonică 
„Munții Apuseni" de Marțian Negrea ; Concertul nr. 4 opus 
4 în Fa major pentru orgă și orchestră de Haendel ; Simfo
nia a V-a în do minor de Beethoven (19,30). Opera săptămî- 
nli : „Olhello" de Verdi cu Renata Tebaldi și Mario del Mo
naco (actul al IV-lea) (23,10).

19,15; 21,30, Excelsior — 9,30; 12; 14,15; 16,30;
18,45 ; 21, Stadionul Dinamo — 18,30, Grădina „Progre
sul" — 19,30, Aurora — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;
20.30 ; la grădină — 19.
® MORANBON : Lumina (completare Pașii poetului) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; J6 ; 18,30 ; 20,45.
O PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Victoria — 9 • 11 15 •
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© SERBĂRILE GALANTE : Central (completare Cheia 
succesului) — 9 ; 11,15 , 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Union (completare Un 
secol și multe milenii) — 15,30; 18; 20,45
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
O O ZI CA LEII : Doina — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• YOYO : Giulești (completare Un secol șl multe mi
lenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Rahova (completare Boro
dino) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,15.
O CASA NOASTRĂ : înirățirea între popoare (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 13,45 ■ 16 ■
18.15 ; 20,30.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Dacia — 
8—14 în continuare ; 17,15; 20,30.
o CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Buzești
— 15,30 ; 19,30 ; la grădină — 20.
• PRIMA ZI DE LIBERTATE : Crîngași (completare 
Far-West) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ȚARA FERICIRII: Grivița — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21, Floreasca (completare Punct de gravitație) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• LUMINA DUPĂ JALUZELE : Bucegi — 9,30 ; 12,15 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30, la grădină — 19, Arta — 9 ; 12 ; 15 , 
18 ; 20,45 (Ia ambele completarea Vizita conducătorilor 
de partid și de stat In regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară).
• SUZANA ȘI BĂIEȚII: Gloria — 9; 11,15; 14;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, Flamura — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45 (la ambele completarea Cazul ,,D").
© ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Unirea (comple
tare Koprivșcita) — 15,30 ; 18.
• NOTRE-DĂME DE PARIS — cinemascop : Tomis — 
9 ; 11,15 • 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la grădină
— 18,45.
• CELE DOUĂ ORFELINE : Flacăra (completare Un se
col și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina „Pro- 
gresul-Parc" — 19,30.
O A FOST CHEMATĂ ȘI CLASA A V-A : Vitan (com
pletare Stuf) — 15,30 i 18,
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Miorița 
(completare Basm) — 8,30; 11 ; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ALFABETUL FRICII : Munca (completare Tinerețe)
— 16; 18,15; 20,30.
• IN NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : Popular
— 15 ; 17,45 ; 20,30, Moșilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la 
grădină — 19, Grădina „Vitan" — 19.
• REPULSIE : Cosmos — 15,30 ; 18 , 20,15.
• CASA NELINIȘTITA : Viitorul (completare 23 Au
gust 1966) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Colentina — 15,30 ; 
17,45 ; 20 ; la grădină — 20.
« DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Volga (com
pletare Pașii poetului) — 9 ; 11 • 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
Drumul Sării (completare Imagini din Muzeul pompieri
lor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : 
Lira (completare Măsură pentru măsură) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• THERESE DESOUEYROUX : Cotroceni — 15,15 ; 
18; 20,45.
© 5 000 000 DE MARTORI 1 : Pacea (completare N-o să 
doară?) — 15,45; 18; 20,15.

PROGRAMUL I f 
„Slăvită fii, Republi
că" — program de 
cintece (10,03). Coor
donate culturale. Pe 

muzica ușoară româ- 
(15,00). In slujba pa-

plaiuri sucevene. (11,20). întîlnire 
nească (12,45). Din muzica popoarelor 
triel (17,15). Radiosimpozion — Industrializarea construcții
lor — obiectiv al planului cincinal (18,40). Atențiune, pă
rinți 1 (21,05). PROGRAMUL II : Uverturi la operete (7,45). 
De la un vals Ia altul (9,34). Teatru radiofonic : „Acuzarea 
apără" de Ștefan Berciu (10,15). Ineluș-Invîrtecuș (emisiune 
pentru cei mici) (15,30). Carnet plastic. „Mari monumente 
arhitecturale" : Palatul dogilor. — Prezintă acad. prof. Geor
ge Oprescu (17,45). Drumeții veseli 
lociii — muzică ușoară (22,35).
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PRONOSPORT
Concursul din 2 octombrie

Rapid-Dinamo București 
Steagul roșu-Petrolul 
U. T. Arad-Farul 
Politehniea-Universitatea 
Știința Craiova-C.S.M.S. 
Poiana-C.F.R. Pașcani 
Ceahiăul-Dinamo Victoria 
Clujeana-C.F.R. Timișoara 
Spal-Brescia 
Atalanta-Internazionale 
Cagliari-Bologna 
Fiorentina-Juventus 
Roma-Napoli

(1-1)
(0—5)
(4—0) 
(1—2) 
(0-2)

2
x 
X 
X
1 
1
X
1
X
2
1
2
2

(19,30). Album de me-

din categoria B
Seria I: Progresul Brăila — Chi

mia Suceava 0—0 ; Metalurgistul 
București — Oltul Rm. Vîlcea 
3—0 ; Știința București — Dinamo 
Bacău 5—1 ; Metrom Brașov — 
Siderurgistul Galați 1—1; Poiana 
Cîmpina — C.F.R. Pașcani 3—0 ; 
Oțelul Galați — Flacăra Moreni 
1—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț — 
Dinamo Victoria București 1—1.

După șase etape, primul loc în 
clasament este ocupat de Știința 
București cu 9 puncte.

Seria a Il-a: C.S.M.
Arad 1—0 ; Clujeana-----

Timișoara 3—0 ;
— Crișul Oradea , _
Tg. Mureș — Unirea Dej n 
Industria sîrmei Cîmpia | 

— A.S. Cugir 2—2 ; C.S.M. ■ 
— Gaz metan Mediaș 2—0 ; I 

Mare — Minerul |

C.F.R.
C.F.R.
Arad
A.S.A.
7-0;
Turzii
Sibiu
Minerul Baia
Lupeni 4—0.

în clasament conduce echipa
A.S.A. Tg. Mureș cu 10 puncte.

SiMBĂTĂ
PROGRAMUL

Muzică populară 
terpretată la diferite 
instrumente (8,08). 
Sfatul medicului : 

a tării primăvară —

I: 
in-

Gripa și prevenirea ei (9,30). Sîntem a țării primăvară — 
cintece pionierești (10,03). Emisiune muzicală pentru școlari. 
„Plaiurile țării" — montaj muzical-literar (10,30). Revista li
terară radio (11,20). Program pentru iubitorii muzicii popu
lare (13,30). Pagini din operete (17,15). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40). Ritm, melodie, veselie — muzică de dans 
(22,20). PROGRAMUL II : Dansuri din operete (7,45). Să ci
tim împreună Ion Agîrbiceanu : „Arhanghelii" (fragment) 
(10,15). Din albumul muzicii de estradă (11,20). Revista revis
telor economice (12,10), De ce ? De unde ? De cînd î (emi
siune pentru copii). Din cuprins : Ce sînt roțile pneumatice ? 
Să ne construim un barometru (15,30). Recitalul basului Nicolae 
Secăreanu — arii din opere (16,00). Scriitori la microfon : 
Tiberiu Utan și Violeta Zamfirescu 
opereta „Vînzătorul de păsări" de 
pentru iubitorii de romanțe (21,35).

(19,30). Fragmente din 
Zeller (20,40). Progis u 
Seară de bal (21,55).

