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BILANȚUL HĂRNICIEI ȚĂRĂNIMII
Șl AL RODNICIEI OGOARELOR
Conducătorii de partid și de stat participă 
la tradiționalele manifestări ale „Zilei recoltei14

Peste ogoarele patriei noastre, peste dealurile cu podgorii și livezi a sunat ora culesului. Cornul -rodniciei s-a revărsat din nou, cu generozitate, răsplătind străduințele de un an ale țărănimii noastre cooperatiste, ale mecanizatorilor, inginerilor și tehnicienilor din stațiunile de mașini și tractoare, ale lucrătorilor din fermele și întreprinderile noastre agricole de stat. Ceea ce anul trecut, pe aceeași vreme, era doar o promisiune în cifre, rt anticipare contabilă a recoltei. o nădejde încă neîmplinită, a devenit astăzi un bilanț încheiat, realitatea de milioane și milioane de tone a griului și a porumbului, a roadelor care au acoperit ogoarele noastre.Ca o încununare a acestui bilanț, treaptă anuală în drumul nostru ascendent, am prăznuit și în această toamnă „Ziua recoltei", sărbătoarea tradițională a culesului, zi subliniată cu aurul recunoștinței în calendarul victoriilor noastre.Cornul rodniciei care a răsunat mai întîi în cîmpii, apoi pe dealurile încărcate de povara fructelor, apoi în podgoriile grele de ciorchini aurii, și-a reluat sunetul prevestitor de sărbătoare, chiar în Capitală, la Halele Obor.
SUB ARCUL DE TRI- 
'TMF AL RECOLTEI

Orele 9... Locul de întîlnire al bucureștenilor cu sărbătoarea recoltei a fost ales și de această dată la Halele Obor.Au sosit la sărbătoarea recoltei tovarășii Nicolae Ceaușescu cu soția, Chivu Stoica cu soția, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- ghici cu soția, Ilie Verdeț cu soția, Constantin Drăgan, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Florian Dănălache, Janoș Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Marin.împreună cu conducătorii partidului și statului nostru au sosit la sărbătoare tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, aflat în țara noastră, împreună cu soția, într-o vizită de prietenie. Este prezent, ambasadorul Bulgariei la București, Gheorghi Bogdanov.

| Ieri, 1 octombrie, s-a desfășurat pe toate meleagurile patriei, in sate ca și 
I la orașe, marea sărbătoare a culesului - zi de bilanț al succeselor obținute de 
| țărănimea cooperatistă, de toți lucratorii ogoarelor, prilej de trecere în revistă a 
| realizărilor agriculturii noastre socialiste.

La festivitățile din București, de la Halele Obor, Expoziția zootehnică de la 
IFloreasca, serbarea populară din pădurea Pustnicu, au luat parte conducătorii 

partidului și statului nostru, în frunte cu tovarășul Hicolae Ceaușescu. fi 
j participat, de asemenea, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Parti- 
f dului Comunist Bulgar și președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 

care împreună cu soția au făcut o vizită de prietenie în țara noastră.
Marea sărbătoare a culesului a însemnat pretutindeni un prilej de bucurie, 

J de cîntec și joc, de cinstire a obiceiurilor strămoșești, de omagiu adus toamnelor 
I noastre tot mai bogate.

ADUNAREA POPULARĂ DIN PIAȚA OBOR

(Continuare în pag. a II-a)

tuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

Dragi tovarășe și tovarăși.
Dragi prieteni,Am primit cu bucurie invitația de a fi oaspete la festivitățile dv. cu prilejul sărbătorii minunate, pline de conținut, sărbătoarea recoltei din Republica Socialistă România.în această zi festivă, de bilanț, de recunoaștere și de proslăvire a muncii agricole, permiteți-mi, tovarășe și tovarăși, să vă salut pe dv., iar prin dv. pe toți cei ce muncesc în agricultură, pe specialiștii, oamenii de știință și activiștii pe frontul agriculturii care își consacră munca, cunoștințele și talentul propășirii agriculturii socialiste din România (vii aplauze).Roadele grele ale pămîntului, belșugul din fermele de stat și din cooperative umplu de bucurie inimile celor ce muncesc la sate, ale tuturor acelora care desfășoară activitatea în agricultură, ale întregului popor. Aoeasta pentru că sporirea și ieftinirea producției agricole contribuie la întărirea economiei socialiste a țării, creează condiții pentru ridicarea bunăstării materiale și culturale a celor ce muncesc atît la sate, cît și la orașe. Acum, spre sfîrșityl anului agricol, se văd limpede rezultatele muncii dv. rodnice din întreg anul. Este deosebit de plăcut să fiu părtaș la bucuria dv: pentru marile succese obținute, la nădejdile și năzuințele dv. spre noi cuceriri în agricultura socialistă (aplauze 

puternice).Noi, cei din Bulgaria, avem, de asemenea, temeiul să fim mulțumiți de dezvoltarea și realizările agriculturii noastre socialiste. O dată cu creșterea industrializării țării, o preocupare de seamă a Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar o constituie dezvoltarea și perfecționarea orînduirii cooperatiste din satul bulgar. Ca urmare a acestei preocupări și a eforturilor creatoare ale celor ce muncesc la sate, agricultura din Republica Populară Bulgaria a obținut succese însemnate. în ultimii ani, în afară de creșterea cantitativă—.——.------------------------- ,
(Continuare în pag. a IH-a)

tuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,Participăm cu mare plăcere, împreună cu dv., cu întregul popor, la sărbătorirea „Zilei recoltei", care a devenit o zi de manifestare a bucuriei pentru recoltele obținute, un prilej de a face bilanțul realizărilor în i sporirea producției agricole, în ridicarea nivelului de • viață și cultură al satelor noastre. Vă rog să-mi permiteți ca la această sărbătoare, a tuturor celor ce muncesc j din patria noastră, să vă adresez dv., întregii țărănimi, I tuturor oamenilor muncii din agricultură, un salut i călduros din partea Comitetului Central al partidului, a j Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România (urale, aplauze puternice).Totodată, doresc să feliciți călduros țărănimea, pe muncitorii, inginerii, oamenii de știință din agricultură pentru rezultatele bune obținute și în acest an pe ogoarele patriei noastre și să le urez spor la muncă, . belșug și fericire (vii aplauze, ovații).Sîntem deosebit de bucuroși că la această sărbătoare j participă, alături de noi, scumpul nostru tovarăș Todor Jivkov, prim secretar al ’Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, și stimata, sa soție. îi salutăm din inimă ca pe adevărați prieteni (urale, aplauze îndelungi).Cu deosebită satisfacție constatăm că prpgramul de dezvoltare a agriculturii stabilit de Congresul al fX-lea al Partidului Comunist Român se înfăptuiește cu succes. Se afirmă astfel tot mai din plin superioritatea relațiilor socialiste în agricultură, se confirmă justețea politicii agrare a partidului nostru, care face totul pentru a asigura ridicarea la un nivel superior a agriculturii noastre socialiste (vii și puternice aplauze). Ca urmare : a înfăptuirii politicii marxist-leniniste a partidului nos- I tru, a eforturilor susținute depuse de țărănime, de mun- 1 citori, de ingineri, de oamenii de știință din agricultură, arește continuu nivelul agriculturii noastre, se j
(Continuare în pag. a IIT-a)

Intimpinoti cu pîine si șore. conducătorii da partid si de stat, însoțiți de oaspefii bulgari, pășesc în expozifia tîrg din Piața Obor.
Foto î M< Andrees cu

Convorbiri intre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov

7 7

în timpul vizitei de .prietenie pe care a făcut-o în țara noastră, tovarășul Todor Jivkov, prim-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
La început 
de nou an 
universitar

acad. prof.
Nicolae PETRULIAN

Astăzi 150 000 de studenți își Teîncep activitatea. Alma 
mater îi primește cu grija și exigența ei tradițională. Orîn- duirea socialistă a croat tineretului condiții optime pentru a dobîndi o înaltă pregătire universitară. In timp ce în 1938 din 10 000 de locuitori doar 15 erau studenți, astăzi același raport indică 70. Și încă un iapt. Avem în prezent aproape 3 absolvenți ingineri (exclusiv sectorul agricol) la 10 000 do locuitori și, după cum se estimează, acest raport va urca pînă în 1970 la 5. Această realitate și multe altele care s-ar putea cita ne situează printre țările cu în- vățămînt superior dezvoltat.Partidul și statul nostru creează corpului profesoral și studenților condiții de muncă și viață tot mai bune. înce- pînd cu această toamnă, PIo- ieștiul a intrat în rîndurile centrelor universitare în urma înființării Institutului de petrol. Totodată, s-au creat noi secții, care vor asigura pregătirea unor promoții de specialiști în profesiuni noi și de largă perspectivă. Perfecționarea planurilor și programelor de învățămînt, înzestrarea în continuare a laboratoarelor cu a- paratură și utilaj modem, noile 6pații de învățămînt ce se dau în folosință an de an asigură condiții tot mai bune pentru desfășurarea procesului de studiu. Dezvoltarea construcțiilor cu caracter social permite ca aproximativ 60 la sută dintre studenți să locuiască în cămine și să ia masa la cantine. Noua reglementare cu privire la acordarea burselor va îngădui repartizarea fondurilor importante alocate de stat într-un mod mal echitabil, diferențiat după rezultatele la învățătură ale tinerilor și veniturile părinților lor.Noul an universitar începe sub semnul unor căutări creatoare de perfecționare a tuturor compartimentelor școlii superioare. Și ne exprimăm certitudinea că aceste căutări— ce se bucură de sprijinul jlarg al opiniei publice, care arăspuns generos la solicitarea făcută, din îndemnul conducerii de partid, de a-și spune cuvîntul cu privire la așezarea învățămîntului superior pe baze tot mai moderne— vor răspunde dezideratului de a asigura în activitatea universitară o mai deplină concordanță cu cerințele mereu crescînde ale societății noastre socialiste, cu valențele mereu noi ale științei contemporane. Căci dacă în decursul veacurilor în toate bibliotecile din lume s-au strîns abia 700 milioane de volume, ziare și reviste, numai în decursul anului trecut sta-
(Continuare în pag. a IV-a)

La convorbiri au participat tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al P.C.R., precum și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Bulgariei la București, Gheorghi Bogdanov.în cursul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov s-au informat reciproc asupra activității ce se desfășoară în cele două țări vecine și prietene în domeniul construcției socialiste.Au fost abordate, de asemenea, probleme legate de agresiunea

S.UA. în Vietnam, sublinhndu-sa însemnătatea intensificării luptei tuturor forțelor revoluționare și democratice din lumea întreagă pentru curmarea planurilor agresive ale imperialismrilui S;U:A, pentru încetarea necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, lăsînd poporului vietnamez dreptul de a-și hotărî singur soarta sa. Au fost discutate, totodată, probleme privind situația din Orientul Apropiat, securitatea europeană și alte probleme ale vieții internaționale.în cadrul convorbirilor s-a accentuat asupra necesității intensificării eforturilor pentru întărirea unității și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. S-a relevat cu satisfacție că prietenia strînsă și dezvoltarea colaborării dintre cele două țări și cele două partide corespund intereselor fundamentale ale popoarelor român și bulgar, cauzei construirii socialismului și apărării păcii, constituie o contribuție la întărirea unității țărilor socialiste.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, în spiritul tradiționalei prietenii care unește cele două partide, țări și popoare.
Plecarea oaspetelui 

bulgar
Tovarășul Todor Jivkov, care împreună cu soția a făcut o vizită de prietenie în țara noastră la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, a părăsit duminică după-amiază Bucureștiul.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, înaltul oaspete bulgar a fost condus de tovarășii Nicolae Ceaușescu cu soția, Chivu Stoica cu soția, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici cu soția, Ilie Verdeț cu soția, Iosif Banc, Manea Mănescu, Mihai Dalea, de membri

ai C.C. al P.CtR. șl de alte pensoane oficiale.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Bulgariei Ia București, și membrii ambasadei.Un mare număr de bucureșteni aflați pe aeroport au salutat cu căldură pe oaspeți și pe conducătorii noștri de partid și de stat. Pionieri au oferit buchete de flori.La despărțire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția și tovarășul Todor Jivkov cu soția s-au salutat cu deosebită căldură și prietenie.(Agerpres)

