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La Combinatul de îngrășăminte azotoase

Piatra ^eaml

@ Ultimele știri
externe

a 4-a
La Combinatul de 

îngrășăminte azotoa- 
se din Piatra Neamț 
a fost dată în exploa
tare cea de-a 4-a li
nie tehnologică de 
conversie a metanu
lui în amoniac. Prin 
intrarea în funcțiune 

acestei linii, ca-

fabricii 
spo- 

to-

pacitatea 
de amoniac 
rește cu 7 000 
ne pe an. Noua linie 
a fost concepută și 
construită de spe
cialiștii combinatu
lui, fiind complet au
tomatizată. Ea per
mite reducerea sub-

etanțlală a consumu
rilor specifice do 
metan și oxigen, pre
cum șl o încărcare 
termică mai raționa
lă, prin cuplarea si
multană, în flux teh
nologic, a celor 4 a- 
gregate.

(Agerpres)

Prima duminică a lui octom
brie este, prin tradiție, „Ziua re
coltei". S-a încheiat un ciclu de 
muncă și, după datina strămo
șească, oamenii închină o zi bu
curiei culesului. „Ziua recoltei" 
este ziua roadelor și a muncii 
încordate pentru a le dobîndi, a 
hărniciei, a priceperii. Anul a- 
cesta ea capătă semnificații 
deosebite : o primăvară sece
toasă a pus la încercare puterile 
oamenilor. A fost o bătălie grea, 
o bătălie de-a lungul căreia con
dițiile naturale neprielnice au 
fost învinse. Victoria obținută 
este, înainte de toate, victoria 
agriculturii socialiste, a politicii 
de cooperativizare a ogoarelor. 
Am obținut o recoltă normală ; 
faptul acesta demonstrează su
perioritatea de netăgăduit a 
marii gospodării cooperatiste, 
capabilă să mobilizeze eforturile 
conjugate a sute de mii și mi
lioane de oameni, să asigure a- 
plicarea tuturor cuceririlor știin
ței, extinderea mecanizării, chi
mizării și irigațiilor.

Pe tot cuprinsul pămîntului 
românesc au avut loc bogate 
manifestări ; țărani și orășeni 

petrecut împreună.
în Capitala patriei, 

coltei" a adunat zeci 
oameni din București 
dețul Ilfov, în vasta 
Oborului, amenajată 
toare.

O mare de oameni 
aici încă din primele ore ale di
mineții. Tulnicele gravează în 
văzduhul pui- al toamnei, sune
tul lor prelung anunțînd începe
rea manifestărilor. Este ora 
9. Sosesc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Ion Gheor- 
ghe Maurer, cu soția, Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, cu ; soția, Virgil 
Trofin, cu soția, Ilie Verdeț, cu 
soția, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
și secretari ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

„Bine ați venit 1“ — glâsuiește 
inscripția ce străjuie deasupra 
intrării. în uralele celor pre
zenți, înalții oaspeți sînt salu
tați de tovarășii Vasile Vîlcu, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, Dumitru Popa, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, Gheor
ghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului .județean Ilfov al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, vicepreședinți 
ai U.N.C.A.P., ai Consiliului Su
perior al Agriculturii. Sînt pre
zenți membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești.

Bătrînul țăran cooperator Mi
hai Nicolae, din comuna Oto- 
peni, oferă tradiționala pîine cu 
sare. Tinere în costume națio
nale îi invită pe conducătorii de 
partid și de stat să guste vin și 
fructe. Răsună cîntecul popular 
și călușarii dau chiot.

înalții oaspeți trec apoi spre 
halele centrale unde este ame
najată o expoziție-tîrg. Aleea 
este un adevărat culoar viu. 
Mii de oameni își manifestă en
tuziasmul- prilejuit de prezența 
conducătorilor, atașamentul față 
de cauza partidului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat răspund acla
mațiilor.

„Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie !“, „Trăiască 
conducătorul nostru iubit. Parti
dul Comunist Român !“, „Tră
iască și să se întărească alianța 
dintre clasa muncitoare și ță
rănime 1“ — stă scris pe nenu
măratele panouri ce se ridică 
deasupra mulțimii.

se găsește

ICULTURII
OCIALISTE

Conducătorii de partid și de 
stat pătrund în marea incintă a 
Halelor principale. Expoziția- 
tîrg organizată aici înfățișează 
realizările obținute în acest an 
de întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole de 
producție. Cifrele înscrise pe 
panouri, fotografiile și grafice
le, exponatele arată că și în 
condițiile de secetă din acest an 
s-au obținut recolte bune. Ele 
se datorează victoriei socialis
mului în agricultură, se dato
rează abnegației, devotamentu
lui cu care oamenii muncii din 
agricultură, mobilizați de orga
nizațiile de Dartid, animați de 
un înalt spirit de răspundere,

(Continuare in pag. a II-al
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Adunarea populară

Dragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, celor prezenți aici, întregii țărănimi, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, cu ocazia „Zilei recoltei", un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului României socialiste, (aplauze)Sărbătorirea „Zilei recoltei" prilejuiește în fiecare an trecerea în revistă a activității desfășurate pe ogoarele patriei, a rezultatelor obținute în creșterea producției a- gricole, în sporirea contribuției agriculturii socialiste la dezvoltarea avuției materiale a României, la bunăstarea întregului popor, 
(aplauze).Bilanțul acestui an este deosebit de semnificativ. Aceasta din mai multe motive. în primul rînd datorită 'faptului că activitatea în agricultură s-a desfășurat în con- . diții climatice nefavorabile. Am avut o primăvară cu secetă prelungită. Cu toate acestea — datorită măsurilor luate pentru folosirea intensă a bazei materiale de care dispunem, pentru lucrarea în cele mai bune condiții, a pămîn- tului, pentru irigarea unei suprafețe cît mai mari, datorită ajutorului acordat de '.clasa muncitoare pentru asigurarea mijloacelor necesare — putem face acum, la această sărbătoare, constatarea îmbucurătoare că recolta .permite satisfacerea nevoilor de aprovizionare a populației, ale industriei cu materiile prime, precum și ' unele disponibilități pentru export. Rezultatele obținute dovedesc de asemenea că țărănimea noastră, toți lucrătorii din agricultură și-au făcut pe deplin datoria, fapt pentru care țin să le aduc cele mai calde mulțumiri și să-i felicit din toată inima, (aplauze, urale).Dar aceasta este numai o latură a problemei. Trebuie să spunem, ’ tovarăși, că dacă am putut trece în condiții ătît de bune peste greutățile acestui an, aceasta se dato- rește faptului că țărănimea n'oas- ■ tră, urmînd îndemnul partidului, a pășit pe calea cooperativizării, a unirii mijloacelor de producție și a eforturilor de muncă în puternice cooperative socialiste. A- gricultura noastră cooperatistăpermite dezvoltarea mecanizării și chimizării producției, folosireaunor semințe de înaltă productivitate, aplicarea științei agrotehnice, obținerea unor recolte tot mai bogate, asigurarea în orice condiții a nevoilor economiei naționale. creșterea continuă a con-/

tribuției agriculturii la dezvoltarea 
României socialiste, (aplauze puter
nice).Dacă ne gîndim la trecut, la anii eînd agricultura noastră era fărî- mițată, lipsită de mijloace mecanizate, de îngrășăminte, de ajutorul specialiștilor, ne amintim ou toții ce recolte .slabe obțineam. Vă aduceți aminte că în anii 1946— 1947 — cînd seceta nu a fost mai mare decît în acest an — România era practic în situația de a nu avea ce mînca. A trebuit să apelăm la ajutorul Uniunii Sovietice, pe care l-am primit în condiții bune, a trebuit să apelăm la import. Noi avem astăzi certitudinea tovarăși, că anii aceia nu se vor mai repeta niciodată în România, că agricultura noastră socialistă va putea asigura oricînd nevoile de hrană ale poporului, creșterea avuției noastre materiale, (vii aplauze).Rezultatele pe care le obținem se datoresc, tovarăși, și fapttilui că clasa noastră muncitoare, înfăptuind neabătut politica partidului de industrializare socialistă, asigură a- griculturii mijloacele mecanizate necesare. Astăzi, pe ogoarele României socialiste lucrează peste 95 000 de tractoare — un tractor Ia 100 de hectare arabile. Este un lucru de seamă tovarăși, la care cu douăzeci și ceva de ani în urmă, mulți nici nu îndrăzneau să viteze. Succesele remarcabile în înzestrarea agriculturii, realizate ca urmare a politicii partidului, a eforturilor clasei muncitoare, își spun cuvîntul în creșterea producției agricole. Iată de ce doresc ca de „Ziua recoltei" să adresez minunatei noastre clase muncitoare — clasa conducătoare a României socialiste — cele mai calde felicitări pentru munca sa închinată înfloririi continue a României, (aplauze, urale).Se cuvine, de asemenea, să subliniem că progresul agriculturii, ca și al industriei, este rezultatul preocupării permanente a partidului pentru dezvoltarea științei și culturii în România, al aportului însuflețit al oamenilor de știință, al specialiștilor care lucrează în diferitele sectoare ale economiei naționale. Pentru noi este clar că fără aplicarea largă și intensă a cuceririlor științei în toate domeniile activității economice și sociale nu este posibil progresul nici în creșterea avuției materiale, nici în ridicarea generală a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De aceea, doresc ca la „Ziua recdltei" să adresez intelectualității noastre, care împreună cu

clasa muncitoare și țărănimea muncitoare aduce o contribuție de preț la făurirea orînduirii noi socialiste, cele mai calde mulțumiri pentru activitatea pe care o depune, (a- 
p lăuze puternice).Succesele obținute în agricultură, ca în întreaga operă de construcție socialistă, adeveresc încă și încă- odată justețea politicii marxist-le- niniste a partidului nostru, care exprimă aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale învățăturii proletariatului la condițiile concrete ale României, și care unește eforturile tuturor celor ce muncesc 
din România, fără deosebire de naționalitate, într-un tot unic, pentru progresul continuu al patriei. Partidul nostru comunist își îndeplinește consecvent misiunea de forță conducătoare a întregii socie- tățîȚ în ’ procesul "desăvîrșirii construcției socialiste, își afirmă tot mai pregnant rolul îndrumător și organizator al activității generale pentru edificarea economiei și culturii orînduirii noi. Iată de ce merită ca, și cu acest prilej, să adresăm tuturor comuniștilor de la o- rașe și sate, organizatorii și în- suflețitorii maselor populare, cele mai calde felicitări pentru felul cum își îndeplinesc îndatoririle față de patria socialistă, (aplauze, u- 
rale).S-a întărit și s-a dezvoltat pe o treaptă superioară alianța de fier dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Această unitate a celor două forțe principale ale României socialiste joacă rolul hotărîtor în asigurarea progresului României pe calea desăvîrșirii so- - cialiste și a creării condițiilor pentru trecerea treptată Ia făurirea comunismului în România, (aplau
ze, urale). S-a afirmat și se afirmă tot mai pregnant colaborarea între muncitori, țărani și intelectuali, unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Tocmai datorită succeselor obținute în făurirea bazei materiale a socialismului, în dezvoltarea forțelor de producție, în lichidarea pentru totdeauna a claselor exploatatoare, în generalizarea relațiilor de producție socialiste, s-a închegat unitatea întregului popor în jurul partidului comunist. Sub conducerea partidului, poporul nostru pășește ferm înainte pe calea desăvîrșirii socialismului, a ridicării bunăstării, a creării unei înalte civilizații materiale și spirituale, deschizînd României calea spre co
munism. (aplauze, urale).