PROGRAMUL I : 
Cîntece de vi./ă 
nouă și jocuri popu
lare (7,45) Emisiu- 

. „ nea „Transmitem
lafe. (8,00*' Aril din operete (9,45). Clubul voioșiei 

(10,00): Radio atlas (11,03). Răspunsuri la scrisorile dumnea
voastră — program de muzică populară (11,15). „De toate 
pentru toți" (12,00). Sport și muzică (15,15). Noutăți pen
tru iubitorii de folclor (18,00). Un sfert de oră în compania 
refrenelor^ îndrăgite (18,50). Programul orchestrai 
de estradă a Radioteleviziunii. (19,30). Teatru radiofonic : 
„Opt femei", de Robert Thomas (20,45). Carnavalul ritmu- 
'1 (22,25). PROGRAMUL II: Valsuri vocale și orchestrale
(6,45). Dansuri din operete (7,15). Teatru radiofonic pentru 
copii : „Aventurile căpitanului Balivernă". Dramatizare după 
cartea cu același titlu de A. Nekrasov (8,40). Transmisiunea 
concertului corului și orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu", dirijor Mircea Basarab. Dirijorul coru
lui Vasile Pîntea. In program : „Recviemul" de Berlioz. So
list Ion Piso. In pauză : Actualitatea cinematografică. Cine 
știe, cîștigă (14,30). Cîntece populare (15,00). Melodii maga
zin — emisiune muzical-distractivă (15,10). Opereta „Pa
ganini" de Lehar (montaj muzical-literar) (17,45). „Mi-ești 
dragă" — emisiune de romanțe (21,15). In lumea operei cu 
Zenaida Pally și Tita Ruffo (22,48). Muzică de dans (23,52).
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De vorbă 
cu producătorii

Interiorul halelor înfățișează o 
uriașă grădină în care și-au dat 
întîlnire cele mai alese produse 
din recolta acestui an. Pira
mide de roșii și ardei, de vinete și 
morcovi, de cartofi și ceapă, de 
fructe și struguri își alternează 

' ’’.orile și aromele alcătuind o 
■i .^imagine a belșugului. Sînt roa- 
7oae mîinilor harnice ale țăranilor, 
reprezentați aici prin președinți 
de cooperative din Bărăgan și Ar
geș, din Galați sau Dobrogea, din 
Buzău sau Ploiești , ale căror 
mîini sînt strînse prietenește de 
conducătorii de partid și de stat 
care i-au felicitat cu căldură pen
tru recoltele din acest an.

Conducătorii au vizitat apoi stan
durile cooperativelor de producție 
și ale gospodăriilor de stat, apre
ciind calitatea și aspectul expona
telor, discutînd gospodărește cu 
producătorii și reprezentanții uni
tăților comerciale despre nevoile 
pieței în acest sezon, despre renta
bilitatea producției agricole, despre 
modul de desfacere a mărfurilor 
către consumatori.

Apreciind ambalarea și prezen
tarea îngrijită a legumelor și fruc
telor, tovarășul Ceaușescu reco
mandă ca metoda să fie extinsă și 
permanentizată, aceasta constituind 
o cerință importantă a comerțului, 
o dovadă a respectului față de 
cumpărător.

— Cum ați organizat livrarea 
mărfurilor la domiciliu ? — se in
teresează tovarășul Chivu Stoica.

— Numai în acest sezon, răspun
de tov. Nicolae Ștefan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, șeful departamen
tului de valorificare a legumelor 
și fructelor, am livrat la domiciliu 
peste 600 tone legume. Pe viitor 
ne propunem să extindem acest 
gen de livrare...

Oprindu-se la un stand de legu
me și fructe al cooperativelor din 
regiunea Argeș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de pro
ducția din acest an.

— Cum au rodit livezile ?
— Avem mere multe și frumoa

se, tovarășe secretar general, răs
punde Ion Pacea, de la C.A.P. Olă- 
nești. El raportează despre veni
turile mari ale cooperativei, 
care au sporit prin dezvoltarea 
sectorului pomicol, prin noile li
vezi intrate pe rod.

Conducătorii de partid și de stat 
discută apoi cu solii cooperatori
lor din comunele Popești (regiunea 
Galați), Urlați și Breaza (regiunea 
Ploiești), Mircea Vodă (regiunea 
București) despre dezvoltarea cul
turilor de legume ale cooperati
velor, se interesează de produc
țiile obținute la hectar și despre 
îndeplinirea planului valoric, re- 
comandînd folosirea mijloacelor 
moderne pentru obținerea legume
lor timpurii, în vederea unei con
stante și abundente aprovizionări 
a pieței și a industriei alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se creeze condi
ții mai bune pentru desfacerea di
rectă pe piață a produselor de 
către cooperativele agricole.

In continuare, oaspeții vizitează 
standurile cu produse industriale 
destinate satelor, cercetînd calita
tea țesăturilor și a obiectelor de 
uz casnic, discutînd despre felul 
cum funcționează schimbul eco
nomic între oraș și sat, despre felul 
cum sînt satisfăcute nevoile mereu 
crescînde de mărfuri ale țărănimii.

Mii și mii de oameni îi întîm- 
pină cu urale și aclamații pe con
ducătorii de partid și de stat la ie
șirea din hale, unde are loc un 
scurt miting.

Luînd cuvîntul, tovarășul Vasile 
Vîlcu, președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a spus : Astăzi, în toate 
satele și orașele țării, întregul nos
tru popor sărbătorește „Ziua recol
tei", instituită de partidul și guver
nul nostru ca semn al prețuirii 
muncii și hărniciei țăranilor coo
peratori, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare. Această mare sărbă
toare populară constituie un prilej 

de trecere în revistă a succeselor 
agriculturii noastre socialiste. Este 
o mare bucurie pentru toți cei care 
luăm parte la sărbătoarea recoltei 
de a avea în mijlocul nostru con
ducerea partidului și statului. în 
încheiere, a spus vorbitorul, reîn- 
noim angajamentul luat de toți oa
menii muncii de pe ogoare de a 
spori eforturile pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor izvorîțe 
din documentele partidului cu pri
vire la înflorirea agriculturii.

întîmpinat cu urale și ovații de 
miile de participanți la sărbătoa
rea recoltei, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Sărbătorirea „Zilei recoltei" 
în Republica Socialistă Româ
nia — a spus secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. — con
stituie un minunat prilej de trecere 
în revistă a realizărilor obținute de 
harnica noastră țărănime, de toți 
lucrătorii ogoarelor în sporirea 
continuă a producției agricole care 
asigură din ce în ce mai bine a- 
provizionarea populației, contri
buind la mersul înainte al țării 
noastre pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

-Dați-mi. voie, cu acest prilej, să 
transmit întregii țărănimi, tuturor 
lucrătorilor ogoarelor patriei noas
tre un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii noastre Socialiste. Re
zultatele pe care le avem anul a- 
cesta — primul an al cincinalului 
— în producția agricolă, ca și în 
producția industrială, demonstrea
ză că hotărîrile Congresului vor fi 
îndeplinite cu succes.

Sărbătorind „Ziua recoltei", a 
spus în continuare vorbitorul, ță
rănimea noastră este hotărîtă să 
facă totul pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea, pentru a asigura ca agri
cultura noastră să înflorească con
tinuu și, împreună cu industria 
socialistă, să asigure un trai îm
belșugat și fericit întregului nostru 
popor.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a salutat apoi prezența, la 
sărbătoarea belșugului de toamnă 
din țara noastră, a tovarășului 
P. E. Șelest, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina, arătînd că 
participarea sa, în trecere prin 
România, la această sărbătoare, 
constituie o manifestare a priete
niei dintre cele două popoare, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Urez țărănimii 
noastre, tuturor lucrătorilor o- 
goarelor, noi și noi succese în ac
tivitatea închinată sporirii pro
ducției pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmi tot mai înalte ale 
socialismului, ale societății comu
niste.

„Ridicăm paharul 
pentru țăranii 
cooperatori44

Bucuria petrecerii populare este 
subliniată de zumzetul strunelor, 
de ritmul iute al jocului, de aroma 
mustului dulce și a pastramei care 
sfîrîie pe grătare, în mustării.

Două șiruri de călușari din Bă
răgan îi întîmpină acum pe înalții 
oaspeți, conducîndu-i spre cele 
două mustării ale cooperativelor 
agricole din comunele Satu Mare, 
raionul Urziceni, și Vlad Țepeș, 
raionul Călărași. Cei doi președinți, 
Ion Popa și Marcel Dobre, îi invită 
pe conducătorii de partid și de 
stat să guste din mustul dul
ce, poposind o clipă la me
sele de brad. S-au și ivit cîteva 
zeci de fete, purtînd pe umeri ul
cioarele cu must. Se servește tra
diționala pastramă cu mămăliguță, 
pui cu mujdei și saramură de crap. 
Răsună cîntece vechi, închinate 
viei și podgorenilor, și cîntece noi, 
despre viața satelor de azi.