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului AHMED SEKU TURE
Președintele Republicii Guineea

<3®NAMWyCu ocazia celei de-a IX-a aniversări a proclamării independenței Republicii Guineea, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, călduroase felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului guineez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile și colaborarea rodpj&ă dmțra Roniâ'nia și Republica Guineea vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
CIflVV STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania
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Bilanțul hărniciei țărănimii și al rodniciei ogoarelor
(Urmare din pag. I)Un impresionant portal, repre- zentînd recolta, a fost construit chiar la intrarea în piață, după tradiția milenară a arhitecturii țărănești din cîmpie, ca simbol al legăturii orașului cu satul, al înfrățirii dintre faurii pîinii și faurii uneltelor, constructori ai societății noastre prospere. Mii și mii de bucureșteni, sute de țărani cooperatori din satele învecinate Capitalei, îmbrăcați în pitorești straie, s-au adunat lîngă această poartă, străjuind acest arc simbolic al recoltei anului 1967, purtînd corzi de viță cu struguri și buchete de flori.In dimineața primei zile de bru- mărel, cornul rodniciei răsună din nou, vestind deschiderea tradiționalei sărbători a recoltei, In orașul lui Bucur. Sunetele lui sînt reluate de tulnicele din pridvorul porții, de aplauzele și uralele miilor de oameni care salută cu entuziasm sosirea la sărbătoare a conducătorilor de partid și de stat.Inalții oaspeți sînt întîmpinați de tovarășul Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicola? Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Gheorghe Nscula, prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Ton Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, Vasile Mateescu, președintele Sfatului popular regional București. Matei Ștefan, șeful secției agrare a C.C. al P.C.R., Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare. Mihai Levente, ministrul Comerțului Interior, Ion Savu, secretar al Comitetului oră-

0 vitrină a roadelor 
acestui an

Sub cupolele de sticlă ale halei Obor s-a deschis, într-o competiție a rezultatelor, expoziția de produse agricole a unităților din patru regiuni ale țării — București, Galați, Argeș, Ploiești, plus unitățile din zona Capitalei, adunind cele mai alese și reprezentative roade selecționate din peste 80 de cooperative și întreprinderi agricole de s*at.Conducătorii de partid și de stat se opresc în fața standurilor aranjate cu deosebită grijă și pricepere, se întrețin cu cooperatori și lucrătorii din ferme, interesîndu-se de producțiile obținute, de veniturile realizate de pe urma acestora și le recomandă să folosească în cbnti- nuare cele mai eficiente metode agrotehnice pentru obținerea unor recolte și mai bogate. Cooperatorii Ion Nica, din Capu Piscului, rajo- nul Muscel, Ion Vioreanu, din Pau- șești — Măglaș, raionul Rm. Vjl- cea, prezintă cu mîndrie de veritabili maiștri pomicultori standurile cu mere roșii, cu pere aurii și struguri aromați. în timpul discuțiilor cu producătorii, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov îi felicită pentru frumusețea și belșugul roadelor obținute, interesîndu-se de perspectivele de dezvoltare ale acestor unități.Nu este întîmplător. Țara noastră are condiții minunate pentru dezvoltarea pomiculturii și fructele mari, frumoase și parfumate, așa după cum remarca secretarul general al partidului nostru, trebuie Să se găsească nu, numai la expoziții, dar să existe în cantități. îndestulătoare și pe piață. Atrag a- tenția în mod deosebit fructele provenind din livezile Muscelului și de la Rm. Vîlcea.— Cum este recolta de fructe ? — întreabă tovarășul Ceaușescu.— Bună, răspunde Gheorghe Tirca, membru în cooperativa agricolă din Olănești, raionul Rm. Vîlcea. Obținem în mijlociu cite 50 kg mere de fiecare pom. Am și cules jumătate din recoltă.De altfel, fructele prezentate de această cooperativă agricolă atrag de departe prin coloritul lor deosebit de frumos, prin calitatea lor. Sînt roadele celor 200 ha livezi, din care 180 ha este livadă tînără, sădită în ultimii ani. Sînt admirate, rînd pe rînd, fructele prezentate de alte cooperative agricole din regiunea Argeș care, spun cu mîndrie producătorii, a devenit în anii noștri o adevărată livadă. Oaspeții se opresc la standul cooperativei agricole din Văleni-Dîmbovița, unde sînt prezentate, pe lîngă fructe și brînză de burduf, brînză în coajă de brad, probă a dezvoltării sectorului ovin, a bogăției turmelor.Atrag atenția roșiile, ardeii, go- goșarii expuși de cooperativa agricolă din Vărăști, regiunea București, care cultivă legume pe o suprafață de 320 ha și realizează, numai din acest sector, venituri de 5 600 000 lei anual. Se remarcă, de asemenea, buna calitate a produselor cooperativelor agricole din raioanele Giurgiu, Zimnicea, din zona Capitalei, unități specializate în producția de legume.Se vizitează apoi Expoziția cu vînzare a întreprinderilor agricole de stat. Atrag atenția legumele, fructele și strugurii de bună calitate. La standul Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor. tov. Nicolae Ștefan, prim vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, arată vizitatorilor noile sortimente de legume deshidratate. Conducătorii de partid și de stat, subliniind necesitatea unor măsuri mai hotărîte pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume și fructe, sugerează ca legumele deshidratate să fie puse 

șeneac București al P.C.R., de membri ai C.C. al P.C.R., miniștri.Din alaiul sărbătoresc al toamnei, reprezentat prin solii celor 16 regiuni — tineri și tinere purtînd coșuri cu fructe și ulcioare cu must — se desprinde țăranul cooperator Constantin Toma, din comuna Domnești, care oferă înalților oaspeți tradiționala pîine și sare, în timp ce li se adresează urarea : „Din orice colț al țării românești 
Ziua recoltei, mindră, primitoare, 
Vă-ntimpină, sub zări sărbătorești, 
C-un gest străbun — cu pline și 

cu sare..."Mulțumind pentru primirea caldă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov gustă din rodul toamnei românești, inaugurînd astfel serbarea recoltei și bucuria culesului nostru....La Obor a reînviat tîrgul Moșilor, cu tradiționalele lui bucurii, apreciate de bucureșteni din vechime, cu feeria fructelor și a legumelor, eu parcul de atracții spre care s-au îmbulzit din nou mii și mii de oameni. S-au redeschis, și în această toamnă, zeci de standuri ou dulciuri și amintiri ocazionale, tarabe și corturi de ciir- cari și păpușari; tonetele cu mărunțișuri, toboganele și călușeii care întregesc atmosfera de sărbătoare populară, legîndu-se de astă dată nemijlocit cu sărbătoarea toamnei.Mari panouri fotografice, înfăți- șînd succesele agriculturii noastre socialiste, străjuiesc aleea principală, pe care o străbat acum oaspeții, dominată de o impresionantă piramidă de legume și fructe, adevărată emblemă a expoziției din incinta pieței Obor.

în vînzare în ambalaje mai mici pentru a putea fi procurate cu mai multă ușurință de consumatori.Cea de-a doua încăpere este rezervată unei expoziții care reflectă succesele obținute în dezvoltarea a

Zeci de mii de oameni ai muncii din regiunea și orașul București ou pârtiei pat la deschiderea expoziției tîrg de la Halele Obor.
Foto : Gh. VlnțHi

griculturii noastre în cel de-al doilea an al cincinalului. în stînga, grafice și exponate reliefează diferite aspecte din activitatea fermelor și întreprinderilor agricole de stat. Conducătorii de partid și de stat se interesează cum se aplică Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire la agricultura de stat. Tov. Angelo Miculescu, prim vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, arată că au fost create 343 întreprinderi agricole de stat cu 2 560 ferme și că în primele 3 luni de la aplicarea prevederilor hotărîrii au fost realizate economii în valoare de 50 milioane lei. Se remarcă succesele obținute în dezvoltarea complexelor de tip industrial. Dacă în 1967 în asemenea complexe se cresc 500 000 porci, în 1970 numărul lor va spori la un milion cu o producție de 123 000 tone carne, iar în cele avicole numărul păsărilor va crește de la 4,2 milioane la 7,3 milioane capete. Se face un scurt popas în fața machetei care reprezintă complexul de sere Ploiești, în suprafață de 51 ha.Se face recomandarea să se extindă serele pentru a se putea obține cantități mai mari de legume timpurii necesare consumului intern și pentru export.Oaspeții zăbovesc apoi în fața standurilor care reprezintă succesele obținute în dezvoltarea cooperativelor agricole. Tov. Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, prezintă cîteva din realizările obținute. Se remarcă faptul că, 

anul trecut, cooperativele agricole au realizat 68 la sută din producția totală de cereale a țării, iar recolta acestui an la grîu este superioară celei din 1966. Cooperativele agricole s-au dezvoltat din punct de vedere economic, reușind să-și sporească cu 66,5 la sută veniturile la suta de hectare față de 1962. Conducătorii de partid și de stat se interesează de dezvoltarea zootehniei.— Să vă îngrijiți mai mult de extinderea culturilor duble de furaje — recomandă tovarășul Ceaușescu. Trebuie să se dea o mai mare atenție acestei probleme, mai ales în acest an, cînd condițiile naturale au fost deosebit de prielnice pentru obținerea unor cantități mari de furaje din culturile duble.Se face un ultim popas la secto-
Zestrea de oțel 

a agriculturii noastre
în continuare este vizitată expoziția de mașini agricole organizată lîngă clădirea Halelor, în apropierea uzinei de pompe „București". Expoziția constituie o expresie grăitoare a preocupării partidului și statului pentru dotarea agriculturii cu tehnica modernă, a eforturilor deosebite făcute în ultimii ani pentru sporirea numărului de tractoare și mașini agricole, cum și pentru diversificarea continuă a gamei de utilaje.în această zestre de oțel stă în cea mai mare _ măsură temeiul succeselor înregistrate de agricultura noastră socialistă, ridicarea nivelului mediu al producției, cît și premisele pentru ca în anii ce vin să ne bucurăm de toamne tot mai îmbelșugate.Oaspeților le sînt prezentate, rînd pe rînd, mașinile pentru cultura cerealelor și plantelor tehnice, pentru legumîcultură, podgorii, livezi și plante furajere, diverse mijloace de transport adecvate necesităților agriculturii, utilaje care asigură mecanizarea unor lucrări importante în zootehnie și mă