Cred că este necesar să reamintim ce mare importanță a avut, nu numai din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere social, de clasă, din punctul de vedere al unității socialiste a poporului nostru, înfăptuirea cooperativizării. După cum este știut, Lenin spunea că mica proprietate generează capitalism, zi de zi, ceas de ceas, în proporție de masă. Dumneavoastră știți, tovarăși, care era situația în trecut și în România, cum burghezia sătească reușea — asu- prindu-i și jefuindu-i pe țăranii săraci și mijlocași -r să se îmbogățească, născînd noi și noi exploa tatori. Cooperativizarea agriculturii a lichidat orice posibilitate pentru nașterea capitalismului .în satele României. Se dovedește că numai pe calea cooperativizării un popor . poate construi . socialismul și la sate, că numai astfel se creează condiții pentru lichidarea bazei economice a nașterii elementelor capitaliste în agricultură. Iată de ce, în- temeindu-ne pe propria noastră experiență, putem afirma cu tșrie că acolo unde se dorește să se treacă la construcția socialistă, să se înlăture orice posibilitate de apariție a unor elemente capitaliste, trebuie instaurată în agricultură proprietatea socialistă, de stat sau cooperatistă. Numai pe această cale este asigurată victoria definitivă a socialismului și comunismului. (aplauze puternice). Reamintim toate acestea astăzi, tovarăși, pentru că, pentru poporul nostru, pentru muncitori, țărani și intelectuali, socialismul este singurul drum ce-i poate asigura un viitor luminos, un nivel de viață ridicat, întărirea continuă a independenței și suveranftății patriei, (vii 
plauze).Desigur, tovarăși, vorbind de zultatele noastre bune,' care drept cuvînt ne umplu inima bucurie, nu putem să nu reamintim că în fața noastră stă sarcina de a asigura dezvoltarea într-un tempo și mai rapid a agriculturii noastre socialiste. întreprinderile agricole de stat, care dispun mijloace materiale însemnate buie să-și folosească mai bine tențialul, să obțină recolte mari, să reducă cheltuielile de producție, să sporească aportul la crearea fondului de stat de produse agraalimentare. Apreciem succesele obținute în întreprinderile agricole de stat, dar trebuie subliniem că ele dispun încă
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Nomenclatorul pro
duselor industriei 
constructoare de ma
șini a fost completat 
cu noi instalații și u- 
tilaje. între acestea 
se numără și două 
noi tipuri de mașini- 
unelte : freza cu con
solă pentru lucrări 
în direcție longitudi
nală, realizată de lU- 
zina mecanică din 
Cugir, și presa de în
doit, tăiat, ambutisat.

fabricată de 
mecanică din 
șoara. Pentru 
rele de tratament ter
mic, Uzinele „23 Au
gust' din Capitală 
au fabricat o instala
ție de călire prin in
ducție, necesară în 
procesul tehnologic 
de construcție a ar
borilor cotiți de mo
toare.

în curs de asimi
lare se mai află noi

utilaje pentru meca
nizarea lucrărilor 
grele din ‘fumătorii, 
printre care mașini 
de format cu cap 
runcător și mașini 
împușcat miezuri, 
asemenea, este 
curs de asimilare
un utilaj pentru șan
tierele de construcții 
și anume preparato
rul de amestecuri as- 
faltice.

(Agerpres)

a- 
de 
De
In

Uzina
Timi- 

sectoa-

Dragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane, în numele poporului român vă adresăm dv. și prin dv. tuturor cetățenilor Republicii Democrate Germane felicitări cordiale.Poporul român se bucură sincer de succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din Republica Democrată Germană în dezvoltarea industriei și agriculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului lor da trai, în opera de edificare a socialismului în primul stat german al muncitorilor și țăranilor.Republica Socialistă România se pronunță pe arena internațională pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane, pentru participarea ei la viața politică mondială. în interesul păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Ne exprimăm convingerea că relațiile prietenești de colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al. unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, unirii tuturor forțelor antiimperialiste. al cauzei socialismului și păcii în lume.Cu ocazia acestei sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în Republica Democrată Germană.
NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general 
al Comitetului Central 

Partidului Comunist Român.al 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ȘTEFAN
președintele

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

VOITEC
/

de

ras

în timpul marii adunări populare din Piața Obor

I

Craiova continuă. 
Cele două echipe 
conduc în clasa
ment cu 4 puncte
avans
BASCHET: Me
ciuri atractive în
cam 
colin

mas

de vaioare 
flrecerile-antrena- 
ment ale partici- 
panților la Jocu
rile Olimpice de 
la Ciudad de 
Mexico

Alte știri din (ară șl de peste 
hotare la rubrica „Duminica 
sportivă" din pagina a IV-a.
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și-au îndeplinit misiunea încredința
tă : aceea de a diminua, de a lichi
da efectele condițiilor naturale vi
trege.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre standul institute
lor de cercetări, unde sînt întîmpinați 
de acad. prof. Irimie Staicu, direc
torul Institutului central de cerce
tări agricole. Sînt examinate rînd pe 
rînd exponatele : noi soiuri de ce- 
țeale, plante tehnice, legume, fructe. 
Pe un panou se arată că două so
iuri noi de sfeclă de zahăr se cul
tivă pe o suprafață de 120 000 ha și 
aduc, în acest an, un spor de 60 000 
tone zahăr. Tot un soi nou, de floarea- 
soarelui numită de creatorii ei, pe 
bună dreptate, „Record", asigură con
sumul de ulei pentru aproape toată 
populația țării. Ca o dovadă a înal
telor sale calități, notăm faptul că 
în vremea din urmă cantități tot 
mat mari de semințe din acest soi 
nou Bînt cerute peste hotare.

Institutele de cercetări infor
mează despre felul cum își 
duc la îndeplinire importanta 
sarcină ce le-a fost încredin
țată : aceea de a pune la dispozi
ția unităților agricole semințe din so
iuri superioare, material săditor vi- 
tlpomicol și animale de rasă. Aflăm 
aici, în expoziție, că, în perioada 
1862—1968, institutele de cercetări au 
livrat 296 546 tone semințe de ce
reale și plante tehnice, din care 46 845 
tone porumb hibrid; pentru îmbu
nătățirea raselor de animale au fost 
puse la dispoziția unităților agricole
3 950 juninci și vițele, 3 500 tăurași,
4 580 berbeci, 38 000 mătci de albine, 
6 600 kg sămînță de viermi de mă
tase. Sînt cifre care ilustrează, șl 
ele, saltul științific, veritabila muta
ție care a avut loc în agricultură 
în anii noștri. Succesele ei sînt, 
indiscutabil, șl succese ale științei 
și tehnicii românești.

Conducătorii de partid și de Btat 
se întrețin cu oamenii de știință, cu 
cercetătorii, informîndu-se asupra 
perspectivelor obținerii unor noi so
suri, și mal productive.

— Nu ați putea să asigurați mal 
rapid semințe din soiurile a- 
eestea pentru toată legumicultura 1 

se interesează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și recomandă oameni
lor de știință să-și intensifica 
eforturile în această direcție.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
întreabă care este stadiul activității 
de creare a unor seruri șl vaccinuri 
necesare prevenirii șl combaterii bo
lilor la animale șl păsări, subliniind 
Importanța cercetărilor din acest do
meniu.

Următorul popas — la standul în
treprinderilor agricole de stat; deși 
dețin numai 16 la sută din supra
fața arabilă a țării, ele participă la 
fondul central al statului cu 42 la 
cută la grîu, 38 la sută la lapte de 
vacă, 32 la sută la carne și 53 la 
sută la ouă. Tovarășul Angelo Mi- 
culescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, a- 
arață că pe baza indicațiilor plenarei 
C,C. _ al. P.C.R.; idin.î. rnartie 1967- au 
fost create 350 de întreprinderi cu 
2 618 ferme, care obțin rezultate 
bune în acțiunea de sporire și de 
rentabilizare a producției. Aceste 
realizări sînt ilustrate prin cifrele 
înscrise pe panouri, prin nume
roase exponate. E o revărsare 
de culori, un curcubeu de nuanțe și 
de miresme care evocă dărnicia pă- 
mîntulul românesc, sîrguința harni
cilor lui gospodari, demonstrează po
sibilitățile mari ale unităților agri
cole de Btat.

Față de 1962, în acest an produc
ția totală de grîu, în întreprinde
rile agricole de stat, / a crescut cu 88 
la sută, cea de lapte cu 211 la sută, 
de carne — cu 142 la sută, iar pro
ducția de ouă de peste zece ori. In 
aceeași perioadă, valoarea producției 
marfă la suta de hectare a crescut 
cu 94 la sută. Acest rezultat înfăți
șează pregnant saltul obținut doar 
în șase ani în acest important sec
tor al producției agricole; el de
monstrează că, practic, s-a dublat 
calitatea efortului celor angajați în 
marea bătălie a recoltelor bogate, 
indică progresul tehnic înregistrat. 
Rezultatul confirmă justețea mă
surilor luate de către partid și 
guvern în ultimii ani, măsuri me
nite să asigure un înalt grad de e- 
flclență producției agricole.

Exponatele sînt însoțite de etiche
te care arată nivelul producției ob
ținute în cîteva întreprinderi șl fer
ma agricole de stat. La ferma 1 Bă- 
rfiganu, a întreprinderii agricole de 
Btat Dragalina, s-au realizat cite 5 100 
kg de grîu la hectar. Porumbul cul
tivat în incintele îndiguite de la 
I.A.S. Vlădeni —■■ Trustul Slobozia — 
a dat 7 500 kg la hectar.'

— Realizările de vîrf pe care le ve
dem acum — remarcă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ar trebui să de
vină realizări curente. Ce ziceți, n-ar 
C bine ca asemenea produse să se 
obțină peste tot ?

Se subliniază apoi necesitatea reali- 
sSril întocmai a programului de iri
gații, pentru ca asemenea recolte să 
se obțină pe suprafețe cît mai mari, 
indiferent de condițiile climaterice.

Străbătînd mai departe expoziția, 
atenția tuturor este atrasă de un pa
nou care arată că în întreprinderile 
agricole de stat s-au extins serele in
dustriale pe o suprafață de 204 hec
tare. Datorită producțiilor mari de 
legume obținute în sere, calității lor 
superioare, se realizează un beneficiu 
net de 700 000—800 000 lei anual la 
flecare hectar de seră. Conducătorii 
de partid și de stat sînt informați că 
pînă în 1970 suprafața ocupată cu 
sere va crește la 634 de hectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de modul cum se reali
zează sarcina de a reduce costul noi
lor construcții din întreprinderile a- 
gricole de stat și face recomandarea 
ca fondurile de investiții să fie folo
site mai judicios.