Toastînd pentru gazde, pentru 
belșugul toamnelor viitoare, tova
rășul Ceaușescu a spus :

„Să ridicăm paharul pentru ță
ranii cooperatori din regiunea 
București, pentru comitetul regio
nal de partid, pentru toți comu

niștii. Urăm țărănimii cooperatiste 
din regiunea București, din întrea
ga țară, mult belșug în toți anii și 
multă fericire".

Hora care se încinge la plecare îi 
cuprinde și pe oaspeți. Ea este re
luată în curînd de sute de tineri în 
fața unei estrade pe care se 
desfășoară, în paralel, un dans al 
recoltei interpretat de Ansamblul 
artistic „Perinița". Și cum „Peri- 
nița" este un dans al bucuriei, cu
noscut azi pe toate meridianele, 
sub soarele cald al toamnei, între 
piramidele de fructe se încinge o 
mare horă la care iau parte con
ducătorii României socialiste.

Și sărbătoarea recoltei continuă...

Sub cupola 
Pavilionului

Urmărită cu aclamații, coloana 
de mașini se îndreaptă pe Șo
seaua Ștefan cel Mare, prin Pia
ța Victoriei, spre Pavilionul Expo
ziției realizărilor economiei na
ționale unde s-a organizat, în cin
stea „Zilei recoltei" o mare paradă 
a strugurilor, fructelor și vinurilor 
românești.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de Vasile Matees- 
cu, președintele Sfatului popular 
regional București, Petre Berzescu, 
adjunct al ministrului industriei 
alimentare, Nicolae Ionescu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Mihai Ubornyi, vi
cepreședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, de numeroși cooperatori și 
conducători ai unităților agricole 
socialiste.

La intrarea în pavilion, grupuri 
de tinere fete îmbrăcate în pito
rești costume naționale, purtînd 
coșulețe cu struguri și fructe, fac 
oaspeților o caldă primire în timp 
ce un tînăr adresează urarea : „Ale 
patriei podgorii / Rîu de aur au, 
rodit. / Glas mi-au dat culegăto
rii / Să vă spun „Bine-ați venit" / 
Bun venit — mi-i plosca plină,/ 
Coșuri gem de tămîioși; / Și-i în 
vinuri o lumină / Ca un suflet de 
strămoși. / Via țării roditoare / Din 
Segarcea la Cotnar, / Au crescut-o 
ca pe-o floare / Miinile de gospo
dar. / Și-i în noi o bucurie — / 
A acestei sărbători / Cînd poftiți 
la noi în vie / Azi, iubiți condu
cători".

Sub rotonda de aluminiu a pavi
lionului s-au reconstituit parcă 
dealurile cu vii. Cele 150 de coope
rative agricole, gospodării de stat, 
stațiuni experimentale și alte uni
tăți participante la cel de-al II-lea 
concurs național de struguri, au 
decorat cu produsele lor întregul 
etaj al pavilionului, desemnînd 
simbolic aria pantelor subcarpatice.

O mare hartă înfățișează Ro
mânia de livezi și vii, vestită 
încă de la Buerebista și prețuită 
azi prin calitatea vinurilor, stru
gurilor și fructelor românești.

Oprindu-se la standurile unită
ților, conducătorii de partid și de 
stat discută și aici cu producătorii 
despre organizarea științifică a li

In centrul Piteștiului Foto : M. Cioc

vezilor și viilor, despre introduce
rea soiurilor timpurii, despre fo
losirea culturilor forțate, astfel în- 
cît piața și industria să primească 
din belșug produse, iar veniturile 
cooperatorilor să crească neînce
tat.

...Orele amiezii. Mii de bucureș- 
teni împreună cu familiile s-au 
îndreptat în această zi frumoasă 
de toamnă, spre incinta pavilionu
lui, spre mustăriile deschise în 
preajmă, serbînd „Ziua recoltei".

...Ultimele raze ale amurgului 
au aprins deasupra Bucureștilor o 
feerie de lumini. Ciorchini strălu
citori de foc, flori roșii, galbene și 
albastre, repetînd culorile drape
lului național, și-au desfășurat pe 
cerul nopții salvele de lumină, au 
dat semnalul marelui Carnaval al 
recoltei, organizat de Uniunea Ti
neretului Comunist. Pe aleile Par
cului Herăstrău s-a pus în mișcare 
procesiunea carelor alegorice cu 
personaje din basmele și legende
le românești.

în acordurile tarafurilor popu
lare, sute de tineri, în costume de 
carnaval, au încins hore și sîrbe, 
au umplut estradele de dans, au 
înconjurat scenele de spectacol.

Ca o încununare, precedat de 
cîteva echipaje nautice, pe oglin
da lacului a apărut nava care l-a 
purtat pe stăpînul serbării, zeul 
viilor și al toamnei, Dionisos sau 
Bachus. Bătrînul zeu i-a salutat pe 
participanții la „Ziua recoltei", 
urîndu-le să revină în aceleași 
locuri, cu și mai mari succese, la 
sărbătoarea viitoare, în 1967.

în Bărăgan: 
anotimpul nunților
La orele 16,30, conducătorii de 

partid și de stat au pornit din 
București spre Urziceni. Șoseaua 
care taie în două cîmpia Bărăga
nului este străjuită, în sate, de 
mii de oameni în straie de sărbă
toare, care au ieșit în calea con
ducătorilor de partid și de stat. Se 
văd cîmpiile întinse lucrate pen
tru însămîntarea griului, porum- 
biștile de pe care s-a strîns re
colta acestui an. Lăsăm în urmă 
comuna Afumați unde sătenii i-au 
întîmpinat cu entuziasm pe con
ducători. La hotarul regiunii 
București — o poartă frumos îm
podobită. Din mijlocul sutelor de 
oameni se desprinde o tînără pe
reche — mire și mireasă — care 
și-a întemeiat căsnicia în această 
zi a belșugului. Sînt din satul Li
lieci și primesc emoționați fe
licitările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale celorlalți condu
cători de partid și de stat. înain- 
tînd pe șosea, spre inima Bărăga
nului, la Cătrănești, din nou lume 
multă și din nou mire și mireasă, 
o nouă familie care s-a înjghebat.

In apropiere de Coșereni, cîm
pia își schimbă înfățișarea. O vale 
mărginită cu delușoare plantate cu 
viță de vie. Tot satul vine în în- 
tîmpinarea conducătorilor de par
tid și de stat. Bătrînul Dumitru 
Bichir oferă pîine și sare, iar pre
ședintele cooperativei, tov. Ion Bi
chir, transmite „bun venit 1“ și 
invită pe oaspeți să ia loc ja ma
să. Conducătorii au cinstit pentru 
rezultatele bune din acest an ale 
cooperativei agricole : 2 078 kg
grîu la hectar și 3 000 kg porumb 
boabe. Veniturile bănești se ridică 
la 9 milioane de lei. Taraful cîntă 
melodii populare. începe „Nuneas- 
ca“, hora miresii. Și din nou miri 
și mirese : familii întemeiate în 
ziua sărbătorii de toamnă. Tine
rele perechi iau loc la masă ală
turi de conducătorii de partid și de 
stat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită și le urează viață îmbel
șugată, noroc și mulți copii.

în ritmul muzicii, cooperatorii și 
oaspeții se prind în horă. 
Se înserează. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită gazdele cu 
ocazia „Zilei recoltei". „Știm că 
aveți rezultate bune în produc
ție — le spune secretarul general 
al C.C. al P.C.R. — și vă doresc 
să aveți și mai bune. Multă feri
cire și sănătate. La mulți ani !“.

E o urare adresată cooperatori
lor din Coșereni, dar, în același 
timp, tuturor cooperatorilor din 
Bărăgan, tuturor celor care fac, 
prin hărnicia brațelor lor, să în
florească și să rodească ogoarele 
patriei.

INSTANTANEE DIN ȚARĂ
@ BACĂU

Marea serbare populară a stră
bătut ca un val cald și îmbelșugat 
cele peste 200 unități agricole ale 
Bacăului. Cităm : Țibucani, Girov, 
Nicolae Bălcescu, Moldoveni, Pău- 
nești: aici, ca și în alte comune cu 
cele mai mari recolte, șezătorile 
culturale, concursurile artistice, ho
rele și focurile de tabără au fost 
luminate, mai ales, de roadele ano
timpului generos și ale muncii în
suflețite. Mare succes au avut o 
seamă de întreceri întru sport: 
tracțiunea la frînghie, fuga în 
saci, cățăratul pe stîlpi.