șini cu tracțiune animală. Specialiștii raportează conducerii de partid și de stat că semănătoarea pentru porumb pe 6 rînduri, utilaj relativ nou, dă
Adunarea

populară din Piața Obor

în fața clădirii halelor, împodobită cu un uriaș panou decorativ înfățișînd simbolurile recoltei, s-a înălțat o tribună spre care se îndreaptă acum oaspeții. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și ceilalți conducători de partid și de stat, precum și înalții oaspeți bulgari, sînt întîmpinați cu puternice ovații și urale de miile de oameni participanți la adunarea populară închinată sărbătorii „Zilei recoltei".Deschizînd adunarea, tovarășul 
VASILE VÎLCU, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, subliniază în cuvîntul său că în acest început de octombrie, pe tot cuprinsul patriei, oamenii muncii sărbătoresc, cu însuflețirea proprie poporului nostru, „Ziua recoltei" 

rul de cercetare. Tov. Nicolae Gio- san, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, prezintă noi hibrizi de porumb, soiurile de floa- rea-soarelui, de legume, pomi fructiferi etc. La întrebarea pe ce suprafețe se cultivă noile soiuri, s-a arătat că unele din ele o- cupă suprafețe mari dar altele se află doar în cîmpurile de experimentare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea de a se extinde cît mai repede în cultură soiurile care s-au dovedit că au însușiri valoroase. La standul Institutului central de cercetări agricole, tovarășul Todor Jivkov s-a interesat îndeaproape de hibrizii de porumb care se pretează a fi cultivați în cultura a doua, în condiții de irigare, și a avut cuvinte de laudă pentru realizările cercetătorilor noștri.

rezultate foarte bune pe ogoarele patriei, asigură însămin- țarea zilnică a 30 de hectare cu porumb. Prezent.îndu-se combina C-3, modernizată, se arată că ea a ajuns să aibă o productivitate cu circa 40 la sută mai mare decât tipul inițial, că se depun neîncetat eforturi pentru ridicarea performanțelor tehnice a utilajelor destinate agriculturii.Explicațiile dale atestă, totodată, că mare parte dintre exponate — tractoare de d'ferite tipuri, bine cotate atât pe plan intern, cît și extern, combine, semănători, mașini pentru pregătirea terenului și întreținerea culturilor, mijloace de transport, de irigații ș.a.m.d — au o îndelungă „experiență a vieții", brăzdează în lung și-n lat ogoarele patriei.Conducătorii de partid și de stat se interesează îndeaproape și de mașinile etapei viitoare, mașini introduse în fabricație încă din acest an, sau care vor intra in producția de serie în anii următori. Tov. Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea lărgirii gamei de 

utilaje, foarte solicitate fn toate ramurile agriculturii. Este o sarcină 
pe care industria noastră constructoare de mașini trebuie să o rezolve în anii ce vin.

— prinos adus lucrătorilor din a- gricultură, care prin munca lor plină de avînt, fac toamnele noastre tot mai bogate, mai frumoase. „La sărbătoarea recoltei — a spus vorbitorul — participă astăzi toți oamenii muncii, alît de la sate cît și de la orașe, simbolizând unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului și guvernului. Este o mare bucurie pentru noi toți, cei ce luăm parte la sărbătoarea recoltei, de a avea în mijlocul nostru conducerea partidului și statului, în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Salutăm, de asemenea, cu căldură. prezența în mijlocul nostru a tovarășului prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Todor Jivkov".. în încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul oamenilor muncii de pe ogoare de a spori eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor izvorîte din documentele partidului cu privire la înflorirea continuă a agriculturii noastre socialiste.Au luat apoi cuvîntul DIMACHE 
TOMA, președintele cooperativei agricole de producție din Făcăeni, regiunea București, ing. GHEOR
GHE PESCARU, directorul S.M.T. Ciocănești, regiunea București, 
PETRUȚA CONSTANTINESCU, brigadieră la cooperativa agricolă de producție din Fierbinți, regiunea București. ION MĂRGĂRIT, strungar la Uzinele „Semănătoarea" din Capitală, și ing. MIRCEA 
DECEI, directorul întreprinderii a- gricole de stat Ivănești,'regiunea București. Vorbitorii au înfățișat principalele rezultate în activitatea desfășurată de unitățile în care lucrează, pentru continua dezvoltare a producției agricole, aspectele noi ale vieții satelor, entuziasmul cu care muncesc țăranii cooperatori, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și S.M.T., pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii în acest cincinal.Primit cu aplauze puternice, a luat apoi cuvîntul tovarășul TO
DOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.întîmpinat cu vii și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul tovarășul; 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

în continuare are loc festi
vitatea înmînării premiilor decer
nate cooperativelor agricole de pro
ducție fruntașe în cultura griului la 
concursul organizat in anul 1967.

Premiul I și Steagul de unitate 
fruntașă a fost decernat coopera
tivei agricole de producție din Co- 
badin, regiunea Dobrogea, care a 

obținut pe 1 140 hectare o produc
ție medie de 4 087 kg grîu, din 
care a vîndut statului, pe bază de 
contract, 2 460 tone.

Premiul II a fost decernat coope
rativei agricole de producție din 
Dobrosloveni, regiunea Oltenia, 
oare a obținut, în medie, 3 973 kg 
grîu pe cele 800 de hectare cul
tivate cu această plantă. Coope
rativa a vîndut statului 1 053 tone 
grîu.

Pe locul III s-a clasat coopera
tiva din Lenauheitn, regiunea Banat, cu b producție medie de 3 900 kg grîu/la hectar pe cele 457 hectare cultivate cu această plantă, vînzînd ••tatulu 830 tone grîu.Impresionanta adunare populară la sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm. Mulțimea aclamă îndelungi pe conducătorii noștri de partid și Ide stat, pe înaltul oaspete bulgar participant la sărbătoareContimhînd vizita prin piața Obor, conducătorii de partid și de stat poposțesc cîteva clipe la mustăria cooperatorilor din comuna Sudiți, regiunea București, unde gazdele îl înțimpină, după obicei, cu ulcele pline de must și cu tradiționala pastraină cu mămăligă. Oaspeții ciocnește cu gazdele, urîndu-le un an și îtiai bogat. Apoi, în sunetele tarafurilor de lăutari se prind în marea horă care deschide frumoasa petrecere populară de la Obor.

Marile resurse
ale zootehniei moderne

Urmărită cu aplauze și aclamații, coloana de mașini se îndreaptă a- cum spre cartierul Floreasca, pe șoseaua Ștefan cel Mare, flancată cu zeci de blocuri noi, poposind la intrarea expoziției zootehnice unde, în uralele unei numeroase asistențe, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală.In adăposturile special amenajate se pot vedea animale și păsări din cele mai productive rase ce se cresc în țara noastră. Fiecărui adăpost i-au fost alăturate standuri cu produse de origine animală — lînă, pielicele, ouă, diferite sortimente de brînzeturi. Grafice, machete, fotografii arată sugestiv modul cum se înfăptuiesc măsurile pentru creșterea ponderii zootehniei în ansamblul producției agriculturii.Inalții oaspeți se opresc în pavilioanele care prezintă exemplare de animale și păsări elită și recordis- te aparținînd unor întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole și stațiuni experimentale. Cu justificată mîndrie specialiști de la întreprinderile agricole de stat din comuna Mihai Viteazul — Turda, Prejmer — Brașov, Periș — București, stațiunea experimentală Bon- țida — Cluj expun vaci din rase ameliorate care au dat producții de lapte cuprinse între 8 000—10 600 litri pe an. Reprezentanții cooperatorilor din Anadalchioi — Dobrogea, Miercurea Nirajului și Crăciu- nești. ambele din raionul Tg. Mureș, Smeeni — Buzău și altele prezintă exemplare de vaci care dau pînă la 18—20 litri lapte pe zi.Este vizitat apoi standul în care sînt expuse produse de carne. în- tr-un mare număr de sortimente. Oaspeții, se interesează de rezultatele obținute în creșterea animalelor, de măsurile care se iau pentru ca indicii economici să devină comparabili cu realizările din țări cu zootehnie avansată. De o bună apreciere se bucură și standul consacrat bogăției turmelor de oi și a produselor acestora. Seria performanțelor este deschisă de stațiunea experimentală Dobrogea care a realizat, în medie, 9,6 kg lînă de
La serbarea cîmpenească 

a cooperatorilor 
din regiunea București

...E ceasul amiezii. Ziua senină de toamnă revarsă asupra sărbătorii tot aurul ei. De la expoziția din cartierul Floreasca, oaspeții se îndreaptă spre pădurea „Pustnicu" din apropierea Capitalei, unde iau parte, alături de miile de țărani cooperatori și alți lucrători din a- gricultura regiunii București, la o frumoasă petrecere populară. Sărbătoarea roadelor toamnei a început aici încă de dimineață cu un bogat program artistic susținut de aproape 1 500 de artiști amatori, participanți la faza regională a celui de-all VIII-lea concurs pe țară. Pe sub ghirlandele împletite din ramuri de stejar curge spre sărbătoare un adevărat fluviu de oameni îmbrăcați în pitorești costume populare, reprezenitînd toate zările cîmpiei Bărăganului și Burnasului, peste 20 000 de țărani cooperatori care fac o călduroasă primire înal- ților oaspeți.In mijlocul pădurii s-a deschis o dublă expoziție — a roadelor a- cestei toamne și a unor altfel de roade, ale talentului secular al oamenilor de pe aceste meleaguri, reprezentat prin zeci de obiecte de artizanat. Această paradă a roadelor este încununată ou un frumos spectacol folcloric, prezentat de formații artistice din regiunea București, pe o vastă estradă amenajată pe malul laoului. Coruri și orchestre populare din Fierbinți, Giurgiu și Slobozia, dansuri din Izvoarele, Zimnicea și Năsturelu, călușarii din Roșiori de Vede, fluierași, eiimpoieri, soliști vocali interpretează frumoase cîntece de pe întinsa cîmpie a Dunării, închinate bucuriei culesului, toamnei noastre bogate.Pentru a cinsti cum se cuvine această toamnă, gazdele îi invită apoi pe oaspeți la masă. Tovarășul 
GHEORGHE NECULA, prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., a salutat cu căldură pe conducătorii de partid și de stat și pe oaspeții din Bulgaria frățească, poftindu-i să se bucure, alături de oamenii muncii de pe ogoarele regiunii București, de roadele bogate ale acestui an, ciocnind cu fruntașii recoltelor șl gustînd pîinea și mustul acestei sărbători.