Următoarele standuri' vizitate sînt 
cele ale cooperativelor agricole de 
producție. Sînt prezente mărturii ale 
dezvoltării economice a acestor uni
tăți, ale creșterii veniturilor țăranilor 
cooperatori. Atrag atenția probele de 
produse la care și în acest an sece
tos s-au obținut recolte mari, între 
care cele ale cooperativelor agricole 
din Cobadin, județul Constanta,

Grindu- șl Grivița, județul Ialomița, 
fruntașe pe țară in producția de griu. 
Rădăcinile mari de Bfeclă de zahăr 
expuse vorbesc de hărnicia coopera
torilor din Slobozia Nouă; județul 
Ialomița ; el au obținut cîte 34 580 kg 
în medie la hectar.

Oaspeții se opresc apoi în fața ex
ponatelor cooperativei agricole din 
Dărăști-Ufov, cunoscută pentru re
zultatele obținute In cultura legu
melor, apreciază cîteva soiuri do 
cartofi.

— Tot așa să fia șl cartofii care 
ztnt puși in vînzare pe piață — 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind necesitatea generalizării 
mai rapide a metodelor științifice, 
a experienței înaintate.

Exponatele prezentate aid de 
cooperative agricole fruntașe dove
desc priceperea și hărnicia țărăni
mii noastre, care se străduiește să 
ridice rodnicia pămîntului. Ele ilus
trează marile resurse ale agricul
turii socialiste, posibilitățile largi pe 
care le are flecare cooperativă agri
colă de a realiza recolte tot mai ri
dicate, valorificînd cu pricepere, cu 
simț gospodăresc, condițiile locale șl 
Bprijinul multilateral acordat de stat.

...Dar ce cifre ar putea să ilus
treze belșugul spiritual din satele pa
triei noastre 7 în anii socialismului, 
milioane de țărani au deprins gustul 
rîvnit de veacuri al libertății și al 
demnității. Viața țăranului i-a 
schimbat din temelii, o nouă con
diție umană înflorește în satele 
noastre. Demnitate, libertate — 
nici un grafic nu va putea să cu
prindă vreodată toate valențele a- 
cestei realități cu care satul româ- 
nesa a făcut cunoștință în anii 
noștri !

Vizitarea expoziției continuă. 
Conducătorii de partid și de stat 
se opresc în fața standului în care 
sînt expuse, printre altele, produsele 
lactate obținute în cooperativele a- 
gricole : caș afumat produs de coo
peratorii din Soveja, județul Vran- 
cea, și brînza în coajă de brad, 
specialitate a ciobanilor musceleni. 
Este exprimată cerința ca aceste 
produse, deosebit de apreciate de 
consumatori, să se găsească în co
merț. cît mai repede și în cantități 
sațisfăcătbare.

Intr-un colț al halei, atenția este 
atrasă de un stand cu variate 
produse ale meșteșugarilor din 
cooperative : împletituri de nu
lele, papură șl foi de porumb, cera
mică, roti și obezi, hamuri, soba 
de teracotă și altele. Toate acestea 
reflectă și preocuparea pentru a 
reînvia îndeletniciri tradiționala 
ale țărănimii noastre. Sînt obiecte 
lucrate cu multă artă, cu mult gust. 
Coșurile de nuiele sînt produse de 
cooperativa agricolă din Topolog- 
Tulcea; cooperatorii din Chendu 

. Mare, județul Mureș,, sînt prezenți 
cu renumitele coșulețe făcute din 
pănuși de porumb, solicitate la 
export, iar cei din Hodoșa, același 
județ — cu pălării din paie de grîu. 
Arta olăritului, veche îndeletni
cire a țăranilor noștri, a fost dez
voltată în cadrul secțiilor anexe ale 
multor cooperative agricole. Sînt pre
zente vestitele vase de Oboga (Olt), 
vasele nu mai puțin faimoase de la 
Vama (Maramureș), ca și cele de la 
Gorgota-Prahova. Ramurile anexe 
asigură cooperativelor agricole 
un cîștig ce reprezintă circa 6 la 
sută din totalul veniturilor bănești 
realizate.

Următorul stand care se vizitează 
este cel al Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și fructelor. 
Tovarășul Nicolae Ștefan, șeful a- 
cestui departament, informează des
pre ultimele realizări ale de
partamentului în ce privește con
servarea legumelor și fructelor. Con
ducătorilor de partid și de stat le 
este prezentată macheta depozitului 
de fructe de la Bistrița, cu o 
mare capacitate, primul' de a-
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cest fel din seria celor construite de 
departament; ele vor permită păs
trarea pină primăvara, în condiții 
superioare, a roadelor tot mai bo
gate ale livezilor țării.

La ieșirea din expoziție, în acla
mațiile și uralele entuziaste ale

MAREA ADUNARE POPULARĂ
DIN PIAȚA OBOR

După vizitarea standurilor, condu
cătorii de partid și de stat participă 
la o entuziastă adunare populară con
sacrată sărbătoririi „Zilei recoltei". 
Mii și mii de oameni ai muncii aflați 
pe platoul din fața halei, centrale ,'îi 

. întîmpină cu urale și aclamații " '
' Adunarea este deschisă de tovară
șul VASILE VÎJLCU.

Astăzi, pe întreg cuprinsul patriei, 
a spus vorbitorul, atît la sate cît și la 
orașe, poporul nostru sărbătorește cu 
deosebită însuflețire „Ziua recoltei", 
instituită de partid și guvern ca semn 
al prețuirii și cinstiții de care se 
bucură munca harnică a țărănimii 
cooperatiste, a tuturor acelora care 
prin eforturi susținute fac să spo
rească belșugul holdelor, asigură 
pîinea poporului.

Pentru nbi toți cei care luăm par
te la sărbătoarea de astăzi a re
coltei constituie o mare bucurie pre
zența în mijlocul nostru, participa
rea la manifestările organizate cu a- 
cest prilej, a conducerii partidului 
și statului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,

„Ziua recoltei" din acest an se 
sărbătorește pe fundalul mărețelor 
înfăptuiri care au loc în toate sec
toarele vieții noastre economice și 
Bociale, în ambianța proprie unui 
popor care își privește cu încredere 
viitorul său luminos.

Condițiile climaterice mai puțin 
prielnice în care s-a făurit recolta 
anului 1968 au pus la încercare for
ța și vitalitatea agriculturii noastre 

mulțimii adunate în jumî halelor, 
conducătorii de partid și de stat se 
îndreaptă spre tonetele Centrului in- 
tercooperâtist. Aici, numeroase coo
perative agricole din țară expun 
spre vînzare legume, fructe și stru
guri. Se face observația că, printr-o

socialiste. Rezultatele obținute chiar 
și în aceste condiții evidențiază efec
tele înzestrării agriculturii cu o pu
ternică bază tehnico-materială, ale 
tuturor măsurilor întreprinse de 
partid jpentru modernizarea acestei 
importante ramuri a economiei națio
nale. Lucrătorii din agricultură au 
simțit în toată perioada muncii în
cordate depusă pentru făurirea re
coltei, pentru realizarea sarcinilor de 
mare importanță ale agriculturii, în
drumarea atentă, plină de grijă, a 
partidului și s-au bucurat de aju
torul permanent acordat de stat pen
tru învingerea greutăților ivite.

Succesele obținute sînt totodată 
rodul eforturilor depuse de lucră
torii ogoarelor, cu sprijinul puternic 
al muncitorilor din industrie și din 
celelalte ramuri ale economiei națio
nale. De aceea, marea sărbătoare a 
recoltei constituie o manifesta
re a alianței și prieteniei fră
țești ce leagă clasa muncitoare și ță
rănimea cooperatistă, simbolizează 
coeziunea de granit a întregului po
por român, unitatea sa de nezdrunci
nat în jurul partidului și guvernului. 
Ea constituie totodată manifestarea 
adeziunii depline a țărănimii — ală
turi de întregul popor — față de po
litica internă și externă promo
vată cu consecvență de Partidul Co
munist Român și de guvernul țării, 
pentru prosperitatea patriei și bună
starea oamenilor muncii, pentru ca 
România socialistă să se afirme tot 
mai puternic, suverană, liberă și in

muncă mal perseverentă a oameni
lor muncii din agricultură, a tutu
ror celor ce activează în acest do
meniu, se pot obține rezultate mai 
bune în producție, câre să permită 
ca piața să fie întotdeauna bine a- 
provizionată.

dependentă tn rîndul popoarelor 
lumii.

Președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor .Agricole de Produc
ție a , evidențiat. apoi unitățile care 
au obținut cele mai bune rezultate 
în cadrul concursului pe țară orga
nizat-de U.N.C.A.P., la cultura griu
lui.

Pe primul Ioc s-a situat și în acest 
an cooperativa agricolă din Cobadin 
— județul Constanța, care a obținut 
de pe 1 000 hectare cultivate o pro
ducție medie de 4 039 kg grîu la hec
tar. în felul acesta țăranii coopera
tori de aici cuceresc pentru a doua 
oară consecutiv titlul de cooperativă 
agricolă fruntașă pe țară la cultura 
griului.

Pe locul II se clasează cooperativa 
agricolă de producție Grindu, ju
dețul Ialomița, care pe 720 de hec
tare cultivate cu grîu a obținut o 
producție medie de 3 830 kg la 
hectar.

Locul III a fost ocupat de coope
rativa agricolă de producție „Parti
zanii Păcji", din comuna Grivița, 
județul Ialomița, pentru realizarea 
unei producții medii de 3 748 kg la 
hectar pe o suprafață de 865 hectare.

A luat apoi cuvîntul MARCEL 
DOBRA, președintele cooperativei a- 
gricole de producție Gîrbovi, județul 
Ilfov.

Țăranii cooperatori din comuna 
noastră, ca și cei din întreaga țară — 
a spus vorbitorul — știu bine că 
viata lor nouă, tot mai îmbelșugată, 

o datoresc partidului, care ne-a ară
tat calea agriculturii socialiste, ba
zată pe cuceririle științei și tehnicii 
moderne. Atașamentul nostru fată 
de partid, față de conducerea sa în
țeleaptă îl dovedim cu munca avîn- 
tată, perseverentă, pentru a obține 
rezultate cît mai bune în producție. 
Cooperativa noastră, de exemplu, va 
obține anul acesta o producție 
globală de circa 43 milioane lei — cu 
6 milioane lei mai mare ca în anul 
1966 — și venituri de circa 30 mi
lioane Iei. Ca urmare a producțiilor 
bune obținute în ultimii ani, viața 
cooperatorilor din Gîrbovi s-a îmbu
nătățit necontenit.

Bucurîndu-ne de ceea ce am rea
lizat, sîntem conștienți că în coope
rativa noastră, ca de altfel în toate 
unitățile agricole, avem încă însem
nate rezerve, posibilități mari de 
creștere pe mai departe a producției 
și bunăstării.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Noi ne-am convins că politica .interr 
nă și externă' a 'partidului servește 
întru totul cauza socialismului și 
păcii, cauza independenței, suverani
tății și progresului patriei. Așa cum 
ne îndeamnă inima, îngăduiti-mi să 
vă adresăm dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și celor
lalți conducători ai noștri mulțumi
rea fierbinte pentru prețuirea și 
grija cu care ne înconjurați pe noi, 
cei care muncim pe ogoare și să în
soțim această mulțumire cu urarea 
noastră „Să trăiți ani mulți și feri
ciți !“. „Să trăiască partidul nostru 
drag, spre binele și fericirea po
porului român !“.