în orașele Bacău, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Piatra Neamț și 
Roman, vegetația parcurilor a fost 
podidită de o altă vegetație, a re
coltei : între miile de oameni eare 
colindau expozițiile cu fructe și le
gume, peste 200 de echipe artistice 
de amatori au desfășurat o demon
strație luxuriantă a artei populare. 
La Bacău, după-amiază, la parada 
recoltei, după deschiderea făcută 
de buciumași au urmat călăreții în 
costume naționale, pe urmă meca
nizatorii, cu mașinile lor, și, val 
peste val, mai bine de 2 000 de să
teni. Carele erau alegorice, dar 
roadele erau întruchipate în carnea 
dulce a fructelor, în belșugul mun
cii împlinite : cooperatorii din co
muna Nicolae Bălcescu s-au pre
zentat cu recordul regional pe a- 
cest an la cultura griului: 3 750 kg 
în medie la hectar.

@ OLTENIA
Zorii zilei de 2 octombrie. Soa

rele găsește la porțile caselor olte
nești găleți cu apă proaspătă. E un 
străvechi obicei, sînt lăsate pentru 
drumeț. Cînd se mai luminează, 
găsești piețele doldora, de parcă 
s-ar fi mutat aci cîmpia cea mai 
roditoare, iar la sate gardurile 
poartă ca veștmînt țesături lucrate 
de iscusința gospodinelor. Fîntî- 
nile nu se mai văd de sub flori și 
totul pare o lume de basm, veche, 
ai jura, de n-ar fi atît de arătoase 
casele durate în ultimii ani de 
50 000 cooperatori, de nu s-ar înălța 
din verdeață antenele televizoarelor 
și peste pădure pilonii înaltelor 
energii. De la Dunăre și pînă sus în 
Retezat, în cele peste 1 000 de așe
zări oltenești, sărbătoarea recoltei 
a fost, pînă noaptea tîrziu, o mare 
explozie de splendori folclorice țîș- 
nită din adîncurile inepuizabile ale 
țarinei și sufletului românesc : pes
te 20 000 de artiști au revărsat cu 
generozitate lumina cîntecului și 
jocului de la Jii și din zăvoaiele 
Dunării.

A fost o înfrățire a satului cu 
orașul, împreună muncitori pen
tru recolta cea mare a anilor noș
tri : carnavalul înșirat ca o salbă 
strălucitoare peste catifeaua nop
ții a cuprins mii de oameni, iar 
răsunetul zilei mai durează încă, 
în marele tîrg deschis pînă la 18 
octombrie și, mai cu seamă, în 
munca cea însuflețită cu care să
tenii răspund la chemarea ce le-a 
fost adresată în Salutul conduce
rii de partid și de stat.

@ CLUJ
„Ziua recoltei" a fost, în regi

unea Cluj, în toate satele, și o zi 
record în sensul folcloric pe ca- 
re-1 dă poporul nostru cuvîntului 
de nuntă. Nu numai cununia a doi 
oameni, ci Nunta Zamfirei, așa 
cum o visa Coșbuc ca o esență a 
celor mai curate vise ale trudito
rilor țarinei : o nuntă în care se 
înfrățesc toate comorile naturii, 
părtașe la bucuria omului mun
citor.

Președinții și inginerii coopera
tivelor agricole de producție au 
vorbit despre rezultatele bune ob
ținute în anul acesta, au mulțu
mit pentru tot ce i-a ajutat de-a 
lungul și de-a latul unui an de 
muncă, mașinile, îngrășăminteie, 
îndrumările primite și au spus că 
nu degeaba au primit tot acest 
sprijin : la Mociu, președintele 
Liviu Pașca arăta că recoltele de 
grîu au întrecut cu 625 kg la fie
care hectar producția de anul tre
cut, la orz cu peste 1 700 kg, iar la 
lapte s-au dobîndit pînă aproape 
1 800 litri lapte de fiecare vacă fu
rajată.

La Bonțida, Gilău și în alte părți 
s-au ținut tîrguri de animale. In 

raionul Zalău s-au remarcat ex
pozițiile de artă populară, iar în 
Bistrița și Aiud ziua a fost încu
nunată de tradiționalele „baluri 
ale strugurilor".

e IAȘI
Am cutreierat, cu ochi încîntați 

și bucuroși, de jos de la apa Bîrla- 
dului și pînă hăt, dincolo de dealu
rile cu celebre podgorii ale Cotna- 
rilor, și am întîlnit pretutindeni, 
poposită în inima satelor, o toam
nă mănoasă, cu toate într-alesele 
ei roade de aur. Și peste tot am 
văzut la fiecare din miile și răs- 
miile de țărani, castraveciori din 
cei cît degetul și grămezi de cono
pidă galbenă ca untul, cartofi și 
sfeclă cît proiectilele, gavanoase cu 
miere, atunci parcă turnate din 
cămările soarelui, știuleți cît cotul 
și căpățîni de varză cît căldarea. 
Erau, de bună seamă cu prisosință, 
și oboroace vîrfuite cu harbujoaice, 
și lăzi din care rîdeau mere țigănci 
și ionatane și pere „contesa de 
Paris". Desigur, sfîrîiau în încinse 
grătare păstrămi și trandafiri din 
cei ce-ți sfîrtecă nările, mititei 
tăvăliți în zeamă de pătlăgele roșii 
și potcoave de mușchi țigănesc și 
crapi la proțap mozoliți în mujdei.

Mai mult însă decît toate acestea, 
mi-au plăcut îndeosebi stăpînii tu
turor acestora : oameni în toată pu
terea vredniciei, care cu rîvna și 
priceperea lor le-au căpătat.

întreaga Moldovă a vuit ieri de 
cîntece și jocuri, bucurîndu-se de 
agoniselile socialiste și hotărîtă 
fiind să dobîndească roade și mai 
îndestulate, și mai spornice.

® BANAT
— N-am mai văzut niciodată a- 

semenea zi! Deși sărbătorile re
coltei au tradiție și în satele bă
nățene, am auzit cuvintele de mai. 
sus de la zeci de oameni — români, 
maghiari, germani sau sîrbi, deo
potrivă : ei organizaseră sărbătoa
rea, dar tot ei erau primii impre
sionați de ea, bucuroși de recolta 
obținută, de răsplata muncii dîr- 
ze, entuziaste. La Recaș, o dată cu 
răsăritul soarelui, fanfara a vestit 
dinainte începutul sărbătorii. Ave
rea cooperativei este de aproape 
11 milioane lei, iar cumpărăturile 
făcute de săteni în ultimii ani ri
valizează cu bogăția poamelor pe 
care le-au adus la oraș.

Timișoara a fost încărcată, în 
toate piețele, cu expoziții în care 
erau prezentate tone și tone de 
produse în care s-a înmagazinat 
munca unui an a țăranului coope
rator, știința agronomului, pute
rea tractorului, seva îngemănată a 
ploii, a benzinei, a chimicalelor. 
Mustării, tarafuri, momente sati
rice și vesele, dans și carnavalul 
de pe stadionul 1 Mai, toate au 
dat zilei un caracter de olimpiadă 
a muncii dinamice, purtată pe ro
țile a aproape 8 000 de tractoare, 
a peste 4 500 combine, a efortului 
făcut de pompele ce irigă 30 000 
ha, a marii energii, mai ales, de 
care dispune omul liber.

® MUREȘ-AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ

De pe fiecare hectar al coope
rativelor din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară s-a strîns o recol
tă de grîu cu aproape 200 kilogra
me mai mare decît anul trecut: 
aceasta e o părticică din sporul de 
rodnicie aruncat de muncitorii o- 
g'oarelor noastre pe platanele ma
relui cîntar al belșugului.

Zi de petrecere, cîntec și joc, 
marea sărbătoare a recoltei a fost 
la Tg. Mureș și în cele 225 coope
rative agricole și o zi a bucuriei 
înfrățite între români și maghiari.

Azi, după ce au aflat cuprinsul 
Salutului ce le-a fost adresat de 
conducerea de partid și de stat, 
oamenii muncii din regiune și-au 
exprimat hotărîrea de a mări și 
mai mult greutatea recoltei puse 
pe platanele patriei.