In timpul mesei, tovarășul NI
COLAE CEAUȘESCU a felicitat 
călduros pe cooperatori, pe lucră
torii din fermele și întreprinderile 
agricole de stat, pe specialiștii din 
agricultură, pe activiștii de partid 
și de stat din regiunea București 
pentru activitatea desfășurată și 
rezultatele bune obținute în acest 
an, urîndu-le noi succese în rea
lizarea înainte de termen a pre
vederilor planului cincinal, în ri

Reportaj realizat de : Ion CUMPÂNASU, Paul ANGHEL, Vasile BA
RAN, Ion HERTEG, Constantin BORDE1ANU și Radu ATANASE5CU

la un efectiv de 3 000 ovine, ferma agricolă de stat Chereu- șa — Maramureș, care a realizat peste 7 kg lînă în medie pe oaie, de la zece mii ovine. Un rezultat remarcabil apreciat de oaspeți este cel al cooperativei a- gricole Limanu — Dobrogea, care prezintă cîteva din cele 1 000 de ovine selecționate, cu o producție medie de 7,4 kg lînă fiecare.în continuarea vizitei, înalții oaspeți se opresc cîteva clipe în fața unei frumoase colecții de cupe și medalii cîștigate de hipodromul republican de stat în întâlnirile hipice internaționale de trap și galop. La expoziție sînt prezentate exemplare de armăsari de o rară frumusețe.Unul dintre cele mai moderne sectoare din expoziția zootehnică este cel al aviculturii industriale, reprezentat prin numeroase standuri ce ilustrează diferite tehnologii de creștere aplicate în întreprinderile agricole de stat. Sînt prezentate aici imagini ale complexelor industriale avicole de la Crevedia, Tîncăbești, Mihăilești și I.C.Z. Săftica situate în preajma Capitalei. In standuri separate sînt prezentate sistemele de creștere a păsărilor pe așternut permanent și în baterii, precum și rasele, lin iie și hibrizii de înaltă productivitate.— Rezultatele experimentate sînt frumoase, remarcă tovarășul Ceaușescu, important este, însă, să facem ca aceste rezultate să se generalizeze, treptat, pe toată scara producției.Sînt urmărite cu interes graficele care arată perspectivele de dezvoltare a unei veritabile industrii de preparare a nutrețurilor combinate care vor însuma mai multe milioane de tone, contribuind esenf'1 la mărirea producției zootehm Felicitîndu-i pe organizatori pentru modul ingenios de prezentare a celor mai bune rezultate obținute în zootehnia noastră, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și ceilalți conducători urează noi succese în dezvoltarea acestei ramuri, hotărîtoare pentru belșugul de produse de pe piață, pentru bunul trai al oamenilor muncii.

dicarea pe o treaptă mai înai'" i» 
întregii noastre economii, în operă 
de desăvârșire a construcției socia
lismului. Secretarul general al 
partidului nostru a toastat în să
nătatea tuturor celor prezenți, 
pentru viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ridicat paharul în sănătatea tova
rășului Todor Jivkov și a soției 
sale, pentru prosperitatea țării 
prietene, Republica Populară Bul
garia, pentru prietenia româno- 
bulgară.Mulțumind pentru invitația de a participa la sărbătorirea „Zilei recoltei", tovarășul TODOR JIVKOV 
a adresat cuvinte calde de felici
tare pentru țăranii cooperatori și 
toți cei care lucrează în domeniul 
agriculturii din România, urîndu-le 
noi succese în munca lor. înaltul 
oaspete a relevat rezultatele bune 
ale schimburilor de experiență ce 
se fac între agricultorii bulgari și 
români, subliniind importanța co
laborării bulgaro-române, care co
respunde intereselor vitale ale ce
lor două popoare și constituie o 
contribuție Ia întărirea comunității 
țărilor socialiste.

Tovarășul Todor Jivkov a ridicat 
paharul în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
în sănătatea celorlalți conducători 
de partid și de stat, pentru priete
nia bulgaro-română.La plecare, ca un simbol al holdelor aurii ale Bărăganului, tinere fete oferă oaspeților marame de borangic, invitîndu-i să ia parte la hora încinsă de cooperatori. In marea horă s-au prins sute de tineri și tinere, oameni de toate vîrstele, fericiți de a prăznui bucuria acestei zile alături de conducătorii de partid și de stat. In acordurile sprintene ale tarafului și fanfarei, oaspeții sînt invitați să transforme hora in „permită", să ia parte la acest dans tradițional al petrecerilor populare.Despărțirea de miile de cooperatori prilejuiește o entuziastă și impresionantă manifestare de dragoste față de partid și guvern, față de conducătorii României socialiste, față de oaspeții care au cinstit, prin prezența lor, această sărbătoare a toamnei românești.„Ziua recoltei" a prilejuit și în acest an o semnificativă trecere în revistă a succeselor agriculturii noastre, o confirmare a drumului rodnic trasat de partid, pe care urcă satul românesc, un orilej ele a cinsti, după .datina străbună, pe autorii pîinii, autorii toamnelor noastre tot mai bogate — întregul popor român.
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Bilanțul hărniciei țărănimii și al rodniciei ogoarelor
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

TODOR JIVKOV
(Urmare din pag. I) îmbunătățește baza sa tehnico-ma- terială. Drept rezultat, obținem an de an recolte tot mai bogate, ceea ce asigură aprovizionarea populației cu produse agro-aljmentare și creează unele disponibilități pentru export. Toate aceste realități sînt o dovadă că drumul pe care am pornit este un drum bun și la capătul lui vom avea bucuria de a constata că cele stabilite de Congresul al IX-lea al partidului vor fi nu numai îndeplinite, dar și depășite (urale, aplauze puternice, în
delungi).Avem rezultate bune și în dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei noastre naționale. Anul a- cesta producția industrială este superioară celei prevăzute în plan. Se traduc în viață măsurile luate de partid și guvern privind îmbunătățirea și perfecționarea întregii activități economice și de stat. Rezultatele obținute în toate domeniile economiei naționale sînt de asemenea o dovadă a justeței politicii marxist-leniniste a partidului, sînt rezultatul muncii pline de abnegație a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a întregului nostru popor care înfăptuiește neabătut politica partidului comunist 
(urale, aplauze). Cred că țărănimea noastră cooperatistă, toți lucrătorii din agricultură vor fi de acord ca la sărbătoarea lor să adresăm un salut călduros și muncitorimii noastre, intelectualității, să le urăm noi și noi succese (urale vii, aplauze).In munca încordată, dar plină de satisfacție, pentru edificarea României socialiste se cimentează și se ridică pe o treaptă tot mai înaltă alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, clase prietene, frățești, care împreună cu intelectualitatea noastră formează noua societate românească, constructoare a socialismului și comunismului (puternice și îndelungi a- 
plauze). întărind continuu și per- fecționînd alianța și prietenia dintre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toți cei ce muncesc, indiferent de naționalitate, asigurăm mersul tot mai hotărît înainte al patriei noastre, ridicarea României pe culmile înalte ale progresului și civilizației socialiste (urale, a- 
plauze).Avem desigur, tovarăși, realizări în toate domeniile de activitate, cu care..pe. bună dreptate, poporul, nostru se mândrește. Avem, ășa cum am arătat, rezultate bune și în agricultură. Ele sînt o mîndrie pentru țărănime, pentru întregul nostru popor. Dar, deși sîntem la o sărbătoare și la sărbători de regulă se spun numai lucruri frumoase, nu putem să nu subliniem că mai avem încă mult de făcut pentru a ridica agricultura noastră la nivelul țărilor avansate. Avem însă toate condițiile pentru aceasta. Depinde numai de noi, de felul în care vom ști să folosim mijloacele materiale de care dispunem, să folosim rațional pămîntul, să executăm la timp lucrările agricole pentru a obține roade cît mai bogate. Totodată va trebui să acordăm ceva mai multă atenție strîn- gerii la timp a produselor. Dacă ar fi să mă refer la legume, ele trebuie să ajungă cît mai repede și în stare proaspătă . pe piață, astfel ca populația să simtă din plin a- ceste roade bogate (aplauze însu
flețite).Desigur, tovarăși, aflîndu-ne la sfîrșitul anului agricol putem să facem un bilanț bun. Dar, făcînd bilanțul celor ce am realizat, sîntem nevoiți să ne gîndim și la ce trebuie să facem pentru a avea o recoltă și mai bună anul viitor. Se poate spune că acum se pun bazele producției de grîu, se execută o serie de lucrări pregătitoare care au o influență mare asupra recoltei viitoare. în mod deosebit doresc să subliniez că trebuie acordată o mai mare atenție aplicării măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului privind creșterea și îmbunătățirea producției de legume pentru ca anul viitor populația să fie mai bine aprovizionată decît anul acesta. Este necesar să ne ocupăm mai mult de realizarea tuturor lucrărilor de irigație, să luăm măsuri pentru a asigura ca în anul viitor toate suprafețele prevăzute pentru irigare să fie amenajate și folosite din plin. Subliniez lucrul acesta deoarece în 1967 au fost locuri unde a bîntuit seceta, iar recolta a avut de suferit, în timp ce au existat terenuri amenajate pentru irigare, care' n-au fost bine folosite.Este necesar, tovarăși, să acordăm. în continuare, atenție îmbunătățirii activității cooperativelor agricole de producție, dezvoltării democrației socialiste în cooperative. participării active a întregii țărănimi cooperatiste la rezolvarea tuturor problemelor care asigură bunul mers al activității în agricultură (aplauze).Am vizitat mica expoziție de mașini agricole. Din această expoziție se poate vedea că agricultura noastră dispune de o gamă de mașini pentru aproape totalitatea lucrărilor agricole. Avem stațiuni de mașini și tractoare prin care statul asigură deservirea cooperativelor agricole cu mijloacele mecanice necesare. Trebuie să spunem că lucrătorii din S.M.T.-uri își îndeplinesc în bune condiții sarcina încredințată de partid și guvern, că ei au o contribuție importantă la rezultatele obținute de cooperativele agricole în sporirea recoltelor. Dar și S.M.T.-urile pot face 

mai mult pentru a folosi mai rațional, mai economicos mijloacele mecanice, pentru a executa mai bine și mai la timp lucrările agricole, ca să obținem recolte tot mai bogate, tot mai îmbelșugate. Sîntem convinși că muncitorii din S.M.T. vor depune eforturi, alături de întreaga țărănime, pentru a obține rezultate tot mai bune în activitatea lor (aplauze).După cum știți, Comitetul Central al partidului a adoptat, în primăvara acestui an, hotărîri privind perfecționarea activității în agricultura noastră de stat. în cele șase luni care au trecut de la Plenară s-a desfășurat o muncă intensă pentru înfăptuirea măsurilor stabilite. Rezultatele obținute de fermele și întreprinderile agricole de stat arată că aceste măsuri au determinat un început de îmbunătățire a activității în acest sector important al agriculturii, ceea ce dovedește că ele corespund condițiilor noastre. Trebuie acționat cu mai multă hotărîre pentru ca măsurile stabilite de Comitetul Central al partidului să fie integral transpuse în viață în cel mai scurt timp, asi- gurîndu-se folosirea cu maximum de eficacitate a mijloacelor de care dispun fermele și întreprinderile a- gricole de stat și sporirea pe a- ceastă cale a contribuției lor la obținerea de recolte tot mai bogate. Noi apreciem în mod deosebit activitatea și rezultatele bune pe care le-au obținut oamenii muncii din sectorul agricol de stat. Știm însă că au posibilități mai mari și ne exprimăm convingerea că muncitorii, inginerii, toți oamenii care muncesc în sectorul agricol de stat vor depune toate eforturile pentru a-și îndeplini îndatoririle, pentru a obține roade cît mai bune și a contribui la creșterea avuției generale a României (aplauze puternice, 
urale).în activitatea de ridicare a agriculturii un rol important îl au oamenii de știință, care au creat de pe acum soiuri superioare de grîu, de porumb și de plante tehnice. Dar și ei mai au încă multe de făcut pentru a-și aduce mai din plin contribuția la perfecționarea producției noastre agricole. Sîntem convinși că oamenii de ștjință din agricultură vor fi în primele rîn- duri ale strădaniilor de modernizare a agriculturii noastre, pentru a face ca ea ,șă merite. într-adevăr numele de ramură de bază a economiei noastre naționale și — alături de industrie — să contribuie tot mai mult la bunăstarea generală a poporului român (aplauze puter
nice, îndelungi).Doresc să exprim încă o dată satisfacția și bucuria noastră că tovarășul Todor Jivkov și soția sa au răspuns invitației de a face o vizită prietenească în România. Au sosit în țara noastră într-un moment foarte potrivit, la sărbătoarea recoltei, și aș putea spune că aceasta poate constitui un simbol al prieteniei tot mai roditoare dintre poporul român și poporul frate bulgar (aplauze prelungite, ovații).Prietenia dintre popoarele român și bulgar e veche. Ea a cunoscut momente grele, de luptă împotriva asupritorilor comuni, a cunoscut și momente de . bucurie, ale victoriilor obținute în lupta de eliberare națională și socială, în care, de asemenea, popoarele noastre s-au a- flat împreună. în condițiile construcției socialiste, prietenia dintre români și bulgari a căpătat un conținut nou, izvorît din baza economică socială comună, din orîn- duirea socialistă a țărilor noastre și se întemeiază pg solidaritatea internationalistă a comuniștilor din țările noastre și din întreaga lume. Fie ca prietenia dintre popoarele noastre să înflorească și să rodească continuu ! (aplauze îndelungi, 
urale).Așa cum a arătat și tovarășul Jivkov, în discuțiile pe care le-am avut în aceste zile, am constatat dorința și posibilitățile existente pentru dezvoltarea cooperării în toate domeniile de activitate, care poate contribui la progresul mai rapid al ambelor popoare, posibilitatea și necesitatea colaborării în lupta pentru pace, pentru asigurarea prieteniei între popoare, pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale (vii și 
îndelungi aplauze).Noi știm, tovarăși, că prietenia dintre români și bulgari constituie o contribuție la cauza generală a prieteniei și colaborării între țările socialiste, între toate forțele anti- imperialiste. Știm că, cu cît fiecare țară socialistă, deci și România și Bulgaria, vor deveni mai puternice, ele vor face să sporească forța și puterea întregului sistem socialist, vor face să sporească influența socialismului în întreaga lume (aplauze puternice, îndelun
gate).în încheiere, doresc încă o dată să exprim convingerea partidului și guvernului nostru că țărănimea, toți lucrătorii din agricultură nu-și vor precupeți eforturile, își vor consacra întreaga lor energie și pricepere pentru a obține realizări tot mai mari în înfăptuirea sarcinilor mari care le revin în dezvoltarea continuă a agriculturii. Le urez din toată inima noi și noi succese în activitatea lor, să aducă o contribuție tot mai puternică la ridicarea continuă a bunăstării poporului, la prosperitatea națiunii noastre socialiste 1 (aplauze puter
nice, urale prelungite).