An de an, pe măsura traducerii în 
fapte a politicii partidului și guver
nului nostru de dezvoltare puternică 
a agriculturii, rodul ogoarelor devine 
din ce în ce mai bogat, a spus 
ing. ALEXANDRU COCOȘILĂ, di
rectorul I.A.S.-Borănești din județul 
Ilfov.

întreprinderea agricolă de stat Bo- 
rănești în care muncesc, ca urmare a 
aplicării unor măsuri tehnice și or
ganizatorice științifice, a reușit să 
obțină producții superioare. La cul
tura griului, de exemplu, am obținut 
3 433 kg la hectar, de1 pe o suprafață 
de 2 200 hectare, la porumb 4 700 kg 
de pe fiecare din cele 1 000 hectare, 
în culturi neirigate și 2 300 kg la 
floarea-soarelui la hectar, de pe o 
suprafață de 1 000 hectare. Producția 
medie de lapte de la fiecare vacă 
este de 3 000 litri pînă în prezent, și 
apreciem că pînă la • sfîrșitul anului 
ea va crește la 3 500 litri. Deși rezul
tatele obținute ne ridică la nivelul 
unităților fruntașe din Cîmpin Bără
ganului, considerăm că mai avem 
suficiente rezerve care, puse în va
loare în mod rațional, ne vor da po
sibilitatea să culegem roade mai bo
gate în anii viitori.

Cu prilejul acestei sărbători, expri
măm încă o dată recunoștința noastră 
fierbinte partidului și Comitetului 
său Central, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru atenția și grija cu 
care se ocupă de dezvoltarea și pro
gresul agriculturii noastre.

Aducînd salutul constructorilor de 
mașini agricole, al tuturor muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor din 
Capitală, NICOLAE CONSTANTIN, 
muncitor la uzinele „Semănătoarea", 
a spus : „Ziua recoltei", sărbătoarea 
belșugului rodit de glia străbună, este 
o sărbătoare a întregului nostru po
por, care cinstește munca, hărnicia 
țărănimii, prețuiește aportul ei la 
construirea socialismului în patria 
noastră. In strînsă unitate — noi, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, oa
meni ai muncii de toate profesiile, 
indiferent de naționalitate, ne spo
rim. forțele și priceperea noastră 
pentru a înfăptui politica Partidului 
Comunist Român, pentru a face tot 
mai bogată, tot mai înfloritoare Ro
mânia socialistă.

Colectivul în care îmi desfășor ac
tivitatea muncește cu entuziasm și 
dăruire pentru a trimite de pe ben
zile de montaj ale uzinei „Semănă
toarea" — creație a acestor ani lumi
noși — pe ogoarele patriei semănă
tori și alte mașini, la nivelul celor 
mai bune performanțe obținute pe 
plan mondial, care ajută țărănimea 
să obțină recolte tot mai bogate.

Sîntem hotărîți ca, valorificînd 
mai eficient investițiile, perfecționînd 
continuu organizarea producției și 
tehnologia de fabricație, ridieîndu-ne 
calificarea, să îmbunătățim calita
tea produselor noastre, astfel ca tot 
ceea ce livrăm agriculturii să satis
facă cerințele ei sporite. Aceasta este 
expresia adeziunii noastre depline la 
politica internă și externă a parti
dului, dovada dragostei pe care o 
simțim și a înaltei prețuiri pe care o 
acordăm activității neobosite a con
ducerii partidului și statului în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen

tru făurirea bunăstării materiale șl 
spirituale a întregului nostru popor.

Exprimînd bucuria și satisfacția 
țăranilor cooperațori din Cobadin, 
pentru atribuirea, pentru a doua oară 
consecutiv,,a steagului și diplomei de 
cooperativă fruntașă pe țară la cul
tura griului, ing. VASILE MA
RINESCU a spus printre altele : 
înainte cu 20 de ani, pămîntul co
munei noastre abia reușea să asi
gure hrana celor aproape 1 500 .de 
locuitori, iar ■ majoritatea dintre 1 'ei 
cumpărau griul din alte comune. 
Astăzi, cooperativa noastră, pe lin
gă că repartizează cooperatorilor 
cantități îndestulătoare din toate 
produsele agricole necesare, vinde 
anual statului peste 1 000 vagoane 
produse agro-alimentare.

După ce a amintit marile prefa
ceri pe care le-a trăit în acești ani 
comuna Cobadin; viața nouă, înflo
ritoare, a locuitorilor ei, vorbitorul 
a spus : Noi, cei din Cobadin, ca 
și toți lucrătorii de pe ogoare, ex-, 
prirpămUalcil recunoștința noastră 
fierbinte partidului comunist, con
ducerii sale, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită ce 
o poartă dezvoltării continue a agri
culturii, pentru ajutorul multilateral 
acordat cooperativelor agricole de 
producție, pentru viața socialistă, 
îmbelșugată, pe care o trăim în pa
tria noastră liberă.

Avînd profunda convingere că po
litica partidului comunist se iden
tifică cu cele mai nobile aspirații 
ale poporului român, că iubiții noștri-- 
conducători servesc cu abnegație a- 
ceSțe aspirații, promovează cu con
secvență principiile marxist-leniniste 
în relațiile dintre partidele comu
niste și muncitorești, dintre țările' 
socialiste, dintre toate statele, ne 
exprimăm hotărîrea de a înfăptui 
neabătut această politică. Sîntem 
hotărîți să ne intensificăm efortu
rile pentru a obține noi și mai bune 
rezultate în producție și în întreaga 
activitate a cooperativei, sporind 
contribuția noastră la creșterea a- 
vuției naționale, a nivelului de viață 
al poporului, la înflorirea patriei 
noastre dragi.

Primit cu puternice aplauze și 
urale ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.. (Textul 
cuvîntării se publică în paginile 
I—III).

Cuvîntarea secretarului general al 
C.C. al P.C.R. este subliniată în re
petate rînduri cu ovații puternice.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosfe
ră de mare însuflețire. Răsună puter
nice urale .pentru Partidul Comu
nist Român și Comitetul său Central, 
pentru conducerea de partid și de 
stat. Minute în șir, mulțimea scan
dează cuvintele „P.C.R., Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
ceilalți conducători de partid și de 
stat răspund cu căldură acestei emo
ționante și vibrante mărturii a în
crederii și atașamentului întregului 
popor față de politica internă și 
externă a partidului și statului ro
mân, pe deplin corespunzătoare 
idealurilor națiunii noastre socialiste.

★
înconjurați de mulțimea de cetă

țeni, oaspeții străbat aleile din spa
țiul rezervat instalațiilor de distrac
ție. Se face un popas la mustăria 
întreprinderii intercooperatiste a 
județului Ilfov. Tarafuri și soliști in
terpretează cîntece populare. Oaspe
ților li se oferă bucatele tradiționale 
ale toamnei.

în drum spre ieșirea din piață, so 
face un popas în fața unei estrade 
pe care evoluează formații corale, 
instrumentale și de dansuri. Se în
cinge o mare horă, în care oaspeții 
se prind, alături de zeci de cetățeni.

La despărțire, conducătorii de 
partid și de stat își iau rămas bun 
de la gazde, le mulțumesc pentru 
ospitalitate. Mulțimea ovaționează 
îndelung, salută cu gesturi calde, 
prietenești.

„Ziua recoltei" — sărbătoare a țără
nimii cooperatiste, a tuturor oame
nilor muncii din agricultură, a în
tregului popor — a prilejuit 
manifestări bogate, o trecere în 
revistă a înfăptuirilor prezente, a 
perspectivelor satului românesc. A 
fost o însuflețită manifestare a a- 
lianței și prieteniei dintre clasa 
muncitoare și țărănimea cooperatis
tă, a unității depline a întregului 
popor care, sub steagul glorios al 
partidului nostru comunist, făurește 
viitorul luminos al României socia
liste.

Reportaj realizat de
Ion CUMPANASU 
George-Radu CHIROVICI 
Ion HERTEG 
Radu ATĂNASESCU



I

SCtNTEIA — luni 7 octombrie 1968

TELEGRAMA

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

///of
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plin a egalității în drepturi, a independenței și suveranității fiecărui stat Numai pe această cale se va afirma tot mai puternic sistemul mondial socialist, vor crește forța și influența socialismului în lume, se vor înfăptui cu adevărat principiile marxist-leniniste ale internaționalismului socialist care îmbină în mod armonios interesele naționale cu solidaritatea internațională în lupta pentru pace, socialism, pentru progres, (aplauze pu
ternice, îndelungate).

Am dus și ducem o politică activă de întărire a unității țărilor socialiste. Știm că deosebirile de păreri, divergențele existente între ele sînt trecătoare ; trebuie să acționăm în așa fel ca ele să fie înlăturate cît mai curînd. în aceasta vedem obligația fiecărui partid, a fiecărui comunist care pornește atît de la interesele naționale, cît și de la interesele generale ale socialismului. Vom face totul pentru a contribui la lichidarea cît mai rapidă a divergențelor și deosebirilor de păreri dintre țările socialiste și partidele comuniste, (aplauze, u- 
rale).Cu prietenii noștri din țările socialiste, cu muncitorii, Cu țăranii, cu intelectualii dorim să facem schimburi de păreri asupra problemelor construcției socialiste, a- supra problemelor dezvoltării industriei, agriculturii, științei, să colaborăm strîns, să cooperăm în-' deaproape, deoarece știm că numai pe această cale putem asigura progresul rapid al fiecărei țări socialiste. Dorim. însă ca aceste schimburi, ca această colaborare să se realizeze pe baza principiilor marxist-leniniste care să însuflețească și să unească în muncă și luptă fiecare națiune socialistă. Sîntem încredințați că numai pe această cale vom asigura triumful rapid al socialismului și comunismului în lume, (aplauze, urale).In același timp, existând în lume încă multe state cu altă orânduire socială, este necesar să acționăm pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare economică, politică, țehni- co-științifică, cu toate popoarele. Considerăm că extinderea relațiilor de colaborare multilaterală cu celelalte popoare este o îndatorire de seamă a fiecărei țări socialiste, 
a fiecărui popor constructor al socialismului. Pe această cale asigurăm atît participarea la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale ale lumii, cît și unirea tuturor eforturilor popoarelor pentru apărarea păcii, pentru preîntâmpinarea unui nou război. Și în viitor ^.kțarjj noastră va .fage. totul pgntru. dezvoltarea relațiilor'sale cu celelalte state. Știm, tovarăși, că datorită politicii sale de pace, politicii sale de prietenie și colaborare, datorită faptului că la baza relațiilor cu toate statele noi am pus și punem principiile de neclintit ale egalității în drepturij independenței și suveranității „naționale, neamestecului în treburile interne, România a cîș- tigat mulți prieteni pe toate continentele lumii. Noi mulțumim țutu- ror prietenilor atît din țările so- .cialiste cît și din celelalte țări pentru prețuirea ce ne-o arată, și-i asigurăm că România va milita și în continuare, cu toată energia, pentru dezvoltarea prieteniei între popoare, pentru crearea unui climat de pace, de securitate, de egalitate deplină în drepturi în viața internațională. (aplauze, urale).Știm că mai sînt forțe care ar dori să readucă omenirea la perioada depășită a războiului rece. Sînt cercuri imperialiste dornice să se dedea la agresiuni, dar în același timp există puternice forțe antiimperialiste, care, unite, își pot demonstra superioritatea, pot. asigura pacea. Noi ne-am convins că este posibil să se asigure crearea condițiilor pentru înfăptuirea securității în Europa, dar pentru a- ceasta este necesar ea fiecare stat european să ducă o politică realistă. Este necesar să pornim de la situa- ' ția existentă, de la recunoașterea faptelor, și nu de la vise. Realitatea impune, mai mult ca oricînd, să facem totul pentru a dezvolta colaborarea și prietenia între statele europene, pentru excluderea folosirii forței în rezolvarea problemelor litigioase, pentru instaurarea unor relații bazate pe respectarea independenței și integrității teritoriale a fiecărui stat european. Numai astfel se pot crea condiții pentru securitate în Europa și din ceea ce cunoaștem noi, năzuința aceasta este fierbinte în rîndul tuturor popoarelor europene. Vom milita în continuare pentru netezirea căilor spre securitatea europeană care să asigure dezvoltarea liberă, independentă a fiecărei națiuni. (aplauze puternice, prelungite). Desigur1, sînt încă multe probleme de rezolvat, dar problemele se pot rezolva numai și numai pe calea discuțiilor, a tratativelor 
directe între oamenii răspunzători 
din fiecare țară. Trebuie să facem 
în așa fel îneît să fie scoasă în 
afara legii folosirea forței în re
zolvarea problemelor dintre state. 
Fiecare stat, atît din Europa, cît 
și de pe alte continente, trebuie să 
înțeleagă că numai respectînd inde
pendența celorlalte state își respec
tă propria independență. Ceea ce spuneau Marx și Lenin că un popor 
nu poate fi liber dacă asuprește 
alt popor este valabil și 
că un popor nu poate fi 
dent dacă atentează la 
dența altor popoare.