în comuna Bogata de Mureș săr
bătoarea a început cu prezentarea 
produselor, a animalelor de rasă 
ale cooperativei, a mașinilor agri
cole moderne cu care este deser
vită cooperativa. Producția medie 
— de pe 500 ha grîu — este de 
2 610 kg, iar la sfecla de zahăr, pe 
terenurile irigate, aproape 70 000 
kg la hectar.

® ARGEȘ
Organizat în plin centru al Pi

teștilor, „Hanul veseliei" a fost, de 
fapt, prin cîntec și bucurie, o o- 
glindă mare a muncii care își cu
lege drepturile și satisfacțiile. Un 
loc important l-au ocupat fructele, 
producția celor 50 000 ha de plan
tații noi intrate anul acesta pe rod. 

La tîrgul expoziției — deschis 
pînă în 9 octombrie — în fața unei 
masive porți de stejar 300 de fete 
și flăcăi, în costume naționale, i-au 
întîmpinat pe oaspeți cu ploști și 
oale de pămînt: 50 de unități a- 
gricole și-au arătat și comparat 
munca aici, dar în toate comune
le Ziua recoltei a fost o zi a obi
ceiului strămoșesc împletit cu rea
lizările dinamicei agriculturi so
cialiste a zilei de azi — și a celei 
pe care o făurim pentru mîine,

9 DOBROGEA
Aici, pe locul vechilor lăcașuri 

romane, care-și numără cu miile 
de ani tradiția în sărbătorirea re
coltei, dar unde. într-o vreme, a 
fost și sărăcie, „Ziua recoltei" a 

fost înmiresmată ca un strugure 
bogat. Căci Dobrogea nu e numai 
pămînt de cetate străveche, ci di
namică forță modernă, prima care 
a pășit cu toată suflarea ei, acum 
cîțiva ani, pe calea cooperativelor 
socialiste. Iar recolta sărbătorită 
azi nu e numai a muncii de-o pri
măvară și de-o vară, dar și a ste
pei devenită grînar și podgorie.

Recoltele au alcătuit expoziții 
ale hărniciei : griul sănătos strîns 
în vară s-a întîlnit cu porumbul, 
bogăția grădinilor cu cea a ferme
lor zootehnice. Cîteva cifre spicui
te din expoziția regională deschisă 
la Constanța : fondul de bază al 
cooperativelor de producție la 
fiecare sută de ha este de 270 000 
lei, veniturile realizate anul tre
cut depășesc cu 106 milioane pe 
cele din 1964, iar valoarea zilei- 
muncă în 1965 a fost de 31 lei.

Comana: de pe fiecare hectar 
de grîu s-au adunat cîte 3 050 
kg. boabe.

— Și în perspectivă ?
— Mult mai bogate, ne răspun

de Nicolae Hudițeanu. Am citit 
Salutul publicat în ziarele de azi. 
Sub fiecare cuvînt e nu numai 
căldură a inimii, dar și forța unei 
agriculturi în plină dezvoltare, 
modernă.

® GALATI
500 de izvoare ale vinului 

și bucatelor, atîtea au numă
rat duminică Galații, regiu
nea viticolă de prim rang a 
țării. Vechea și noua tradi
ție, sărbătoarea rodniciei pămîn- 
tului, a fost vestită la oraș de bu- 
ciumașii din Vrancea și călăreții, 
urmași ai oștenilor lui Ștefan. în 
toate colțurile au poposit din bel
șug batalul haiducesc, pastrama, 
mustul cel dulce și tulburelul. Ba
chus și cortegiul său dionisiac au 
străbătut printre stive de fructe 
și legume. In acest an, din podgo
riile regiunii s-au livrat 39 000 
tone struguri de masă de cea mai 
bună calitate. în 500 de puncte ale 
regiunii varietatea manifestărilor 
sfidează descrierea.

9 CRIȘANA
Minerii din Sărmășag au adre

sat urări de noi succese țăranilor 
cooperatori din Șimand, iar mun
citorii fabricilor orădene au ridi
cat paharul în cinstea mecanizato
rilor de la Șicula. Sînt doar două 
aspecte dintr-un șirag imens de 
manifestări folclorice și... • culinare 
care au înfrățit azi toți oamenii de 
pe Crișuri.

Uniunea regională a cooperati
velor agricole de producție a acor
dat 7 diplome de fruntaș unor 
cooperative agricole, ciobanii au 
primit astăzi prime pentru depăși
rea producției animaliere, iar co
mitetul regional U.T.C. a înmînat 
diplome de onoare unui număr de 
16 organizații din cooperativele 
fruntașe. Mii de tineri din satele 
și orașele regiunii Crișana s-au 
întrecut pentru titlul de cel mai 
bun cîntăreț, recitator sau dansa
tor, pentru trofee în cadrul „Cupei 
agriculturii" și „Cupei cooperati
velor agricole de producție".

• BRAȘOV
Brașovul e încărcat în toate pie

țele și standurile de munca și roa- 
da înmiresmată a regiunii : legu
me din Stupini și Hălchiu, tradi
ționala brînză de burduf din Co- 
vasna, caș și urdă din Zăbala, 
mere din tînăra livadă a coopera
torilor din Cisnădioara, străluciri 
diamantine din podgoriile Tîrna- 
velor.

La Făgăraș s-a desfășurat o 
paradă a portului popular. Re
giunea a fost străbătută de șta
fete ale cooperatorilor călări, în 
port regional, care își trimiteau 
din vecin în vecin urări de bine și 
succes în muncă.

« MARAMUREȘ
La Baia Mare, după coloanele 

lungi de tineri „țipurînd" în urma 
carelor cu lemn sculptai, 500 de 
artiști amatori au defilat fiecare 
în alt port, urmați de 400 de spor
tivi.

e PLOIEȘTI
Regiunea Ploiești, și mai ales 

locuri cum ar fi Valea Călugăreas
că, au fost loc de sărbătoare nu 
numai pentru localnici, ci și pen
tru mii de bucureșteni sosiți aici 
cu familiile și prietenii lor.

• HUNEDOARA
La Hunedoara, vechea tradiție 

țărănească populară în vremea 
Frontului Plugarilor a fost reîn
viată într-un montaj literar-mu- 
zical intitulat Nunta Zamfirei.

e SUCEAVA
O splendidă îmbinare a tra

dițiilor bucovinene dintre care 
a impresionat deosebit nunta 
țărănească, după un vechi specific 
local, organizată de cooperatorii 
din Mihoveni.

Bogăția zilei, de la un capăt la 
altul al țării, este de necuprins. 
Ecoul ei va continua zile și săptă- 
mîni de-a rîndul, în munca plină 
de voie bună a strîngerii din vre
me, fără vreo pierdere, a întregii 
noastre recolte — recolta de aur 
a țării.

Reportaj realizat de
Ion CUMPĂNASU, Paul AN- 
GHEL, Ion HERȚEG, Ion ISTRA- 
Ti și corespondenții noștri re
gionali.



ÎN CONTEXTUL CRIZEI N.A.T.O. Azi se deschide
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Tn contextul crizei alianței mili
tare atlantice, agravată de cererile 
Franței privind evacuarea instituții
lor N.A.T.O. de pe teritoriul său, 
sugestia venită din partea Belgiei 
de a găzdui cartierul general su
prem (S.H.A.P.E.) a avut în ochii 
adepților blocului militar și, în pri
mul rînd, la Washington, valoarea 
unei soluții salvatoare. A urmat a- 
cordul oficial al guvernului belgian 
și începutul fransbordării bagajelor 
de la Rocquencourt (Franța) în re
giunea Chievres — Casteau din Bel
gia. Operația este în curs. Ea nu se 
desfășoară însă fără complicații. 
Viitoarele gazde s-au dovedit încă 
de la inițierea transferului și se do
vedesc și acum lipsite de entuziasm 
și chiar neospitaliere față de acest 
musafir nedorif. Opinia publică bel
giană a reacționat negativ față de 
hotărîrea guvernului. Prezența co
mandamentului N.A.T.O. — se con
sideră în cercurile opiniei publice 
din Bruxelles — implică posibilita
tea transformării Belgiei înfr-un 
„depozit atomic* și este incompati
bilă cu cerințele populației care do
rește să-și vadă țara ferită de peri
colul de a fi atrasă, în ciuda voinței 
și intereselor sale, într-un eventual 
conflict.