(Urmare din pag. I)a producției, au survenit și modificări calitative însemnate atît în agricultură, cît și în întreaga dezvoltare a satului bulgar. Anali- zînd rezultatele obținute pînă acum, etapa la care se află dezvoltarea agriculturii și condițiile existente, cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar a pus sarcina intensificării și ridicării eficienței muncii agricole, așezării agriculturii pe baze industriale. Sîntem încredințați că agricultura noastră va îndeplini și această sarcină, va obține cuceriri noi. îngăduiți-mi, tovarăși și tovarășe, să vă transmit salutul și urările de noi succese din partea armatei de milioane de oameni ai muncii din satele Bulgariei, care, ca și dv., muncesc cu spor, îndeplinesc cu destoinicie și cinste sarcinile lor, își dau prinosul ia dezvoltarea și întărirea Bulgariei socialiste (aplauze îndelungi, ovații).între popoarele noastre, bulgar și român, există vechi legături istorice. Acum, în condițiile socialismului, relațiile dintre cele două partide, țări și popoare ale noastre se dezvoltă favorabil, se întăresc și se’lărgesc. Prietenia și colaborarea noastră se

SĂRBĂTOAREA CULESULUI IN ȚARĂ
■ DobrogeaPe pămîntul ce se întinde de la bătrînul Istru pînă spre litoralul însorit al Mării Negre, în toate satele și orașele dobrogene bucuria rodniciei prilejuite de sărbătorirea „Zilei recoltei" a fost prezentă pretutindeni. în piața Obor din orașul Constanța, un grafic impresionant înfățișează realizările obținute în cei 10 ani care s-au scurs de la cooperativizarea agriculturii Do- brogei : veniturile cooperatorilor au crescut de peste 5 ori, fondul de acumulare de 4,3 ori, iar valoarea zilei-muncă de 1,5 ori.Sutele de mii de cooperatori și lucrători din agricultura de stat au întimpinat sărbătoarea . recoltei cu brațele pline de rod, cu o veselie cu adevărat molipsitoare, în numeroase locuri au fost aprinse focuri de tabără, s-au organizat jocuri sportive în nocturnă, iar artiștii amatori au întregit cadrul sărbătoresc al zilei.
■ Brașov

Cooperatorii și lucrătorii fermelor agricole din Țara Bîrsei, Făgărașului, de pe Tîrnave au ținut să-și etaleze hărnicia la standurile special amenajate, la expozițiile- tîrg, unde au adus produsele cele mai bune ale cîmpurilor și ale grădinilor, ale viilor și livezilor. La sărbătoarea cîntecului și jocului și-au dat întîlnire mii de artiști amatori. Pe scenele amenajate ei au prezentat cu măiestrie jocuri locale din marginea Sibiului, din Valea Hîrtibaciului, melodii și ritmuri pline de prospețime și optimism. La căminul cultural din Sinpetru au evoluat reprezentanții folclorului brașovean care au prezentat un spectacol în cinstea cooperatorilor fruntași.
■ ArgeșUn punct de atracție în cadrul expoziției-tîrg din Pitești l-au constituit produsele noilor plantații, însumînd peste 40 000 ha de pomi. Oamenii au degustat, cu multă plăcere adevărata țuică de Pitești, prezentată aici „de la rădăcina prunului", de către cooperativele a- gricole din Vața, Malu cu Flori, Mihăiești, Tevîlcea și altele. Mulți s-au îndreptat spre un burz de mămăligă de Boteni, o pastramă de Domnești sau Davidești, un pui 

La Pitești, simbol al belșugului și al bunăstării
Foto : R. Costin

bazează pe comunitatea noastră de țeluri și idealuri. Prietenia și colaborarea dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România sînt așezate pe principiile internaționalismului socialist, pe respectul și avantajul reciproc (aplauze puternice).După cum știți, la invitația secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a stimatei sale soții, tovarășa Elena Ceaușescu,’ mă aflu aici în vizită de prietenie, împreună cu soția mea. în convorbirile de acum cu tovarășul Ceaușescu și cu alți conducători de partid și de stat ai Republicii Socialiste România noi am manifestat voința noastră de a întări colaborarea și prietenia în interesul celor două popoare ale noastre, în interesul socialismului și al păcii (aplauze prelungite).Trăiască și să se întărească prietenia bulgaro-română I (aplauze 
îndelungi, urale).Trăiască Partidul Comunist Român I (aplauze îndelungi, urale).Slavă oamenilor muncii -din agricultura Republicii Socialiste România ! (aplauze puternice, urale pre
lungite).

copt la țăst, uns cu usturoi, de Maria Proca, cooperatoare din Comă- nița (Slatina) și apoi la must și tulburel de Mitrofani sau de la Văleni — Podgoria. In expoziția- tîrg de la Pitești au expus 55 cooperative de producție, precum și diferite ferme agricole.
® OlteniaȚăranii din Oltenia obișnuiesc să întîmpine soarele la muncă. Poate din aceeași moștenită deprindere și la sărbătoarea hărniciei, a rodului bogat — „Ziua recoltei" — alaiul a pornit și duminică, o ^dată . cu _ korile. Ja inaugurarea expoziției-tîrg. Ca un buchet de flori vii, un grup de tinere fete, în frumoase costume naționale. întîmpină oaspeții cu tradiționala pîine și sare însoțită de plosca oltenească cu must, coșulețe cu fructe și buchete de flori. în fața expoziției de mașini-unelte, mărturie a dotării tehnice a agriculturii, puternicul tractor românesc se aliniază mașinilor agricole, fabricate la uzina „7 Noiembrie" din Craiova. Alții admiră și cumpără renumita ceramică de Oboga, din raionul Balș. sau se opresc la îmbietorul must și la pastramă.
■ Mureș- 

Autonomă
MaghiarăDe la un capăt la altul al regiunii, în comunele șl satele împodobite sărbătorește, țărănimea cooperatistă, lucrătorii din unitățile agricole de stat, oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități au petrecut in cintec, joc și voie bună. începînd de dimineață, în raionul Reghin, o caravană formată din mai multe care alegorice, în care au fost expuse mostre de cereale, legume, fructe, produse zootehnice ale cooperativelor agricole și întreprinderilor de stat, însoțite de orchestrele populare, au colindat satele. Pretutindeni — oameni bucuroși de rodul bogat al pământului. Tarabe pline cu bunătăți spe

Se inaugurează expoziția zootehnică amenajată in cartierul Floreasca din Capitală
Foto : Agerpres

cifice locului, dintre care berbecul haiducesc se bucură de apreciere unanimă. Ziua recoltei a fost sărbătorită cu entuziasm nu numai la sate, ci și în orașe. Au fost organizate expoziții cu vînzare de legume, fructe și alte produse. Peste tot, pe valea Tîrnavelor, Homoro- dului, în mănoasa cîmpie ludușană, ca și la Ciuc sau Gheorghieni, în toată regiunea, „Ziua recoltei" a constituit o zi a bucuriei.
■ Clujîncă în primele ore ale dimineții, din diferite părți ale Clujului au pornit spre centru, interpretînd melodii populare ori cîntece patriotice, mai multe formații corale și instrumentale, fanfarele unor întreprinderi. De aici, s-au îndreptat spre terenul din spatele stadionului sportiv unde au avut loc festivitățile de deschidere a tradiționalului tirg de toamnă. La ora 9 dimineața este tăiată panglica expoziției-tîrg. Mii de clujeni se îndreaptă spre gheretele organizațiilor comercia-1 le, spre platformele cu mari cantități de legume și fructe, în timp ce pe scena alăturată formațiile artistice au prezentat programe, care au durat tot cursul zilei.
■ GalațiLa Galați s-a deschis o expoziție- tîrg, unde și-au dat întîlnire produsele a 38 de cooperative agricole și numeroase întreprinderi agricole de stat, reprezentînd deopotrivă o- goarele mănoase ale Bărăganului, renumitele podgorii din Odobești, Panciu. Cotești, Nicorești, precum și noile pămînturi redate circuitului agricol din incinta Brateșului, Insula Mare a Brăilei sau de pe dealurile terasate ale Bujorului. Bachus și cortegiul său zgomotos și-au primit, după tradiție, oaspeții, cu pastrama, trandafiri usturoiați, must dulce și tulburel. Unităților agricole fruntașe la cultura griului — este vorba de cooperativele agricole din însurăței, Tătaru și Pechea — li s-au decernat diplome de fruntași la producția de grîu.
■ BanatBucuria recoltei a fost cinstită de la un capăt la altul al regiunii prin petreceri și serbări cîmpenești. La expoziția agricolă regională, des