© Opera Română : Faust — 19,30.
o Teatrul de Operetă : My fair lady —
19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Al. Sabla nr. 76 A) : 
Dansul morții — 20.
o Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.

18,15; 20,30, GLORIA — 9;
16; 18,15; 20,30.
O Prințesa : CENTRAL 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Testamentul unui pașă : 
8,45—16,30 în continuare ;
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30
20,30.
o Wlnnetou (seria a III-a) :
— 9; 11,15; 13,30; 16; -----
LEȘTI — 10; 15,30;
9—15,45 în continuare ,
0 Tarzan, omul-maimuță : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DACIA —
8— 16,30 în continuare ; 18,45; 21.
© Program pentru copii : DOINA — 
9; 10.
© Vicontele plătește polița : UNION — 
15,30; 18; 20,30.
© Căderea Imperiului Roman : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Surprizele dragostei : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Frumoasele vacanțe : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS —
9— 15,45 în continuare ; 18,15: 20,30,
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
O Zile de vară : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
© Roata vieții : BUCEGI — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,30.
O Taffy și vînătorul : UNIREA — 15,30 ; 
18; 20,30.
© Fratele doctorului Homer : LIRA — 
15,30; 18; 20.
« Un dolar găurit : DRUMUL SÂRH
— 15; 17.30; 20.

Timpul probabil pentru zilele de 8. 
9 și 10 octombrie. în țară : vreme re
lativ frumoasă și răcoroasă noaptea 
și dimineața. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi slabe. Vîntul va su
fla slab pînă la 
nînd din sectorul 
rile minime vor 
zero și 10 grade, 
în nordul țării, iar maximele între 10 
și 20 de grade. Brumă locală. în 
București : vreme relativ frumoasă, 
dar răcoroasă noaptea și dimineața. 
Cerul va fi schimbător. Temperatura 
ușor variabilă.

o Inimă de mamă : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,30.
9 Trei copii „minune" : VIITORUL — 
15,30; 18.
O Colina : VIITORUL — 20,30.
9 Neînțelesul ; MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,45, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Marysia și Napoleon : RAHOVA — 
15,30; 13; 20,30.
O Viva Maria : POPULAR — 15,30; 18;
20,30.
® Vin cicliștii : MUNCA — 16; 18; 20.
9 EI Dorado : FLACĂRA — 15,30; 10.
© Strigătul : FLACĂRA — 20,30.
O Tonoșik (ambele serii) : VITAN — 
15,30; 19.
© Duelul lung : PROGRESUL — 15,30; 
18.
« Aventura : PROGRESUL — 20,30.
© Neamul Șoimăreștilor (ambele serii) : 
FERENTARI — 15,30; 19.
® Moștenirea lui Achile î PACEA — 
16; 18; 20.
• șapte oameni de aur: CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
© Viața în doi : COSMOS — 16,30; 18; 
20,15.
© Este vulpea capricioasă ? Patinato
rii ; Los Meme ; Doctorul Gustav, Pu
blicul ; o călătorie cu balonul : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.

17.30 — Teleimprimator.
17,45 — Pentru noi, femeile ! în cu

prins : Influența jocurilor și a 
jucăriilor asupra educației copii
lor ; Reportaj de sezon la Fa
brica de lînă integrată din 
Constanța ; Prietenele noastre, 
florile ; Pledoarie pentru o ți
nută corectă a școlarilor în 
bancă.

18,10 — Actualitatea industrială. In cu
prins : Realizări din industria 
petrolului ; Deschiderea simpo
zionului comisiei economice 
pentru Europa a O.N.U., cu 
tema : „Utilizarea gazelor în 
Industria chimică" ; Prefață Ja 
noile vapoare (reportaj Ia Insti
tutul de proiectări navale 
Galați și la Șantierul naval) ; 
Noi obiective economice : Fa
brica de confecții Craiova.

18,35 — Curs de limba franceză.
19,00 — Dimineața maturității ~ emi

siune pentru adolescenți. „Cărți 
pentru anii tinereții-.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publi

citate.
30,00 — Varietăți folclorice. Cîntă o 

formație instrumentală condu
să de Florian Economu. Soliști : 
Dumitru Zamfira, Pavel Tor- 
nea, Botoca Efta, Emil Drosu, 
Gheorghe Zamfir.

20.15 — Teleuniversitatea. Istoria civili
zațiilor. Cetăți grecești din 
Pontul stîng.

21.15 — Filmul artistic „Depășirea* —
o producție a studiourilor ita
liene în regia Iul Dino Rlsl, 
avînd ca protagonist po Vittorio 
Gassman.

— Telejurnalul de noapte

urale puternice). Fără îndoială că 
pentru realizarea securității euro
pene e necesar să se pornească 
de la realitatea existenței celor 
două state germane, de la recu
noașterea lor, de la recunoașterea

rezerve mari și că este de datoria 
tovarășilor care lucrează în acest 
sector important să ia măsuri pen
tru a valorifica mai bine mijloa
cele ce le stau la dispoziție. Stațiu
nile noastre de mașini și tractoare 
trebuie, de asemenea, să-și organi- 
seze mai bine activitatea, să acor
de un ajutor și mai intens coopera
tivelor agricole în executarea lu
crărilor la timp și de bună cali
tate, în amenajarea irigațiilor ce 
se vor extinde tot mai mult în anii 
ce vin ; ele trebuie să aducă o con
tribuție tot mal mare la creșterea 
producției agricole în toate coope
rativele.Și, desigur, sarcini imari în înflorirea agriculturii noastre revin cooperatorilor, care formează marea majoritate a celor care lucrează pe ogoarele patriei, care dețin cea mai mare parte a suprafeței agricole și arabile a țării. Cooperativele au rezultate bune, s-a vorbit și aici de recoltele mari de grîu și de porumb obținute în unele cooperative. Trebuie să spunem însă că cooperativele cu recolte atît de mari sînt încă puține. Producția medie pe țară este aproape la jumătatea celei obținute de cooperativele care au fost astăzi evidențiate și premiate aici. Trebuie intensificate eforturile pentru mai buna organizare a activității în cooperative; numai astfel se poate smulge pămîntului roade tot mai bogate, se poate asigura Creșterea continuă a veniturilor și bunăstării cooperatorilor, creșterea avuției materiale a societății, aprovizionarea satisfăcătoare a populației României cu întregul necesar de produse agroalimentare.Rezultatele de pînă acum ne dau garanția că stă în puterea noastră să obținem recolte tot mai bogate. Urez lucrătorilor din întreprinderile de stat, din S.M.T.-uri, țărănimii cooperatiste, tuturor oamenilor muncii de la sate noi și noi succese în activitatea lor. producții agricole tot mai mari, (aplauze 
prelungite).U&ste necesar, tovarăși, să înțelegem că creșterea bunăstării țărănimii noastre, ca și a întregului popor, este strîns legată de sporirea continuă a producției de bunuri materiale. Aceasta este singura cale de asigurare a satisfacerii tuturor cerințelor membrilor societății. In fiecare sat se văd semnele creșterii bogăției cooperatorilor. Casele noi, aparatele de radio și de televiziune, mobila nouă, toate demonstrează că -anisde an- ■nivelulidfî.is viață al țăranilor crește,. Faptul că averea obștească a cooperativelor se cifrează astăzi la 21 miliarde lei este o dovadă a forței și trăinicie! cooperativelor, a posibilităților mari de care dispun acestea pentru creșterea producției. Nici un efort nu trebuie precupețit pentru ca, alături de clasa muncitoare, să aduceți și dv., țărănimea, lucrătorii din agricultură, o con- /■tribuție tot mai mare la' creșterea ^avuției materiale a României socialiste, la înflorirea patriei noașțre, la ridicarea nivelului de trai al poporului. (aplauze puternice).Cunoașteți rezultatele pe care le avem în dezvoltarea industriei. Trebuie să spunem, tovarăși, că și în acest an industria noastră socialistă își îndeplinește cu succes sarcinile planului și se pare că va reuși chiar să le depășească. Avem perspectiva ca și în industrie și în agricultură să îndeplinim în condiții bune programul elaborat de Congresul al IX-lea pentru dezvoltarea economiei, românești pînă în 1970. Tot ceea ce realizăm noi în dezvoltarea economiei întărește forța economică și spirituală a patriei. In acest fel ne îndeplinim în primul rînd obligațiile noastre naționale. Noi vedem ca una din îndatoririle principale ale fiecărui popor constructor al socialismului, ale fiecărui partid comunist aflat la gu- vernămînt, edificarea noii orînduiri astfel îneît ea să asigure o viață tot mai prosperă pentru toți oamenii muncii, condiții de afirmare deplină a personalității umane în toate domeniile de activitate. Numai în acest fel socialismul își va afirma pe deplin superioritatea, va constitui o chemare și un imbold pentru alte popoare să-și ia soarta în propriile mîini, să pășească la făurirea societății fără' exploatatori, să-și făurească destinul socialist, 
(vii aplauze).Edificând cu succes noua orîn- duire ne îndeplinim astfel și una din marile noastre îndatoriri internaționaliste, contribuind la creșterea forțelor socialismului, Ia sporirea influenței sale în lume. In același timp, noi întărim continuu colaborarea cu țările socialiste. A- ceastă colaborare trebuie să demonstreze lumii superioritatea relațiilor noi stabilite între popoare, spiritul de întrajutorare în opera de făurire a orânduirii socialiste. Internaționalismul socialist se manifestă din plin numai atunci cînd această întrajutorare permite fiecărui popor constructor al socialismului să obțină succese tot mai mari în opera pe care o întreprinde în înflorirea patriei sale.Noi dorim să ne aducem contribuția la cauza generală și pe calea militării ferme pentru întărirea relațiilor de prietenie dintre țările socialiste. Pornim de la premisa că o dată cu dispariția claselor exploatatoare se creează condiții pentru egalitatea deplină între oameni și între națiuni suverane. De aceea, relațiile dintre țările socialiste trebuie «ă asigure manifestarea din