Nemulțumirea ce persistă în rîn- 
durile poporului belgian față de 
N.A.T.O. este generată și de pova
ra cheltuielilor pe care trebuie să 
le suporte ca urmare a mutării se
diului comandamentului blocului. 
Presa belgiană relevă că operațiu
nea de schimbare a cartierului ge
neral (S.H.A.P.E.) necesită investiții 
în valoare de 2150 milioane franci 
belgieni, din care partea de contri
buție a Belgiei se va ridica la 5,2 
la sută, plus suma de 75 milioane 
de franci pentru construcția căilor 
de acces spre sediu. Totodată, co
mandamentul alianței a și cerut 
Belgiei să procedeze la restructura
rea forțelor sale armate integrate 
pentru a le aduce la nivelul cerin
țelor diriguitorilor din N.A.T.O. în 
legătură cu noile îndatoriri financia
re ale țării, Comisia mixfă militară și 
civilă însărcinată cu studierea pro
blemei modernizării armatei belgie
ne a tras concluzii care nu sînt de
loc satisfăcătoare pentru bugetul 
Belgiei. Numai achiziționarea de 
tancuri americane, de tipul „Patfon", 
este estimată la circa 6 miliarde 
franci. Dar s-a cerut și modernizarea 
altor unități ferestre, a aviației, ma
rinei.

Tocmai aceste considerente, sînt 
de păitere numeroși comentatori, au 
sfat la baza hofărîrii guvernului bel
gian, (anunțată sîmbătă în ziarul 
nostru), de a cere revizuirea angaja
mentelor sale militare în sînul Pactu
lui nord-,atlantic. Aceste angajamen
te, scrie agenția „France Presse", de
pășesc mijloacele financiare belgie
ne și, ca urmare a destinderii sur
venite în relațiile Est-Vest, nu mai 
justifică menținerea actualului nivel 
al forțelor acceptat de Belgia în 
anul 1955.

Cabinetul, arată în continuare a- 
genția, a considerat că singura so-

lujie posibilă este de a cere o re
ducere a angajamentelor militare 
belgiene și pentru că guvernul din 
Bruxelles nu poate obține o majo
ritate politică pentru aprobarea ma
jorării alocațiilor militare belgiene. 
Cotidianul belgian „La libre Belgi
que" relua zilele acestea declara
ția deputatului social-creștin, Gilson: 
„N.A.T.O. se află la ora reflecției și 
a reorganizării. Nu a existat nici
odată un moment mai prielnic pen
tru a pune cu toată sinceritatea pro
blema participării țărilor mici". De
mersul belgian este motivat, de a- 
semenea, de situația nou creată de 
hotărîrea Franței de a se retrage 
din comandamentele integrate ale 
N.A.T.O., precum și de intenția An
gliei de a-și reduce o parte din 
forțele sale militare staționate în 
R.F.G. Aceste exemple constituie 
dovada că și alfe țări consideră, ca 
și Belgia, că creditele militare ar 
putea fi mai bine folosite în alte 
domenii.

Nicolae POPOVICI

Congresul
partidului 
laburist

BRIGHTON 2 (Agerpres). — 
Comitetul executiv al partidului 
laburist, întrunit pentru pregăti
rea celui de-al 65-lea congres al 
partidului, care se deschide luni, 
a dat publicității o amplă „decla- 
rație“, care va fi supusă aprobă
rii congresului. în document se 
urmărește să se justifice politica 
de austeritate inițiată de guvernul 
laburist. Declarația sprijină nu 
numai înghețarea salariilor și pre
țurilor pînă la sfîrșitul acestui 
an, dar și stabilirea unei perioa
de ulterioare de „moderație se
veră" în ce privește repartiția ve
niturilor. Prioritatea care va tre
bui acordată investițiilor produc
tive, se arată în declarație, va 
frîna în această perioadă investi
țiile în domeniul social.

Pe de altă parte, un grup de 
douăzeci de deputați ai stingii la
buriste, în frunte cu Ian Mikardo 
și R. Zilliacus, a difuzat la Brigh
ton o broșură în care este criticată 
politioa economică guvernamenta
lă.

...și ecoul lor transoceanic
MANSFIELD Șl DIRKSEN (liderii majorită

ților democrată și republicană in Senat):
ESTE NECESARA 0 REEXAMINARE A ANGA
JAMENTELOR MILITARE ALE S.U.A. ÎN
ROPA

Din Washington s-a a- 
nunfaf că senatorul 
Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate 
din Senatul american, a 
declarat că hotărîrea 
Belgiei de a-și reduce 
obligațiile militare în 
cadrul N.A.T.O. accen
tuează necesitatea unei 
reexaminări a angaja
mentelor S.U.A. în Eu-

ropa occidentală. Mans
field a spus că va pre
zenta în curînd Senatu
lui o rezoluție care se 
va pronunța în favoarea 
unei „reduceri substan
țiale” a forțelor ferestre 
americane din Europa 
occidentală.

Liderul majorității re
publicane în Senat, E-

Un „comitet de studiu”
Pe de altă parte, du

pă cum a transmis din 
Washington corespon
dentul agenției Associa
ted Press, John Highto
wer, „președintele John
son pare acum să ac
ționeze în mod hofărît 
spre o oarecare reduce
re a forțelor militare ale 
S.U.A. din Europa occi
dentală, ce va începe, 
probabil, anul viitor*.

Subliniind ca un studiu 
asupra strategiei în pro
blemele apărării urmea
ză să fie efectuat de 
S.U.A., R. F. Germană și 
Marea Britanie de la ca
re se așteaptă să se ob- 
fină o nouă bază pentru 
adoptarea unor hotărîri 
cu privire la efectivele 
trupelor, agenfia arată 
că S.U.A. doresc ca stu
diul să fie încheiat pînă

EU

vereft Dirksen, a 
rat și el că va 
pentru organizarea unor 
asemenea audieri. El a 
recunoscut că acțiunea 
guvernului belgian în 
cadrul N.A.T.O. va duce 
la întărirea poziției ace
lora care se pronunță în 
favoarea retragerii tru
pelor americane din Eu
ropa occidentală.

tripartit ?

decla- 
insista

la sfîrșiful anului.
Potrivit coresponden

tului, la începutul lunii 
septembrie președintele 
Johnson a trimis mesaje 
primului ministru al Ma
rii Britanii, Wilson, și 
cancelarului R. F. Ger
mane, Erhard, în care 
a propus crearea unui 
comitet pentru revizui
rea strategiei N.A.T.O., 
problemă ce preocupă 
guvernul S.U.A.

„Poporul Vietnamului va triumfa". Numeroși locuitori din Brazzaville au participat la o mare demonstrație popu
lară de solidaritate cu lupta eroicului popor vietnamez
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Japonia refuză oferta
în cursul întrevederii pe care a 

avut-o cu președintele Filipinelor, 
Marcos, primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, l-a informat în mod 
oficial pe interlocutorul său că Ja
ponia nu va participa la conferin
ța care urmează să aibă loc la 18 
octombrie la Manila. După cum se 
știe, la această reuniune, ai cărei 
dirijori din umbră sînt cercurile 
diplomatice americane, au anunțat 
pînă acum că vor participa S.U.A., 
Vietnamul de sud, Coreea de sud, 
Tailanda, Australia și Noua Zee-

SAIGQN

Corespondenții străini 
protestează împotriva 
cenzurii

landă, țări care participă tn mod 
direct la agresiunea din Vietnam. 
Scopurile conferinței, deși pînă 
în prezent n-au fost anunțate ofi
cial, sînt, potrivit comentariilor 
presei internaționale, îndreptate 
spre intensificarea agresiunii.

în acest context, atitudinea Ja
poniei, care a refuzat oferta ce i 
s-a făcut de a lua parte la confe
rință, este încadrată de observa
tori în tendința mai generală care 
se manifestă în cercurile politice 
japoneze de a nu se angaja ală
turi de S.U.A. în războiul din Viet
nam. Această hotărîre a avut un 
ecou favorabil în presă și în opinia 
publică japoneză, care și-a mani
festat nu o dată dezaprobarea față 
de politica americană în Vietnam. 
Făcîndu-se ecoul acestei stări de 
spirit, ziarul „Asahi Shimbun' ca
lifică conferința drept „o reuniune 
unilaterală' a țărilor care partici
pă la agresiunea din Vietnam.

STOCKHOLM

Spre alegeri 
legislative ?