chisă la Timișoara, și-au expus produsele cooperativele fruntașe — Le- nauheim, care a obținut 3 900 kg grîu la hectar; Nerău, cu peste 5 000 kg porumb boabe la hectar, Tomnatec, recunoscută în cultura roșiilor timpurii, precum și podgorenii de la poalele Zărandului și de pe dealurile Silagiului și Recașului. Atît în piețele orașului Timișoara, cît și în cele ale A- radului, Lugojului, Reșiței șl în celelalte centre de raion au fost deschise expoziții de legume și fructe cu vînzare. Numai în piața Aradului s-au desfăcut, în această zi, peste 80 vagoâue cartofi, roșii, struguri, mere și alte produse. Atît. la centrul de regiune, cît și în alte localități au fost organizate bogate manifestări cultural- sportive.
■ CrișanaMiile de vizitatori din Oradea, muncitori de la „înfrățirea" și „Alumina", de pe șantierele fabricilor de zahăr și mobilă au apreciat produsele expuse în expozițiile celor peste 100 de întreprinderi a- gricole de stat și cooperative a- gricole de producție din regiune, într-un cadru sărbătoresc, cooperatorilor din Sînnicolau, Valea lui Mihai, Sîmbăta, Tileagd și din alte cooperative agricole fruntașe li s-au înmânat din partea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție diplome și steaguri pentru rezultate deosebite obținute în creșterea producției agricole. Un interesant stand format din mașini și unelte agricole miniaturale a oferit un tablou al progresului făcut de agricultura regiunii Crișana pe drumul mecanizării. Veselia, entuziasmul general au fost întregite de frumoase programe artistice, întreceri sportive și jocuri distractive prezentate de artiștii amatori în fața a sute de mii de spectatori.
■ MaramureșLa Baia Mare, sărbătoarea recoltei a debutat cu o impresionantă paradă a portului popular maramureșean. în aplauzele mulțimii adunate pe străzi, peste 1 200 de artiști amatori, mesageri ai portului popular din zonele folclorice ale Maramureșului — Oaș, Lăpuș, Codru și Chioaru — au străbătut orașul de la un capăt la altul. Pe scena teatrului de stat din localitate, 60 de formații artistice din Vad, Vișeu de Sus, Sighetu-Mar- mației, Medieșu-Aurit și altele au prezentat nestemate ale cîntecului, jocului și. portului maramureșean. Bucuria culesului a fost prezentă și în celelalte localități din Maramureș cu obiceiuri specifice, cum sînt cele legate de sîmbra oilor, cununa griului, culesul strugurilor, șezători și hore care au deschis în mod simbolic această sărbătoare.
■ lașiDe la întinsele vii ale Cotnari- lor șl pînă la colinele Bîrladului și Tutovei, țăranii cooperatori, împreună cu toți oamenii muncii din regiunea Iași au sărbătorit „Ziua recoltei" în cîntec și voie bună. Interesante programe artistice, cu a- lese cîntece din bătrîni și dansuri specifice locului, au avut loc la Lespezi, Tg. Frumos, Bivolari, To- mești, Cornești, Uricani, Cîr- ja și în alte părți. Mult apreciate de cetățeni au fost produsele aduse de cooperatori la expozițiile cu vînzare ce s-au organizat în piețele „Octav Băncilă", „Nicolina" și „Hală" din Iași și 

în fiecare centru de raion. La Hîrlău și Tg. Frumos, unde încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, la începutul lui octombrie, au loc mari tîrguri de produse agricole, s-a acordat o atenție deosebită organizării ex- pozițiilor-tîrguri.
■ BacăuIn orașele Gheorghe Gheorghiu- Dej, Piatra Neamț, Roman vegetația parcurilor a fost îmbogățită cu o altă vegetație — a recoltei. La expoziția din orașul Bacău și-au prezentat roadele 30 de unități fruntașe din regiune. Peste 1000 echipe artistice de amatori au făcut o adevărată demonstrație a art.i populare, urmată de întreceri sportive și jocuri specifice locului ca fuga în saci, cățăratul pe stîlpi, tracțiunea la frînghie etc. După- amiază, la Bacău, au avut loc parada recoltei și carnavalul tineretului. Deschiderea au făcut-o buciu- mașii. Au urmat apoi călăreții îm- brăcați în costume naționale, și grupuri de fete, purtând coșuri cu produse agricole.
■ PloieștiPe estradele așezate în poienițe, la marginea pădurilor din regiunea Ploiești se prezintă suite de jocuri, strigături, snoave, cîntece. La Bră- iești, raionul Cislău, șapte frați Ciuculan — cel mai în vîrstă de 84 de ani și cel mai tînăr de 52 de ani — prezintă spectatorilor dansurile specific locale, transmise din gc-nerație în generație. De un larg interes s-au bucurat expozițiile de artă populară de la Potigrafu, Urlați etc., care atestă talentul oamenilor din aceste locuri. Zeci și zeci de mașini ale turiștilor —
Podgorenii au invitat pe oaspeți să guste din soiurile cu boabele dulci, mari și parfumate care cresc pe dealurile din împrejurimi.

oameni ai muncii din diferitecolțuri ale țării — au făcutpopas la Valea Călugărească,asistînd la „parada strugurilor".

■ SuceavaParcul Arini din Suceava a constituit ieri un puternic punct de atracție pentru locuitorii orașului. Aici s-a .organizat expoziția-tîrg la care stațiunile experimentale, întreprinderile agricole de stat și 40 de cooperative agricole au amenajat standuri cu produse de vînzare. Sînt prezentate preocupările locuitorilor întregii regiuni, începînd din munții Domelor și pină în lunca Prutului. Mult apreciate de vizitatori sînt standurile Stațiunii experimentale pomicole Fălticeni, ale cooperativelor agricole din bazinul Rădășenilor, care expun un bogat și variat sortiment de fructe, întreprinderea de industrializare a cărnii Suceava desface tobă de casă, jambon afumat, chișcă, sîngereți, frigărui, pui la frigare și alte preparate din carne.
■ HunedoaraMinerii, siderurgiștii, constructorii, oameni de diferite profesii, și-au dat întîlnire cu lucrătorii din agricultură pentru a cinsti împreună prin cîntec și joc, după datina străbună, rodul ogoarelor. Pe estradele special amenajate în aer liber au fost prezentate programe artistice. La Alba Iulia, peste 10 000 de tineri au luat parte la festivalul tineretului hunedorean. Aici, Ia poarta întîia a cetății, tineri în costume moțești deschid drumul coloanei spre obeliscul lui Horia. Omagiul conducătorilor răscoalei țărănești este adus de corul liceului din oraș și de un colectiv al Teatrului de stat din Petroșeni, care interpretează un fragment din piesa „Procesul lui Horia".
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ÎNAPOIEREA BUDAPESTA
A TOVARĂȘULUI MAXIM BERGHIANU

Duminică seara s-a înapoiat în Capitală președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Ber- ghianu, care, împreună cu un grup de specialiști, a făcut o vizită în R. P. Ungară, la invitația președin-
telui Comisiei de Stat a Planificării din această țară — Imre Pardi.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți membri ai conducerii C.S.P., precum și Jozsef Vince, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București. (Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
PROCLAMĂRII R.P. CHINEZE

Duminică, la cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno- chineză" din comuna Muntenii- Buzău, regiunea București, a avut loc o adunare consacrată celei de-a 18-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai organelor locale de partid și de stat, numeroși țărani cooperatori,

membri ai Ambasadei R. P. Chineze.Despre însemnătatea evenimentului au vorbit Gheorghe Ghiță. președintele cooperativei, și Li Bin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. . P. Chineze la București. în continuare a fost prezentat un film produs de studiourile din R. P. Chineză.în cinstea oaspeților, cooperatorii au oferit o masă.(Agerpres)

Turneul
în Turcia
al Filarmonicii
din București

Filarmonica de Stat „George Enes- cu" din București a plecat într-un turneu în Turcia. între 2 și 7 octombrie, formația noastră va prezenta, la Ankara și Istanbul, o serie de concerte dirijate de Mircea Basarab și Mircea Cristescu, avînd ca solist pe violoncelistul Radu Aldulescu. în programele concertelor, pe lingă opere din marele repertoriu universal, sînt cuprinse și două lucrări reprezentative ale creației originale: Rapsodia română nr. 2 de George Enescu și Trei dansuri românești de Theodor Rogalsld.Actualul turneu al Filarmonicii bucu- reștene este un răspuns la vizita făcută cu un an în urmă în țara noastră de Orchestra simfonică de stat a Turciei.(Agerpres)
cinema

• FANTOMAS CONTRA SCOTLAND 
YARD — cinemascop : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2108 — orele
17.30 șl seria 2110 — orele 20,15), PA
TRIA — 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
MELODIA (completare 450 de ani de 
la tîrnoslrea bisericii Mănăstirii Ar
geș) — 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, 
FLAMURA (completare Cancerul me
talelor) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC (com
pletare Scoarțe din Rodope) — 19,30. 
a FARAONUL — cinemascop (ambele 
serii) : REPUBLICA — 13,15 ; 16.45 ; 
20,15, BUCUREȘTI — 12.15 ; 15,45 ; 19.15, 
FEROVIAR — 12,15 ; 16,15 ; 20,15, EX
CELSIOR — 10 ; 15 . "
• TESTAMENTUL INCAȘULUI — 
cinemascop : LUCEAFĂRUL — 11.15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL
— 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21, la grădină
— 19,30, STADIONUL DINAMO — 18,30, 
GRĂDINA DOINA — 19,15.
• O ZI NU TOCMAI NOROCOASA : 
CAPITOL (completare Apartamentul)
— 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; la 
grădină — 20.
a SECERIȘUL ROȘU : VICTORIA — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o PROCESUL DE LA VERONA : 
CENTRAL — 12 : 15 ; 18 ; 20,45.
• NU-I PACE SUB MĂSLINI : CINE
MATECA — 12; 14; 16,30.
« CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE 7 — cinemascop : LUMINA 
(completare Dacă aș fi știut 7) — 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA
(completare Albina românească — 
Apls Meliflca Carpatina) — 15 ;
17.30 ; 20.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9 ; 10.

«CASTELANII : DOINA (completare 
etrospectiva jubiliară) — 11,30 ; 13,45 ;

16 ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL (com
pletare Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 
13 : 20,30.
a CANALIILE : UNION (completare 
Apartamentul) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• DIRIJORUL NICOLAE CIIIRțU- 
LESCU — TĂMĂDUIRI — O NUNTA 
LA OLTENI — PERFECȚIUNEA E 
ROTUNDA — FETIȚA CU CHIBRI
TURI — DIRIJORUL STRĂZII — GĂ
TEALA CAPULUI : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
« CUM SĂ FURI UN 1 
cinemascop : GIULEȘTI 
Nota zece la sport) — 
20,30, DRUMUL SĂRII 
Eu și conștiința mea) — 
20.30 :
e FRENCH-CANCAN : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare Ori
zont științific nr. 7/196") — 15,45 ;
18 ; 20.30.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS — cinemascop : DACIA — 
8—21 în continuare, MUNCA (com
pletare Surogat) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
• MARELE RESTAURANT — cine
mascop : BUZEȘTI (completare Mu
zeul pompierilor) — 15,30 ; 18 ; la
grădină — 20,30.
O JANDARMUL LA NEW YORK — 
cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• ȚAR ȘI GENERAL : GRIVIȚA 
(completare Costumul de ceremonie 
românească) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
« SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI — cinemascop : BUCEGI (com
pletare Tovarășa) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; 
la grădină — 19, AURORA (comple
tare Noaptea la drum) — 10,45 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19, 
ARTA (completare 23 August 1967) — 
15.30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
a SUS MÎINILE, DOMNILOR POLI
ȚIȘTI ! : GLORIA (completare Surî- 
sul sfinxului) — 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20.30, TOMIS (completare Permanen
țe) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15;’ 
la grădină — 19-
a PRIZONIERA DIN CAUCAZ : 
UNIREA (completare Neglijența se 
plătește) — 16 ; 18,15 ; 20.30.
a PANTERA NEAGRA — cinema
scop : FLACĂRA (completare Doi că
pitani) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 1 : 
VITAN (completare Chemarea dra
gostei) — 15.30 ; 18 : la grădină — 19, 
COTROCENI (completare Pictorițele 
din Uzdinsk) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• COMISARUL X — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Mărășești 
1917—1967) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 
19,30.
a DRAGOSTEA MEA : COSMOS
(completare 23 August 1967) — 15,30 ; 
18 ; 20.30.
a CIOCÎRLIA : VIITORUL (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea București) — 
15,30 : 18 : 20,30. „ ,
« CU BĂRBAȚII E O ALTA PO
VESTE : COLENTINA (completare 
Portrete) — 16 ; 18,15 : 20,30.
a OMUL PE CARE-I. IUBESC — 
cinemascop : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
a ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE : 
VOLGA (completare Copilăria rurală) 
— 16 ; 18.15 ; 20.30.
a SINGUR PE LUME : RAHOVA 
(completare E mai bine asa ?)
15,30 ; 18 ; la grădină — 20. LIRA 
(completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 15,30 ; 18 : 20,30.
a SPARTACUS — cinemascop (am
bele serii) : FLOREASCA — 16 ; 19.30 ; 
a RECOMPENSA — cinemascop : MO
DERN (completare Orizont științific 
nr. 8/1967) — 11,45 : 14 ; 16.15 ; 18.30 ; 
20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30. 
a MINUNATA ANGELICA șl AN
GELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
FERENTARI — 11—19 în continuare, 
a CĂLĂTORIA FANTASTICA — ci
nemascop : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

19.