Republicii Democrate Germane de către toate statele europene. Trebuie să se pornească de la recunoașterea granițelor existente, de la angajamentul olar că nimeni nu va atenta la inviolabilitatea acestor granițe. Pe această cale putem crea securitatea europeană. Guvernul, poporul român sînt conștienți de răspunderea ce le revine în munca și lupta pentrusecuritatea europeană și nu vor precupeți nici un efort în această direcție. Sîntem convinși că dacă toate forțele iubitoare de pace din Europa vor acționa unite, vom putea înfăptui securitatea europeană 
(aplauze).Sînt și alte probleme grele de soluționat. Este războiul din Vietnam. Este necesar ca Statele Unite să pună odată capăt bombardamentelor asupra R. D. Vietnam — stat liber și independent —să oreeze condițiile pentru a se putea obține rezultate pozitive în tratativele de la Paris, să lase , poporul vietnamez să-și hotărască singur destinele sale. Noi avem convingerea că poporul vietnamez va ști să pășească ferm pe calea progresului și păcii; îi urăm succes deplin în lupta sa eroică pentru pace, pentru independență națională, pentru socialism, (aplauze, 
urale).Sînt probleme ce se cer rezolvate în Orientul Apropiat. Este a- devărat, sînt chestiuni complicate, dar ele pot și trebuie să fie soluționate pe calea tratativelor, a discuțiilor, nu prin recurgere la forța armelor, care nu aduce nimănui nimic bun. Este necesar să se înțeleagă că trebuie retrase trupele de pe teritoriile ocupate. Israelul trebuie să înțeleagă că ocupația teritorială nu-i va întări securitatea, dimpotrivă, aceasta va constitui permanent un pericol pentru secu- . ritatea și independența sa. Trebuie să se găsească căi pentru rezolvarea problemelor pornindu-se de la interesele securității și independenței fiecărui stat din Orientul Apropiat, Sîntem convinși că dacă se va da dovadă de înțelegere, de rațiune se vor găsi soluții. Ne exprimăm speranța și dorința sinceră de a se ajunge la o rezolvare pașnică cît.mai rapidă în această zonă a lumii, (vii aplauze).Am reafirmat/ aceste poziții ale noastre aici, la sărbătorirea ' „Zilei recoltei", tovarăși, pentru că judecind lucrurile pe un plan mai larg trebuie să înțelegem că condițiile pentru construcția socialistă pot fi asigurate numai dacă există pace, relații bune de colaborare între ■ •'’■•ță'rtlfe'.’socialiste-, între c 'toatei -po-. poarele lumii. K .Vorbind despres preocupările noastre interne nu putem să nu privim situația generală existentă în lume. Vorbind de sărbătorirea unei recolte bune în România, nu putem să nu ne gîn- dim la pregătirea zilei de mîine, a unei recolte generale îmbelșugate — recolta progresului și păcii în lume, (aplauze, urale). Gîndin- du-ne la ziua de mîine, pregătim o sărbătoare care nu e legată de toamnă, pregătim societatea ce nu va cunoaște toamna, ci o continuă primăvară — societatea comunistă ' pe pămîntul României Pentru a- ceastă mare sărbătoare a recoltei comuniste să unim toate eforturile^ să facem totul pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economică, socială, intelectuală a României, elaborat de partid, pentru pace și progres în întreaga lume, (aplauze, urale prelungite).Dați-mi voie să vă urez în încheiere să obțineți noi și noi succese în activitatea dumneavoastră, să nu precupețiți nici un efort pentru a smulge ogoarelor patriei recolte tot mai bogate. Pe această cale veți aduce fiecare dintre dumneavoastră, toți cooperatorii, întreaga agricultură socialistă, o contribuție tot mai mare la înflorirea patriei.Vă doresc sănătate și fericire 
la toți, (aplauze și urale entuziaste, 
îndelungi).

în sensul indepen- indepen- 
(aplauzc,

cinema

(Foto : Gh. VJnțilit)

LUMINA — 
18,45; 20,45, 

•; 16; 18,15;

FLAMURA 
; 18,15; 20,30, GIU- 
18; 20,30, ARTA — 

: ; 18; 20,15.

0 Vera Cruz : PATRIA
16,30; 19; 21.15.
a Samuraiul : REPUBLICA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Să nu ne despărțim : Sala CINE
MATECA — 10; 12; 14; 16 (bilete la

o Veșnic întîrziat : SALA PALATULUI
— 17,30 (seria de bilete — 2573), 20,15 
(seria de bilete — 2591), LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Planeta maimuțelor : CAPITOL — 
9; 11,45; 15; 18; 20,45, MELODIA —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
e Operațiunea San Gennaro : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, 
VOLGA — 9—13,30 în continuare ; 16: 

----------- ‘ 11,15; 13,30;

— 8,30; 11;

Brașovul o găzduit ieri o mare serbare populară

ÎN TARĂ
9

RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI

loc de »- 
de Bucu- 
ale dimi-

ilustrează, o 
hărnicia . țără- 
mecanizatorilor

Popasul Sinești, pitoresc 
grement, situat nu departe 
rești. încă din primele ore 
neții mii de oameni — țărani coope
ratori din comunele învecinate/ me
canizatori, lucrători din întreprinde
rile agricole de stat și alți oameni ai 
muncii de pe cuprinsul județului Il
fov — au sosit aici pentru a lua parte la 
marea serbare populară prilejuită de 
„Ziua recoltei". Mulți dintre ei și-au 
oprit pașii, încă de la început, în 
fața expoziției agricole în care sînt 
prezentate cele mai felurite produse 
ale unităților situate pe aceste me
leaguri. Faptul că, cu toată seceta ex
cesivă din primăvară, cooperativele 
agricole din județ au cules 2 000 kg 
grîu la hectar iar întreprinderile agri
cole de stat — 2 650 kg, că
«ceste unități îndeplinesc preve
derile planului la floarea-soarelui 

sfecla de zahăr 
mai mult, 

nimji cooperatiste, a 
și lucrătorilor din întreprinderile agri
cole de stat, superioritatea agricul
turii socialiste, roadele eforturilor 
mari făcute de stat pentru dezvolta
rea continuă a bazei tehnico-mate- 
riale. în cuprinsul județului lucrează 
astăzi 6 272 tractoare, 4140 semănă
tori mecanice, 3 300 combine pentru 
păioase și multe alte mașini. Prin a- 
menajarea în acest ăn a încă aproape 
10 000 hectare, suprafețele irigate au 
ajuns la peste 64 300 hectare.

Alături de roadele pămîntului, 
expoziție sînt prezentate țesături, co
voare, costume naționale — expresie 
a talentului, gustului și priceperii să
tenilor din această parte a țării, al 

. tradițiilor multiseculare ale artei popu
lare.

încă din primele ore ale dimineții, 
pe o mare scenă special amenajată, 
s-a desfășurat un frumos spectacol 
folcloric — adevărat festival al cînte- 
cului, dansului și portului popular. 
Rînd pe rînd, pe scenă urcă cele mai 
bune formații artistice prezente Ia 
festivalul tineretului care a avut Ioc 
în acest an în cuprinsul județului. Cei 
peste 700 de artiști amatori — soliști 
vocali și instrumentiști sau compo- 
nenți ai corurilor din Giurgiu, Bolin- 
tin-Vale și Fierbinți, ai formațiilor de 
dansuri populare din Brănești, Mihai 
Bravu, Tamaș, Izvoarele, ai orches
trelor „Vlăsceanca" din Giurgiu și 
Teatrului „Ion Vașilesgii?,; ;ai)jeehipe-:;, 
lor de călușari dîn Once^â,’ îtasuceni.S 
Sohatu și Șantierul naval Oltenița — 
prezintă în fața' a mii de spectatori 
frumoasele și variatele cîntece și dan
suri specifice Bărăganului.

în

Hunedoara
La Deva, manifestările prilejuite 

de „Ziua recoltei" au avut loc pe pla
toul Paiului, din împrejurimile ora
șului. Aici au sosit mesageri ai rodni
ciei muncii cooperatorilor din 30 uni
tăți agricole ale județului între care 
Hațeg, Brad, Ilia, Orăștie, Boz. Ca
rele alegorice cu produse cerealiere, 
legumicole și pomicole și parada cos
tumelor populare clin diferite zone 
folclorice ale' județului au adăugat 
un plus de frumusețe acestei sărbători 
a culesului.

Un mare interes au stîrnit expozi- 
țiile-tîrg cu vînzare. în cadrul expo
ziției au fost prezentate, de aseme
nea, unele utilaje noi care urmează 
să intre în dotarea unităților agricole.

Sărbătoatea culesului din județul 
Hunedoara a fost încheiată de un 
carnaval al recoltei, unde și-au dat 
concursul formații artistice din ora
șul Deva.

Constanța
La Oborul din Constanța, dominat 

de expoziția de legume și fructe, sînt 
prezentate animale de rasă, de mare 

productivitate, mașini agricole. Șirul 
panourilor și graficelor care însoțesc 
expoziția reliefează sintetic realizările 
și marile posibilități ale agriculturii 
socialiste din acest județ, care, în 
condițiile de secetă ale anului în curs, 
au obținut o producție medie de 2 663 
kg grîu la hectar. Asemenea expozi
ții și chioșcuri de vînzare a produ
selor sînt amenajate și în orașele Med
gidia, Cernavodă, Hîrșova, Mangalia 
și în centrele comunale.

în cadrul adunărilor cooperatorilor 
ce au avut loc în sate au fost dis
cutate rezultatele obținute în produc
ție, sarcinile imediate care le au de 
îndeplinit, au fost evidențiate brigă
zile, echipele, cooperatorii fruntași în 
obținerea 8unor producții mari.

Cadrul sărbătoresc al „Zilei recol
tei" a fost întregit în județ de mani
festări cultural-artrstice desfășurate 
după frumoasele tradiții dobrogene.

Harghita
In județul Harghita s-a desfășu

rat duminică, într-b atmosferă de în
suflețire, de, voie bună și optimism 
sărbătoarea „Zilei recoltei". în acest 
județ, bune rezultate înregistrează coo
perativele din Sînsimion, Sînmartin, A- 
vrămești atît în privința producției 
de cartofi — cultură specifică acestei 
zone —, la grîu cît și în sectorul zoo
tehnic. Cu ocazia „Zilei recoltei", în 
orașe și sate, alături de tradiționalele 
expoziții de produse agricole, s-au or
ganizat standuri cu produse de cera
mică și port popular. In strînsă în
frățire, oameni ai muncii români, 
maghiari și de alte naționalități au 
participat la serbări populare, șeză
tori, carnavaluri.