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
După reuniunea de sîmbătă a Co
mitetului de conducere al Partidu
lui social-democrat, pentru exami
narea consecințelor rezultatelor 
alegerilor municipale, primul mi
nistru Tage Erlander a declarat 
că regresul substanțial pe care 
Partidul social-democrat, aflat la 
putere, l-a suferit în recentele a- 
legeri nu va determina dizolvarea 
parlamentului și organizarea unor 
noi alegeri legislative. El a adău
gat, totuși, că nu este imposibil ca 
noi alegeri să aibă loc înainte de 
sfîrșitul mandatului actualului 
parlament, îndeosebi „dacă situa
ția parlamentară se va schimba de 
asemenea manieră încît activitatea 
guvernului să fie paralizată". Nu
meroși observatori apreciază — 
potrivit agenției France Presse — 
că primul ministru și-a rezervat 
posibilitatea de a organiza noi a- 
legeri într-o perioadă pe care o 
va considera mai favorabilă de- 
cît sfîrșitul anului, cînd ar urma 
să aibă loc consultarea electorală 
dacă Parlamentul ar fi dizolvat 
acum.
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H VARȘOVIA. Cu prilejul înche
ierii vizitei ministrului justi

ției din Republica Socialistă Româ
nia, Adrian Dimitriu, in seara de 
1 octombrie Tiberiu Petrescu, am
basadorul României la Varșovia, a 
oferit un cocteil. Au participat 
membri ai C.C. al P.M.U.P., mi
niștri șl alte persoane oliciale. 
Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

«BUDAPESTA. Delegația Parti
dului Comunist din Marea Bri
tanie, condusă de Sid Poster, 

membru al Comitetului Politic, 
și-a încheiat vizita în Unga
ria. Delegația a avut convorbiri cu 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
ai P.M.S.U., Sandor Gaspar, Zoltan 
Komocsin, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., și cu alți 
conducători de partid. Au fosbexa- 
minate probleme ale situației poli
tice internaționale, îndeosebi agre
siunea S.U.A. împotriva Vietnamu
lui, precum și unele probleme pri
vind mișcarea muncitorească inter
națională.

H ANKARA. Președintele Repu
blicii Turcia, însoțit de minis

trul de externe, a plecat la Tehe
ran pentru un schimb de păreri cu 
șahul Iranului, asupra problemelor 
politice și economice interesînd 
cele două țări.

■ CARACI. într-o cuvîntare ra
diodifuzată, președintele Pa

kistanului, Ayub Khan, a arătat că 
țara sa dorește să albă relații paș
nice cu toate țările și să sprijine 
orice măsuri menite să ducă Ja 
consolidarea păcii, subliniind că 
pacea constituie o garanție pentru 
progresul Pakistanului.

Mii de victime provocate 
de uraganul „Inez"

MIAMI. într-un bilanț provizo
riu al serviciilor meteorolo
gice se arată că ciclonul „Inez", 
— care a făcut ravagii în Guade
lupa, Haiti, Santo Domingo și 
Cuba, și care se îndreaptă spre 
Florida — a provocat moartea a 
peste 1 000 de persoane, alte mii 
au fost rănite. Pagubele materiale 
sînt considerabile.

COMUNICAT COMUN
Duminică, Asociația cores

pondenților de presă străini 
din Saigon a publicat un co
municat în care condamnă „în 
mod viguros" — după cum a 
transmis agenția A.F.P. — 
cenzura arbitrară și hăr
țuielile continui la care 
sint supuși de către au
toritățile sud-vietnameze în 
legătură cu transmiterea 
informațiilor în străinăta
te. Asociația deplînge, de a- 
semenea, faptul că autoritățile 
americane sprijină aplicarea 
acestor măsuri. Protestul este 
urmarea unor incidente în 
cursul cărora corespondenților 
străini le-au fost confiscate 
aparatele de fotografiat sau li 
s-a interzis transmiterea unor 
documente fotografice.

IUGOSLAVO-GERMAN

KS ULAN BATOR. în urma • 
tlvelor a fost semnat pro^o-,- 

iul cu privire la schimburile Reci
proce de mărfuri și plăți pe 1967 
între R. P. Mongolă șl R. P. Polonă. 
Față de anul acesta, schimbul 
de mărfuri va crește în 1967 cu a- 
proximativ 20 la sută.

GUAYAQUIL. Pe străzile ce- 
lui mal important centru eco

nomic șl cultural ai Ecuadorului a s 
avut loc o demonstrație a studen
ților împotriva sosirii în localitate 
a fostului președinte ecuadorian, 
Camilo Ponce Enriquez Luis —•
cunoscut pentru vederile sale 
anti-democratlce. Poliția a interve
nit folosind grenade cu gaze lacri
mogene.

Momentele „inedite" 
survin cu o scrupuloasa 
regularitate pe arena po
litică sud-coreeană. Nici 
nu s-au stins bine ecou
rile încăierării din comi
sia bugetară a parlamen
tului, dintre deputății gu
vernamentali și membrii 
opoziției și iată că un 
nou episod s-a adăuqat 
recent suitei scandaluri
lor din parlamentul de 
la Seul înregistrat pe pe
liculă, de un fotoreporter 
al agenției U.P.I., tocmai 
în momentul său culmi
nant, „evenimentul", ce 
s-a consumat în sala de 
ședințe a Adunării Na
ționale, prezintă pe mem
brii cabinetului sud-co- 
reean, în frunte cu primul 
ministru, Chunq II Kwon, 
curățindu-și hainele, după 
ce un deputat de opoziție 
a aruncat asupra lor con
ținutul unei qăleți.

Originea noului scandal 
se află într-o afacere de 
contrabandă (aducerea 
în mod clandestin a unei 
mari cantități de zahari- 
nă japoneză în saci pe 
care scria „ciment") în 
care au fost implicate și 
unele oficialități ale re
gimului de la Seul. Sesi
zată de această tenebroa
să afacere, opoziția a 
prezentat interpelări unor 
miniștri, însoțite de qestul 
amintit mai sus. Socotin- 
du-se ofensat, șeful gu
vernului a înaintat demi
sia cabinetului. Dar, cum 
„o mînă spală pe cealal
tă", președintele Pak Ci- 
jan Hi nu a acceptat de
misia devotatilor săi slu
jitori. Prin îndepărtarea 
miniștrilor de finanțe și 
justiție, deveniți țapi is
pășitori, afacerea a fost 
tranșată.

în accepția marionete
lor punctul critic a fost

astfel depășit. Fără îndo
ială că criza politică (pe 
fundalul căreia s-a în
scris și recentul scandal) 
în care se zbate de mai 
mulți ani Coreea de sud 
nu a putut fi însă atenua
tă. Nemulțumirea maselor, 
lupta lor pentru libertăți 
și drepturi democratice, 
pentru ieșirea țării din 
chingile ocupației ame
ricane, provoacă o anu
mită îngrijorare în rîndu- 
rile clicii de marionete 
de la Seul și a oficialită
ților de Ja Washington. 
Casa Albă nu a putut să 
rămînă indiferentă la fap-

admisibilitatea amestecu
lui în treburile interne ale 
statelor, această comisie 
s-a făcut întotdeauna e- 
coul diplomației america
ne, interesată să mențină, 
chiar cu forța armelor, re
gimul dictatorial, putred 
și corupt, de la Seul.

Este îndeobște cunos
cut faptul că guvernanții 
de la Seul nu s-ar putea 
menține la putere nici 24 
de ore fără sprijinul ba
ionetelor americane. Ca 
răsplată pentru genero
sul sprijin în armament și 
pentru menținerea ocupa
ției armate a Coreei de

sînt marionete proameri- 
cane aservite Statelor U- 
nite. Ei nu sînt preocupați 
de interesele poporului 
sau destinul tării și na
țiunii, ci sînt orbiți de in
teresele și puterea unor 
indivizi sau ale unei mi
norități reduse... Ei fac tot 
ceea ce le stă în putință 
pentru a fi pe placul im
perialiștilor și pentru a 
le cîștiga și mai mult în
crederea de care de
pind"...