MILION — 
(completare 
15 ; 17,45 ;
(completare 

■ 15,30 ; 18 ;

teatre
• OPERA ROMANĂ : LACUL LE
BEDELOR — 19,30.
a TEATRUL DE STAT DE OPE
RETĂ : SINGE VIENEZ — 19,30.
0 TEATRUL GIULEȘTI (in sala 
Studio a Teatrului National „I. L. 
Caragiale) : MARTORII SE SU
PRIMA — 19,30.
• TEATRUL MIC (în sala Tea
trului de Comedie) : DOI PE UN 
BALANSOAR — 19,30.

viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

SUCCESE ALE
FORȚELOR PATRIOTICE

na

Ziua națională

a Republicii Guineea

Laînceputdenou
an universitar

(Urmare din pag. I)tistlca mondială a înregistrat tipărirea a peste un milion și jumătate de lucrări de specialitate. După prevederi ce nu par deloc hazardate, în viitorii 15 ani, știința va realiza mai mult dealt a dobîndit u- manitatea în decursul evoluției sale anterioare. în aceste condiții, sarcinile școlii superioare se ampliiică, slujitorii ei trebuind să stabilească iorme de studiu care să faciliteze noilor generații însușirea cit mai largă a cuceririlor științei, a creațiilor minții omenești, să dobîn- dească priceperea de a le folosi și a- plica în folosul societății, al celor mai înalte idealuri umane. în acest sens se înscriu, în primul rînd, preocupările privind lărgirea profilului pregătirii specialiștilor cu calificare superioară atît în învățămîntul politehnic cit și în cel agronomic, economic, universitar sau medical, unele prea terea ciplinelor iundamen- tale, reducerea disciplinelor de specializare excesivă, care au de multe ori un caracter descriptiv, introducerea în mai mare măsură a disciplinelor la alegere în ultimele semestre de studii vor asigura absolvenților

Renunțarea la specialități înguste, creș- ponderii dis-

însușirile de mobilitate caracteristice societății moderne. Ei se vor putea acomoda mai ușor la evoluția specialității pe care o vor profesa după absolvirea facultății și se va crea un cadru favorabil perfecționării lor în perspectivă. Ca urmare, economia, cultura vor primi din învățămîntul superior cadre cu un mai larg orizont științific, capabile de adaptare continuă la progres.Tradițional, gîndi- rea și practica universitară poartă la noi pecetea unei exigențe înalte, ce condiționează hotă- rîtor îndeplinirea cerințelor ționare continuă învățămîntului perior. Dar nu tem să uităm profesorul care tinde mult de student este dator să-i și dăruiască pe măsura pretențiilor sale. Altminteri cuvintele sale sună în van. Datorită rapidei dezvoltări a .științei contemporane, preocuparea pentru a fi „la zi’ cu informarea de specialitate, fluxul de idei ce generează și fundamentarea teoretică este, spune, un criteriu al probității intelectualului, indiferent de generația pe care o reprezintă. Trecerea prin filtrul propriei gîndiri a tot ce oieră cu atita generozitate știința de pretutin-

de perfec-
a8U-pu- căpreia

CU Ie cu lor aș

deni, valorificarea cercetărilor și creațiilor proprii în activitatea didactică a- sigură omului de la catedră capacitatea de a pregăti temeinic tineretul studios, corespunzător cerințelor pe care le formulează, justificat, socialistă nească.Evident, profesorului rezumă la obligațiile din aule și săli de seminar. Prezența lui e necesară pretutindeni unde pulsează viața studențească, pentru a îndruma neretul în munca și a-i dezvolta gindire obișnuită investigheze, să aprofundeze și să-și a- propie tot ceea ce e nou, tot ceea ce știința și cultura dau mai bun. Intrinsec, profesoratul incumbă înalta îndatorire de a forma pe băncile facultăților nu numai specialiști bine pregătiți, ci și cetățeni educați în spiritul a- tașamentului profund față de popor, de partid.Instituțiile de în- vățămînt superior își redeschid porțile sub auspicii de bun augur pentru perfecționarea activității noastre. Vom face tot ce ne este în putere pentru a asigura contribuția pe care învățămîntul superior trebuie s-o aducă la progresul continuu al țării, la înflorirea națiunii noastre socialiste.

pe deplin societatea romă-munca nu se
tisa o să

Atleții români învingători
la locurile Balcanice

ISTANBUL 1 .(Prin telefon de la 
trimisul Agerpres, P. Ochialbi) Cea 
de-a 26-a ediție a Jocurilor Balca
nice de Atletism s-a încheiat dumi
nică la Istanbul cu succesul selec
ționatelor României, care au ocupat 
locul I atît la masculin cit și la fe
minin, obținind în cele trei zile de 
concurs victoria în 14 probe față 
de 13 cîștigate de Bulgaria, 7 de 
Iugoslavia și 1 de Grecia. Comite
tul de organizare a oferit cupele 
speciale pentru cele mai bune per
formanțe reprezentanților Români
ei — Olimpia Cataramă, câștigătoa
rea probei de disc, și Iosif Naghi, 
învingător în aceeași probă cu un 
nou record al țării noastre.

Iată cîștigătorii probelor din ul
tima zi: masculin : 110 m garduri
— N. Perțea (România) 14”4/10; 
triplu salt — Ș. Ciochină (România)
— 16,41 m ; 200 m — Gh. Zamfi- 
rescu (România) 21”4/10; disc —
1. Naghi (România) 59,48 m; 20 km
marș — L. Caraiosifoglu (Româ
nia) lh39’35”; 400 m — Kremar
(Iugoslavia) 48”5/10 ; 5 000 m — 
Markov (Bulgaria) 14’20”; Ștafeta 
4X400 m — Bulgaria 3‘14"4/10; feminin : 80 m garduri — V. Bu- 
fanu (România) IT’1110; suliță — 
M. Peneș (România) 54,10 m ; 400 m
— Maricici (Iugoslavia) 55”3H0; 
înălțime — Hrebevnilc (Iugoslavia) 
1,72 m; pentatlon — Jurukova 
(Bulgaria) 4 620 puncte; ștafeta 
4X100 m — Iugoslavia 47"6/10.

CLASAMENTE PE ECHIPE : masculin : 1. România — 168 puncte ;
2. Bulgaria — 166 puncte ; 3. Iugo
slavia — 102 puncte ; 4. Grecia — 52 
puncte ; 5. Turcia — 34 puncte ; feminin : 1. România — 103 puncte ; 2. 
Bulgaria — 86 puncte ; 3. Iugoslavia
— 68 puncte ; 4. Grecia — 3 puncte, 
5. Turcia — 1 punct.

SAIGON 1 (Agerpres). — într-un comunicat al agenției sud- vietnameze de presă „Eliberarea" se anunță că, în perioada 20—25 septembrie, în nordul provinciei Quang Tri, forțele patriotice au dat lovituri puternice trupelor americano-saigoneze, provocîn- du-le pierderi însemnate în oameni și muniții. Potrivit comunicatului, 900 de soldați americani și saigonezi au fost uciși sau răniți.

într-un alt comunicat se arată că în perioada 25 august—10 septembrie, trupele F.N.E. au lansat numai în provincia Vinh Long 44 de operațiuni militare, scoțînd din luptă 490 de soldați inamici. Au doborît sau avariat 6 avioane, au distrus 3 vehicule militare, numeroase instalații și sedii aie administrației marionete saigoneze și au aruncat în aer 14 poduri de importanță strategică.

Festivitățile
9

de la Pekin
CORESPONDENTA DE LA I. GALATEANU

In Piața Tienanmîn din Pekin a avut 
loc duminică un mare miting consacrat 
celei de-a 18-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

La tribuna oficială au luat loc Mao 
Tze-dun, Lin Biao, Ciu En-lai, Cen 
Bo-da, Kan Șen și alți conducători ds 
partid și de sfat chinezi. In tribună se 
aflau, de asemenea, delegațiile străine, 
printre care și delegația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu stră
inătatea condusă de Alecu Cosfică, vice
președinte al I.R.R.C.S., aflată în R. P. 
Chineză înfr-o vizită de prietenie.

După intonarea 
R. P. Chineze, Lin 
Vînfare, subliniind 
de oamenii muncii

imnului de staf al 
Biao a rostit o cu- 
succesele obținute 

din Republica Popu-

Iară Chineză în cei 18 ani in dome
niile industriei, agriculturii științei și în 
creșterea nivelului de trai.

Demonstrația a fost deschisă de gru
puri compacte de soldați ai Armatei 
Populare de Eliberare, care purtau o 
pancartă cu stema republicii, încadrată 
de anii 1949—1967, urmate de un grup 
de stegari.

Prin fața 
stranfii au 
simbolizînd 
colectivelor 
pitalei și ale țăranilor din suburbii.

Coloane de tinere fete, îmbrăcate in 
costume naționale specifice fiecărei pro
vincii a țării, au încheiat demonstrația.

Seara, în fața conducătorilor de partid 
și de stat chinezi, a oaspeților străini, 
precum și a celorlalți invitați s-a desfă
șurat, pe fundalul imensei piețe Tienan- 
mîn, un frumos spectacol nocturn de 
jocuri de artificii.

tribunei oficiale, demon- 
trecut cu care alegorice, 
preocupările și succesele 
din uzinele și fabricile ca-