în numeroase localități din județul 
Harghita, unde, din cauza timpului 
capricios din ultima vreme, nu s-a 
putut lucra la 
cooperatorii au profitat că ieri 
fost timp frumos și au consacrat 
bună parte a zilei adestei lucrări.

recoltatul cartofilor, 
a 
o

deîn toate cooperativele agricole 
producție din județul Bacău au avut 
loc adunări în cadrul cărora s-a făcut 
bilanțul realizărilor obținute, propu- 
nîndu-se măsuri care să asigure în 
anul viitor recolte și mai bogate. Uni
tăților agricole fruntașe la cultura 
griului — este vorba de cooperativele 
agricole de producție din comunele 
N. Bălcescu, Siretu și Itești — li s-au 
decernat diplome. în parcurile ora
șelor Bacău, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Momești, Tg. Ocna, Buhuși au 
fost organizate expoziții agricole. La 
expoziția cu vînzare organizată în 
parcul cartierului „1 Mai" din orașul 
Bacău, bunăoară, și-au dat întîlnire 
produsele a numeroase cooperative 
agricole de producție fruntașe și între
prinderi agricole de stat recunoscute 
în cultura legumelor, zarzavaturilor și 
fructelor. După-amiază, „Ziua recol
tei" a fost cinstită prin petreceri și 
serbări. Interesante programe artistice, 
cu alese cîntece din bătrîni și dansuri 
specifice locului, au avut loc la Ră- 
căciuni, Plopana, Săucești, Măgura, 
Hemeiuși, Chetriș și în alte localități 
ale județului.

Botoșani
pre- 
Par-

Botoșănenii și-au împărțit ieri 
ferințele între expoziția-tîrg din 
cui tineretului, unde s-au desfășurat 
principalele festivități ale „Zilei recol
tei", și hala orașului, unde 21 de coo
perative agricole de producție dip ju
deț au prezentat peste 600 de tone de 
diferite produse agricole.

Expoziția și produsele agricole puse 
in vînzare au demonstrat că, deși anul 
a fost secetos, cooperatorii din județ, 
utilizînd puternicul sprijin acordat 
de stat, au muncit cu hărnicie și au 
reușit să obțină recolte bune. Ion 
Boaru, brigadier legumicol la C.A.P. 
Vlăsinești, venit în piață cu produse 
legumicole, ne-a vorbit de faptul că 
producția de varză depășește 70 000 
kg la ha. Prezenți cu producțiile le
gumicole la „Ziua recoltei" au fost și 
cooperatorii din jurul orașului Boto
șani, care sînt principalii producători 
de legume timpurii. Cu produse legu
micole și cerealiere s-au prezentat la 
Botoșani și cooperatorii din Călărași, 
Roma, Hlipiceni, Todireni și alții.

„Ziua recoltei" a prilejuit manifes
tări ample în toate comunele și orașe
le județului. Membri ai echipelor de 
amatori din satele și întreprinderile 
botoșănene au prezentat bogate pro
grame artistice. Manifestări deosebite 
cu caracter de valorificare a bogă
țiilor folclorice au avut loc și în Ders- 
ca, Călărași, Ștefănești, Frumușica, 
Nicolae Bălcescu și altele. în orașul 
Săveni s-a deschis o expoziție de artă 
plastică, iar în alte comune expoziții 
de artă populară.

Numeroase expoziții și târguri des
chise în sate și orașe au marcat săr
bătoarea roadelor și în acest județ. Au 
stîrnit un mare interes standurile ce 
au prezentat produse de artizanat ca 
și cele dedicate frumosului port popu
lar bănățean. A fost un prilej de a 
evidenția cîteva rezultate deosebite 
din • acest an : media de 3.960 kg 
grîu la hectar recoltat la întreprin
derea agricolă de stat Jimbolia, pro
ducții medii de peste 3 000 kg la ha 
obținute la cooperativele agricole de 
producție din Lenauheim, Tomnatic 
și Răuți; ele constituie un îndemn 
pentru toate unitățile agricole din 
județ de a realiza recolte mereu mai 
mari.

Serbările și petrecerile . populare 
s-au prelungit pînă seara.

Piața centrală din Craiova și-a mă
rit, cu acest prilej, spațiile de vîn
zare cu încă 5 700 de metri pătrați. 
130 de cooperative agricole de pro-, 
ducție și întreprinderi agricole de 
stat au expus aici cele mai frumoase 
dintre roadele recoltate în acest an. 
Mustării, grătare, un parc distractiv 
au amplificat imaginea zilei în care 
oamenii muncii de pe ogoare își pre
zintă realizările.

Expoziții, târguri, serbări au avut 
loc în toate așezările județului, 
rind o imagine a hărniciei și price
perii țăranilor de pe meleagurile dol- 
jene. La Băilești și Calafat, la Segar- 
cea și Filiași, sărbătorirea „Zilei re
coltei" a atras mase largi de partici
pant!.

ofe-

teatre
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Ou prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane, Gorneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externa al Republicii Socialiste România, a transmis ministrului afacerilor externe al R.D.G., Otto Winzer, o telegramă de felicitare.
ÎNTOARCEREA 

DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

ROMANE DIN GUINEEA
Duminică, 6 octombrie 1968, n-a 

înapoiat în Capitală delegația gu
vernamentală a Republicii Socialis
te România condusă de tovarășul 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
care, la invitația guvernului guineez, 
a participat la festivitățile de . la 
Conakry prilejuite de cea de-a X-a 
aniversare a proclamării indepen
denței Republicii Guineea.

SIMPOZION 
INTERNAȚIONAL 
DE AUTOMATICĂ

Duminică dimineața au început, în 
aula Academiei, lucrările Simpozio
nului internațional de automatică, pe 
tema : „Necontinuități și nesimulta- 
neități în circuitele de comutație", 
organizat de Federația internațională 
dd comandă automată, în colaborare 
cu Academia Republicii Socialiste 
România, Universitatea din București 
și Societatea de științe matematice.

La această reuniune internațională 
participă, alături de numeroși spe
cialiști români, matematicieni, auto- 
maticieni și profesori universitari de 
prestigiu din Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Polonia și Uniunea Sovietică. Timp 
de 4 zile vor fi dezbătute referate și 
comunicări științifice cu privire la 
sinteza structurilor din elemente 
multifuncționale, clasificarea funcții
lor cu mai multe valori, teoria al
gebrică a multipolilor, calculul ana
litic efectiv etc. (Agerpres)

MANIFESTĂRI

CU PRILEJUI

Petroliștii din județul Dolj s-au tn- 
tîlnit duminică dimineața în cadrul 
unei adunări organizate la Casa de 
cultură1 * * * * * * 8 9 * a sindicatelor din Craiova. 
La această adunare, organizată cu 
prilejul Zilei petrolistului, a vorbit 
ing. Valentin Gavriliță, directorul 
Schelei de extracție Craiova, care a 
relevat succesele obținute de către lu
crătorii din sectorul foraj-extracție 
în îndeplinirea principalilor indica
tori de plan, în valorificarea rezer
velor de hidrocarburi existenta în 
subsolul Olteniei.

După-amiază petroliștii au luat 
parte la manifestări cultural-artis- 
tice organizate în Lunca Jiului și 
Parcul poporului. Manifestări ase
mănătoare au fost organizate la Ți- 
cleni și Bîlteni, unde, alături de pe
troliști, au fost prezenți mineri și 
metalurgiști, lucrători forestieri,., ță
rani cooperatori.

3

vremea

potrivit, predomi- 
nordic. Temperatu- 
fi cuprinse între 
local mai coborîte

tv
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atractive
la baschetCraiova și-au mărit avansul

Rezultate tehnice

CAMPANIA ELECTORALA DIN S.U.A

marcat:
Petescu

CRAIO-
Au

Problema războiului din Vietnam 
revine cu insistență în cadrul 
campaniei electorale din S.U.A. Un 
număr crescînd de personalități po
litice americane văd în încetarea

Atacuri ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze

I

/

O U.T.A. — POLITEHNICA 
IAȘI 2—0 (2—0) : Au 
Lereter (min. 28) și 
(min 30).

® UNIVERSITATEA
VA — FARUL 3—1 (1—0). 
marcat: Cîrciumărescu (min. 11), 
Niță (min. 51) și Oblemenco 
(min. 62) pentru Universitatea ; 
Ologu (min. 54) pentru Farul.

e RAPID — F. C. ARGEȘ 1—0 
(0—0). A marcat : Neagu (min. 
69).

® STEAUA — CRIȘUL 0—1 
(0—0). A marcat: Kocis (min. 78).

9 DINAMO BACĂU — PE
TROLUL 3—2 (1—0). Au marcat: 
Dembrovschi (min. 6), David 
(min. 67) și Volmer (min. 86) 
pentru Dinamo ; Grozea (min. 
72) și Dridea I (min. 79) pen
tru Petrolul.

® A.S.A. TG. MUREȘ — VA
GONUL 1—0 ■ '
Silaghi (min.

® JIUL — 
REȘTI 0—0.

<3 UNIVERSITATEA CLUJ — 
PROGRESUL 0—1 (0—0). A mar
cat : Oaidă (min. 84).

CLASAMENTUL
U.T.A. 9 6 12 16—9 13
Univ. Craiova 9 5 3 1 22—15 13
Dinamo București 8 4 13 14—8 9
Steaua 9414 15—11 9
A.S.A. Tg. Mures 9 4 14 14—11 9Farul 9 4 14 14—13 9Univ. Cluj 9 4 14 17—16 9Progresul 9 4 14 9—10 9
Petrolul 9 4 14 9—12 9
Dinamo Bacău 9 4 14 10—14 9
Politehnica Iași 9 4 14 9—14 9
Jiul 9 2 4 3 8—7 8Rapid 9 3 2 4 8—12 8Crișul 9 2 3 4 8—10 7F. C. Argeș 8 3 0 5 9—14 6
Vagonul 9 2 2 5 16—22 6

SAIGON 6 (Agerpres). — Duminică dimineața, forțele patriotice au supus unui puternic foc de artilerie centrul de antrenament de la Son Thon, aflat la șase kilometri nord de Pleiku, precum și orașul Rach Gia și aerodromul Lac Hong din provincia Kien Giang.La sud-vest de Da Nang, tabăira

I„forțelor speciale" din sectorul Țhuong Duc continuă să se afle sub directa amenințare a forțelor patriotice. Comandamentul american a trebuit să recurgă din nou la bombardierele „B—52“, care au efectuat sîmbătă seara și duminică dimineața opt misiuni în această zonă.

CO— 0). A marcat : 
57).