De aceea marionetele 
au respins, în ciuda nă
zuințelor maselor largi de 
sud-coreeni, toate propu-

POPORUL COREEAN
SIGURUL IN DREPT

SĂ-Șl HOTĂRASCĂ DESTINUL
tul că criza sud-coreeană 
a reizbucnit tocmai în mo
mentul în care diploma
ția americană a hotărît 
(oare pentru a cîta 
oară?!) să readucă în 
discuția O.N.U. raportul 
așa-numitei „Comisii pen
tru unificarea și reface
rea Coreei". Violînd fla
grant Carta O.N.U. și 
principiile fundamenta
le ale dreptului inter
national referitoare la in-

sud, quvemul de la Seul 
a răspuns cu zel chemă
rii S.U.A. de a participa 
la agresiunea împotriva 
poporului vietnamez. A- 
ceasta, în timp ce în o- 
rașele și satele sud-co- 
reene populația se zbate 
în ghearele crizei econo
mice, ale mizeriei și șo
majului. „Conducătorii 
succesivi ai Coreei de 
sud — scria recent zia
rul „Nodon Sinmun" —

nerile făcute de guvernul 
R.P.D. Coreene cu privire 
la unificarea pașnică a 
tării, propuneri prevăzînd 
rezolvarea problemei uni
ficării de către coreeni 
înșiși, pe cale pașnică, 
pe o bază democratică, 
fără nici un amestec 
străin. Unificarea nu este 
și nici nu poate fi de 
competenta Organizației 
Națiunilor Unite. Numai 
prin retragerea trupelor

străine și în special ame
ricane din Coreea de sud, 
prin încetarea amestecu
lui în treburile interne ale 
poporului coreean, prin 
respectarea dreptului său 
sacru de a-și rezolva pro
blemele în conformitate 
cu interesele sale, năzuin
ța fierbinte a populației 
din nord și sud, care a- 
parține unei singure na
țiuni omogene, are una și 
aceeași istorie și cultură, 
poate fi înfăptuită unifi
carea țării. Venind în spri
jinul acestei năzuinți, mai 
multe state socialiste, 
printre care și tara noas
tră, au cerut discutarea 
la actuala sesiune a 
O.N.U. a problemei „Cu 
privire la retraqerea tru
pelor americane și a ce
lorlalte trupe străine, care 
ocupă sub drapelul O.N.U. 
Coreea de sud, și dizol
varea Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refa
cerea Coreei".

In decursul anilor, în 
intervențiile lor în diver
se organizații internațio
nale și în special la 
O.N.U., reprezentanții Ro
mâniei s-au pronunțat îm
potriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale 
Coreei de sud, cerînd re
tragerea tuturor trupelor 
străine din această parte 
a tării. Totodată, țara 
noastră a condamnat și 
condamnă acțiunile pro
vocatoare ale S.U.A. și ale 
regimului de la Seul îm
potriva R.P.D. Coreene, 
stat suveran și indepen
dent. România a sprijinit 
și sprijină cu consecven
tă: poziția justă a guver
nului R.P.D. Coreene cu 
privire la unificarea pe 
cale pașnică, pe o bază 
democratică a tării.

Radu BOGDAN

BRIONI 2 (Agerpres). — în în- 
eheierea vizitei oficiale făcute în 
R.S.F. Iugoslavia de către Walter 
Ulbricht, la 1 octombrie a fost dat 
publicității un comunicat comun.

Președintele Iosip Broz Tito și 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Walter Ulbricht, și-au ex
primat convingerea că „problema 
germană poate să fie rezolvată nu
mai pe cale pașnică, prin recunoaș
terea realității existenței a două 
state germane, a necesității norma
lizării situației Berlinului occiden
tal și în condițiile îmbunătățirii în 
continuare a situației în Europa".

Cele două părți salută inițiativele 
și propunerile guvernelor unor 
state europene „menite să dezvolte 
în continuare colaborarea pe baza 
egalității în drepturi și să creeze 
condiții pentru soluționarea pro
blemelor securității europene".

în cursul schimbului de vederi 
privind situația internațională, 
părțile au constatat o identitate de 
vederi în majoritatea problemelor 
importante. Ele și-au exprimat 
sprijinul deplin pentru lupta 
dreaptă a poporului vietnamez și

cer încetarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam. Conflictul 
din Vietnam trebuie rezolvat pe 
baza acordurilor de la Geneva, în 
deplină concordanță cu țelurile 
luptei de eliberare a poporului 
vietnamez și cu dreptul său de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec străin.

Primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Walter Ul
bricht, și secretarul general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, au făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale colaborării dintre cele 
două partide și ale mișcării mun
citorești internaționale. Walter Ul
bricht și Iosip Broz Tito, se spune 
în comunicat, „reafirmă hotărîrea 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania și a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia de a depune toate efor
turile pentru colaborarea multi
laterală în cadrul mișcării mun
citorești internaționale și cu toate 
forțele progresiste, pe baza egali
tății în drepturi și a independenței 
partidelor".
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La procesul răpitorilor

lui Ben Barba

ZZT imes"
Societatea care editează cel mai 

vechi cotidian britanic, „Times" — 
fondat în 1785 — a hotărît să fuzio
neze cu cea care editează săptămî- 
nalul duminical de mare tiraj — 
„Sunday Times". Operațiunea consti
tuie de fapt o înghițire a ziarului de 
către trustul de presă condus de 
lordul Thomson — unul din cei mai 
mari magnați ai presei capitaliste, 
care controlează aproximativ 60 de 
publicații din Anglia, Canada, S.U.A. 
și Africa. 85 la sută din acțiunile 
noii societăți rezultate din această 
fuziune sînt deținute de sus-numi- 
tul lord.

Pentru a da o oarecare satisfacție 
foștilor proprietari, Gavin Astor, 
care posedă cel mai mare pachet 
de acțiuni la vechea societate edi
toare a lui „Times", a fost numit 
președinte pe viată al noii societăți 
„Times newspapers Ltd".

Aproape 18 decenii nici un eveni
ment important petrecut în lume nu 
a putut scoate din făgașul său cu
noscutul cotidian de tendință con
servatoare. Sobru și meticulos în 
materialele publicate, în decursul 
istoriei sale „Times" s-a aflat pe 
mesele de lucru ale celor mai mar
cante personalități. Napoleon îl ci
tea cu regularitate, informațiile sale 
economice și politice erau folosite 
de Karl Marx.

în ultimul timp tirajul ziaru
lui a scăzut în mod constant, ceea 
ce a produs importante dificultăți

ȘI-A SCHIMBAT 
PROPRIETARUL
financiare editurii. în dorința de a-și 
spori numărul de cititori, „Times" 
și-a schimbat, în primăvară, înfățișa
rea. Declinul, neputînd fi totuși o- 
prit, a dus Ia actuala fuziune.

UNUL DIN ACUZAȚI

PROMITE 

DEZVĂLUIRI
PARIS. La ședința de sîmbătă 

a procesului răpitorilor lide
rului opoziției marocane, Ben 
Barka, momentul principal l-a con
stituit declarația unuia din acuzați, 
Marcel le Roy. Fost funcționar su
perior la serviciile de contraspio
naj, el a spus că va dezvălui săp- 
tămîna viitoare unele lucruri încă 
necunoscute, afirmînd că, pentru 
a-și dovedi nevinovăția, ar trebui 
să plaseze afacerea Ben Barka „în 
contextul serviciilor de contraspio
naj". Pentru aceasta, Ie Roy a ce
rut „protecția" tribunalului pentru 
a nu fi ulterior deferit justiției 
pentru că a dezvăluit secrete de 
stat. Președintele tribunalului a 
spus că va aviza ulterior.

8
Inițiativa unui comitet 

newyorkez al partidului 
democrat

NEW YORK 2 (Agerpres). — Un 
comitet newyorkez al Partidului 
democrat a lansat duminică o cam
panie împotriva unei noi desem
nări a președintelui Johnson și 
vicepreședintelui Humphrey, drept 
candidați ai partidului în alegeri
le din 1968. Comitetul propune în 
locul lor pe senatorul Robert Ken
nedy și pe William Fulbright, pre
ședintele Comisiei pentru afacerile 
externe a Senatului.

Intr-o conferință de presă, 
președintele comitetului, Martin 
Shepard, a declarat că numai o 
administrație hotărîtă să pună 
capăt bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord și să ducă 
tratative cu Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
va putea contribui la încetarea 
războiului din Vietnam.
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Președintele noului stat afri
can Botswana (fost Bechuana- 
land) depune jurămîntul în par
lament. Sîmbătă, președintele 
Seretse Khoma, in cursul unei 
conferințe de presă, a afirmai 
că noul stat intenționează să 
intre în O.N.U. și în Organiza
ția Unității Africane. El a spus 
că Botswana are acum „posi
bilitatea să obțină ajutor și din 
alte surse" decît din Anglia.
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