Poporul guineez sărbătorește astăzi împlinirea a nouă ani de la cel mai important eveniment din istoria sa — proclamarea independenței Republicii Guineea. La 2 octombrie 1958, ca urmare a referendumului în care majoritatea covîrșitoare a poporului s-a pronunțat pentru independența națională, Guineea a devenit republică suverană.în cei nouă ani care s-au scurs de atunci Guineea a înscris în paginile scurtei sale istorii ca stat independent realizări de seamă. Naționalizarea minelor, băncilor, transportului maritim, naționalizarea pămîntului, monopolul de stat asupra comerțului exterior și crearea sectorului comercial de stat au constituit pași importanți în direcția făuririi unei economii pe baze naționale, independente. Primul plan trienal încheiat în 1963 și-a fixat drept obiectiv principal stimularea industriei extractive și crearea unei industrii prelucrătoare, care să folosească bogatele resurse de materii prime existente în țară. Printre realizările obținute în înfăptuirea acestui plan se află fabrica de ulei de lingă Conakri, marea fabrică de mobilă și cea de textile din capitală, complexul de țigări și chibrituri.în 1964, guvernul guineez a elaborat un nou plan, pe șapte ani, urmărind dezvoltarea economică a tuturor regiunilor țării. De a- tunci pe harta Guineei au apărut însemnate obiective industriale, în domeniul energetic, crearea barajului de la Kale a permis dezvoltarea capacității de producție a centralei hidroelectrice de Ia „Grandes Chutes'*, a cărei putere instalată a crescut la 20 000 kW. Sînt în curs de realizare barajul de la Konkoure, întreprinderea „Boke" pentru producerea bauxitei, o uzină de aluminiu, precum și electrificarea a patru mari orașe. în domeniul a- griculturii — care constituie prin-

cipala ramură a economiei țării — planul de șapte ani prevede trecerea de la agricultura de subzistență la o agricultură care să permită crearea unor disponibilități pentru export.Concomitent au fost luate o serie de măsuri menite să contribuie la democratizarea vieții publice, la emanciparea femeilor și a tineretului. Imediat după cucerirea independenței a fost înlăturată ierarhia feudalilor locali și a șefilor tribali, în prezent toate organele puterii de stat fiind eligibile. S-a adoptat un cod al muncii, un cod al femeii, s-a introdus un sistem de asigurări sociale. Reformă învățămîntului a deschis porțile școlilor pentru un mare număr de copii. A fost creat Institutul politehnic de la Conakry, de unde anul acesta a ieșit prima promoție de ingineri pregătiți în țară.Pe plan extern, guvernul Guineei promovează o politică de pace și colaborare internațională, cu toate statele, indiferent de o- rînduirea lor socială. Guineea militează pentru lichidarea definitivă a colonialismului, depune e- forturi pentru întărirea unității țărilor continentului african în lupta împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru consolidarea independenței naționale, între Republica Socialistă România și Republica Guineea s-au statornicit relații de prietenie și colaborare care se dezvoltă continuu în interesul ambelor popoare. O delegație a C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv, a participat în aceste zile la Congresul Partidului Democrat din Guineea și ia parte la festivitățile prilejuite de Ziua independenței.Cu prilejul marii sărbători, poporul român urează poporului guineez noi succese în lupta sa pentru făurirea unei vieți noi, pentru prosperitate și pace.
Start la
televiziunea
în culori

La 1 octombrie, la Paris, Mos
cova și Leningrad au început emi
siunile regulate ale televiziunii in 
culori după sistemul „Secam-3“.

In cadrul primei emisiuni trans
mise în Franța și U.R.S.S. au luat 
cuvîntul Nikolai Meseațev, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru radiodifuziune și televiziune al 
U.R.S.S., și ministrul francez al in
formațiilor, Georges Gorse, care 
și-au exprimat convingerea că te
leviziunea in culori reprezintă o 
autentică realizare tehnică și va 
sluji drept un sirăbol al progresu
lui pașnic.

A fost transmis apoi un program 
de varietăți. (Agerpres).

agențiile de presă transmit

• AZI SE DESCHIDE CON
GRESUL PARTIDULUI LABU
RIST • VICEPREȘEDINTELE 
R.A.U. NUMIT MINISTRU RE
ZIDENT PENTRU CANALUL 
DE SUEZ • INIȚIEREA UNOR 
DEZBATERI PARLAMENTARE 
PRIVIND N.A.T.0. ÎN ITALIA
• CREAREA UNUI FRONT 
UNIC AL MIȘCĂRILOR DE 
ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN

R.S.A.

u.r.s.s. încheierea manevrelor „Nipru"1 (Agerpres). — După cum agenția TASS, la 1 oc- a avut loc trecerea în re- trupelor sovietice partici-
KIEV anunță tombrie vistă a pante la manevrele „Nipru", care s-au desfășurat în Ucraina și Bie- lorusia.în tribuna prin fața căreia au defilat trupele se aflau Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Alexei Kosîghin și alți conducători și comandanți militari sovietici, precum și delegațiile militare ale țărilor

socialiste care au asistat la manevre. Delegația Republicii Socialiste România a fost condusă de generalul colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate.în aceeași zi a avut loc o recepție în cinstea participanților la manevre, la care au luat parte conducătorii sovietici, precum și delegațiile militare din țările socialiste.La recepție a luat cuvîntul L. L Brejnev.

SPORT
FOTBAL Schimbare
de lider în divizia A

KUGBI — Echipa de rugbi A. 8. 
BAziers si-a încheiat turneul în țara 
noastră întîlnind. ieri la București, pe Stadionul Republicii, formația Dinamo'. Dună o discută echilibrată în care avantajul ce tabela de marcaj si situațiile de a înscrie au alternat de ambele părți, rugbistii francezi au învins cu scorul de 9—6 (0—3).

CLASAMENTUL

REZULTATE
TEHNICE

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 4—0 (1-0). Au marcat : Voinea (min. 32), Vigu (min. 59 și 86), Constantin (min. 82).

DINAMO BUCUREȘTI — 
U.T.A. 0—1 (0-0). A marcat : Mețkas (min. 83).

F. C. ARGEȘUL — FARUL 2—0 (0-0). Au marcat : Nuțu (min. 80) și Kraus (min. 84).
STEAGUL ROȘU — PETRO

LUL 3—2 (2-1). Au marcat : 
Gyiirfi (min. 2), Pescaru (min. 20 și 56) pentru învingători ; 
Grozea (min. 44) și Dridea I (min. 68) pentru învinși.

A.S.A. TG. MUREȘ — RAPID 0—1 (0-1). A marcat : Dumitriu 
II (min. 25).

UNIVERSITATEA CLUJ — JIUL 2—1 (0-1). Au marcat : A- dam — din 11 m (min. 75 și 87) pentru învingători ; Libardi (min. 13) pentru învinși.
DINAMO BACĂU — PRO

GRESUL 3—1 (2-0). Au marcat: 
Nedelcu (min. 6), Kugiubei (min. 33) și Dembrovski (min. 52) pentru învingători ; Al. Georgescu (min. 84) pentru învinși.

SteauaF. C. Argeșul „U“ Craiova„U“ ClujA.S.A. Tg. Mureș Dinamo Bacău Dinamo Buc.PetrolulU.T.A.Steagul roșu FarulRapidJiulProgresul
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109988876666654DIVIZIA BSERIA I : Poiana Cîmpina-C.S.M.S. Iași 0—3 ; Victoria Roman-Electroni- ca Obor 3—2 ; Flacăra Moreni-Chi- mia Suceava 2—1 ; Ceahlăul Piatra Neamț-Chimia Rîmnicu Vîlcea 4—0 ; Metrom Brașov-Portul Constanța 1—0; Siderurgistul Galați-C.F.R. Pașcani 2—1 ; Politehnica București-Metalul București 0—0.SERIA a Il-a : Crișul Oradea- Politehnica Timișoara amînat; Vagonul Arad-A.S. Cugir 2—1 ; C.S.M. Reșița- Olimpia Oradea 0—0 ; Minerul Baia Mare-Industria sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 ; Gaz Metan Mediaș-Metalul Hunedoara 3—2 ; C.F.R. Timișoara- C.F.R. Arad amînat; C.F.R. Cluj- C.S.M. Sibiu 2—2.

Comitetul pentru problemele sociale, culturale și 
umanitare 5i_a încePut lucrările la sfîrșitul săptămâni, la O.N.U. Printre cei care au luat cuvîntul a fost și reprezentanta României, Maria Groza, care s-a pronunțat pentru discutarea cu prioritate a „Proiectului de declarație asupra eliminării discriminării față de femei". Totodată, ea a exprimat interesul delegației române față de problemele privind „situația socială în lume", precum și cele referitoare la drepturile omului.

Congresul anual al Partidului laburist își începe lucrările azi. Trei rezoluții urmează să fie prezentate participanților la Congres. Una dintre ele aprobă politica guvernamentală, iar celelalte două se opun intrării Angliei în C.E.E. sau exprimă serioase rezerve.
Organizarea unor dezbateri de politică externă privind atitudinea Italiei față de continuarea agresiunii americane în Vietnam, față de situația din Orientul Apropiat, precum și față de Alianța Atlantică în perspectiva „scadenței" tratatului N.A.T.O., a fost cerută de grupul de senatori comuniști într-o scrisoare adresată președintelui senatului. O cerere asemănătoare au prezentat și grupurile parlamentare ale diferitelor partide în Camera deputaților.

TENIS : In campionatele republica
ne de tenis, proba de simplu feminin a fost cîștigată de Iudit Dibar care în finală a învins-o cu 6—2, 7—5 pe Ecaterina Horșa. La dublu bărbați, cuplul Ion Tirfac, Uie Năstase a dispus în finală cu 6—3, 6—3, 8—6 de P. Mărmureanu, C. Năstase, iar la dublu mixt titlul a revenit perechii Eleonora Dumitrescu, Uie Năstase, care a întrecut cuplujl Mariana Ciogolea, Ion Tiriac cu 6-1-4, 2—6, 6—3.

CICLISM — Pe Velodromul Dinamo din CaDitală au început ieri 
campionatele republicane de pistă, care vor dura pînă la 15 octombrie. Primul titlu a -----rul Gheorghe nroba 
povici mo).

i Ifost cucerit de tînă- Njegoescu (Steaua) în de viteză’, urmat de D. Po- și I. Florea (ambii de la Dina- 
t

LA „EUROPENELE 
DE PASCHET 

ROMANIA — OLANDA S3—64

HELSINKI 11 (Agerpres). — fn 
cea de-a 4-a ii a campionatului 
european masculin de baschet, e- 
chipa României 'ă întîlnit la Hel
sinki reprezentativa Olandei. Me
ciul s-a încheiat ou rezultatul de 
83—64 (36—20) în favoarea sporti
vilor români.

Alte rezultate ; Cehoslovacia- 
Spania 98—65 (51—29); Izrael-Gre- 
cia 91—81, Polonia-Finlanda 80—68, 
Bulgaria-I talia 73—71, 'U.R.S.S.-
Franța 108—52, Polonia-Belgia 
98—68.

Regele Hussein al Iordaniei s-a înapoiat la Amman după scurta vizită făcută sîmbătă Ia Cairo, unde a avut convorbiri cu președintele Nasser. Semnificația convorbirilor este pusă în legătură cu proiectatele vizite ale lui Hussein în S.U.A. și U.R.S.S. (A.F.P.).

Monede jubiliare, In UR.S.S. vor fi puse în circulație, 
de la 1 octombrie, monede jubiliare în valoare de 1 rublă, 50, 20, 
15, 10 copeici, emise în cinstea celei de-a 50-a aniversări a Revo
luției din Octombrie. Pe monedele de o rublă și 50 de copeici 
este înfățișat portretul lui Lenin pe un fundal care reprezintă 
secera și ciocanul. Pe monedele de 20 de copeici este înfățișat 
crucișătorul „Aurora", care a vestit începerea Revoluției din 1917, 
pe cele de 15 copeici — cunoscuta sculptură a Verei Muhina 
„Muncitorul și colhoznica", iar pe moneda de 10 copeici — mo
numentul consacrat realizărilor U.R.S.S. în cucerirea Cosmosului.

A fost expulzat de către autoritățile boliviene trimisul special al agenției France Presse și al ziarului francez „Le Monde", Irineu Guimaraes, din Camiri, localitate unde se desfășoară procesul lui Regis Debray. Motivul invocat de autorități este că articolele lui Guimaraes ar fi favorabile principalului acuzat.
In postul de ministru rezident pentru zona Canalului 

de SueZ, președintele Nasser La numit pe Aii Sabri, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.A.U. Decretul de numire conferă Iui Aii Sabri drepturile de a rezolva toate problemele care se ridică în fața populației civile din această regiune. (M.E.N.).

Formarea unui front unic de luptă împotriva guvernului de la Pretoria, grupînd toate mișcările de eliberare națională sud-africane, a fost liotărîtă cu prilejul unei conferințe a Partidului Congresului panafrican din Republica Sud-Africană (P.A.C.), organizată la Lusaka. Participanții la conferință au căzut de acord ca P.A.C. să pregătească convorbiri cu alte partide din R.S.A.
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