DINAMO BUCU-

Etapa viitoare 
(13 octombrie)

Universitatea Craiova — Di
namo Bacău; Vagonul — Steaua; 
Dinamo București — Farul ; Po
litehnica Iași — Rapid ; Crișul. 
— F. C. Argeș ; Jiul — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Progresul — U.T.A. ; 
Petrolul — Universitatea Cluj.

a 
la 
de 
se-

Instalate, prin forțe proprii desi- 
gui-, în fruntea clasamentului cu nu
mai o săptămînă în urmă, U.T.A. și 
Universitatea Craiova au primit ieri 
cu emoții dar și cu încredere vizita 
(deci replica) fotbaliștilor din Iași și 
respectiv din Constanța. Calculele- 
hîrtiei indicau, firește, un succes al 
gazdelor (neînvinse pe teren propriu), 
dar nici ieșenii, nici constănțenii — 
aflați cîndva și ei prin fruntea cla
samentului — nu puteau fi conside
rați automat învinși, deși pînă 
acum nu obținuseră vreo victorie în 
deplasare.

Meciul de la ARAI) s-a decis în 
prima repriză. L-au decis mijlocașii 
și, într-un fel, veteranii echipei 
U.T.A. — Lereter și Petescu — ambii 
fructificînd centrările excelente ale 
lui Axente. Colaboratorul nostru din 
Arad ne-a informat că pe parcursul 
jocului, arădenii — creatori a nu- 
metoase acțiuni . subtile, de rară 
spectaculozitate — au mai avut și 
alte ocazii de a marca, dar oaspeții 
au contat pe un adevărat „înger pă
zitor" : portarul Constantinescu. Cu 
toate eforturile depuse după pauză, 
Ieșenii n-au putut schimba scorul.

La CRAIOVA, formația locală 
realizat de asemenea o victorie 
două puncte diferență, însă este 
remarcat că de-abia în repriza 
cundă succesul ei a fost clar.

Corespondentul nostru ne infor
mează că, datorită jocului destructiv 
și destul de dur al constănțenilor 
(a excelat Stoica), meciul nu a fost 
plăcut. Meritul echipei gazdă a fost 
acela' că a știut să evite ciocnirile 
cu partenerii, să se demarce une
ori și să fructifice trei din nume
roasele posibilități pe care le-au a- 
vut. Nervozitatea de p,e teren a fost 
accentuată și de brigada de arbitri 
(Aurel Bentu, la centru, Ștefan La- 
zăr și Niță Marin Ia tușe) care, 
fără să influențeze rezultatul, au ar
bitrat în compensație.

Meciurile din BUCUREȘTI, dispu
tate pe terenuri diferite (Rapid — 
F. C. Argeș în Giulești, iar Steaua — 
Crișul pe stadionul „23 August"), au 
avut același scor final : 1—0. Numai 
că în timp 
gol l-au 
amiază, 
reștean, Crișul (și nu Steaua, 
indicau majoritatea pronosticurilor), 
a înscris golul victorios. între cele 
două partide a existat totuși o tră
sătură comună. S-a ratat cum de 
foarte mult nu s-a mai văzut pe te
renurile noastre de fotbal. Pînă cînd 
rapidistul Neagu a marcat golul atît 
de așteptat de suporterii echipei 
sale, el, Năsturescu și Codreanu, 
fie că au tras în bară, fie că au 
șutat de nenumărate ori pe lîngă 
poarta piteștenilor. în foarte puține 
momente ale meciului, jocul s-a 
desfășurat în. terenul rapidist. Se 
pare că piteștenii au consimțit la 
această dominare teritorială, mizînd 
pe clarviziunea tactică, pe buna teh
nică a lui Dobrin, pentru a lansa 
contraatacuri prin surprindere. De 
cîteva ori au reușit să pătrundă pînă 
în apropierea porții lui Rămureanu, 
dar aci le-au lipsit tocmai finaliza- 
torul.

în partida Steaua — Crișul, la în
ceput a existat o adevărată „cursă 
de urmărire" între steliștii Voinea 
și Dumitriu III. S-au întrecut... în a 
rata cît mai multe situații de gol. 
Acesta a fost, de altfel, și motivul 
pentru care, în' repriza a doua, am
bii au părăsit terenul. Steaua a ma
nifestat apoi 
însă, spre 
chiar și a... 
golul victoriei 
frumoasă inițiată 
de fundașul Popovici.

Din CLUJ ni se transmite că în 
primul minut de joc spectatorii răs
plătesc cu aplauze o fază excelentă a 
echipei clujene. în min. 11 Oprea 
luftează din apropiere, iar mai apoi

Mustețea trage din apropiere, . dar 
Neacșu salvează de pe linia porții. 
Dar dacă repriza întîi a aparținut 
studenților, cea de-a doua... nu a 
fost a nimănui. S-a jucat, slab, cu 
pase încîlcite și fără adresă, la în- 
tîmplare. Progresul a acționat mai 
calm, s-a apărat și a avut două vîr- 
furi de atac periculoase : Țarălungă 
și Oaidă. De fapt, în min. 84 din- 
tr-o combinație a celor doi, ultimul 
înscrie frumos printr-un șut pu
ternic.

La PETROȘENI, Jiul și Dinamo 
București au lăsat imaculată tabela 
de marcaj, vrînd parcă să se con
forme regulilor impuse de anotimpul 
alb care, chiar duminică, și-a lan
sat prima zăpadă pe vîrfurile Pa- 
rîngului. Corespondentul nostru 
ne-a comunicat că arbitrul Iosif Ri- 
ter a fost solicitat să facă fată unor 
„ambiții“ fotbalistice cum numai la 
aceste echipe poți întîlni, mai ales 
atunci cînd își dispută întîietatea 
pentru puncte în Valea Jiului. Jo
cul s-a caracterizat printr-o luptă 
dîrză, poate prea dîrză.

Dinamoviștii din BACĂU puteau 
încheia ieri meciul cu Petrolul, pre
cum colegii lor din București în par
tida din etapa precedentă cu Rapid. 
Au condus cu 2—0 și au slăbit rit
mul, considerîndu-se victorioși si
guri. Ploieștenii însă 'au profitat de 
o atare situație și în cîteva minute 
au egalat. Cu greu în final, băcăoa- 
nii au răsuflat ușurați : cu un șut 
de la distantă, Volmer l-a surprins 
pe Sfetcu, înscriindu-i al treilea 
gol.

La TG. MUREȘ — ne relatează co
respondentul nostru — A.S.A. a tre
cut prin serioase emoții, pînă cînd 
și-a asigurat o victorie la limită. 
Dominarea mureșenilor a fost auto
ritară (raport de cornere 10—2), dar 
după golul marcat de Silaghi, arăda- 
nii au fost pe punctul de a marca 
printr-un autogol al adversarilor.

Duminica trecută, în prima etapă 
a noului campionat masculin de-bas
chet, echipa Rapid se făcuse re
marcată prin... înfrîngerea la dife
rență de numai un punct în partida 
cu echipa Steaua, vicecampioană na
țională, scăpînd pur și simplu „prin
tre degete" o victorie care îi surîsese 
pînă în ultimele secunde de joc. După 
cum se știe, rezultatul surprinzător 
de bun (o autentică „victorie mora
lă", cum se obișnuiește să se spună
în asemenea situații) obținut de ra- I 
pidiști, s-a datorat unei tactici in
teligente, atit în apărare cît și în a- 
tac, tactică bazată în principal pe 
sistemul „presingului". Folosind din 
nou, mai accentuat, această armă de 
bază a baschetului modern — pen
tru promovarea căreia federația 
noastră de specialitate a instituit, de 
altfel, un trofeu special — elevii an- I 
trenorului Grigore Avachian au în- I 
registrat ieri un succes net, dispu- 
nînd de formația Politehnica Iași cu 
scorul de 96—67 (45—31).

în cea de-a doua parțidă, desfășu
rată ieri în sala Floreasca din Ca- 
pitală, campioana țării, Dinamo 
București, a întrecut, de asemenea, 
la un scor concludent pe Univer
sitatea Cluj: 84—62 (39—34). Cu ex
cepția primelor zece minute, în care 
elanul superior al clujenilor s-a ma
terializat într-un avantaj de trei-pa- 
tru coșuri, dinamoviștii — dispunînd 
de un lot mult mai omogen — au 
fost în permanență „stăpîni pe si
tuație". De la învingători s-au re- I 
marcat în special Diaconescu, Novac I 
și Dragomirescu, iar de la învinși 
Vizi și Ruring.

A treia partidă a cuplajului, dintre 
echipele I.E.F.S. șl Politehnica Ga
lați, a dat cîștig de cauză studen
ților gălățeni, care au învins — după 
destule emoții — cu 57—51 (27—19). 
Dezavantajați evident de media de 
înălțime, oaspeții au compensat acest 
handicap prin calitățile lor atletice 
și o putere de luptă remarcabilă, 
cîștigînd pe merit. De menționat, to
tuși, că partida a avut un aspect xie 
duritate și încîlceală datorită ambe- 
lor „tabere", dar mai ales oaspeților, 
autori ai unor obstrucții mai mult 
sau mai puțin „rafinate", ce au scă
pat deseori arbitrilor Chiriac și Ne- 
gulescu.

Alte rezultate: Universitatea Timi
șoara — I.C.H.F. 73—59; Politehnica 
Brașov — Steaua 64—97; Farul Con
stanța — Politehnica București 47—57.

PERU

Declarațiile 
noului 
președinte

a-

LIMA 6 (Agerpres). — Noul pre
ședinte al Republicii Peru, generalul 
Juan Velasco Alvarado, a declarat, 
într-un interviu acordat unor ziare 
peruviene, că guvernul său „va
păra interesele țării și nu pe cele ale 
societății „International Petroleum 
Company". El a spus că regimul mi
litar este hotărît să găsească soluții 
problemelor urgente ale țării, printre 
care a citat cele ale petrolului, scă
derii nivelului de trai, dificultăților 
financiare, reducerii cheltuielilor pu
blice și promovării investițiilor străi
ne. Președintele a afirmat că va fi 
respectată libertatea presei, dar a a- 
dăugat că aceasta nu înseamnă că se 
va accepta „folosirea abuzivă a a- 
cestei libertăți".

'Situația este în general calmă
Lima și în provincie. Cîteva inciden
te minore au fost semnalate în ora
șul Trujillo. Pe de altă parte, greva 
generală de 24 de ore, declanșată 
după lovitura de stat de mineri, .ță
ranii și muncitorii din industria de 
zahăr din cîteva departamente,
încheiat. Sîmbătă seara au fost re
trase în cazărmi tancurile care 
zeau palatul guvernamental 
Lima.

la

RUGBY:

definitivă a acestui conflict un punct 
de plecare pentru rezolvarea princi
palelor dificultăți interne și externe 
care înfruntă S.U.A. Ultimele ecouri 
asupra cursei prezidențiale, vorbesc 
concludent în acest sens. Una din 
personalitățile marcante ale partidu
lui democrat, primarul orașului Nev/ 
York, John Lindsay, s-a pronunțat 
deschis, în cadrui unei întruniri care 
a avut loc la Chicago, împotriva 
continuării războiului, declarînd : 
„Trebuie să oprim vărsările de sin
ge și să încetăm distrugerile în Viet
nam", acest fapt constituind „o pro
blemă principală pentru S.U.A.". Pe 
de altă parte, un număr important 
de membri ai grupării „Noua coali
ție democratică", formată din adepții 
senatorilor McCarthy, McGovern și 
ai defunctului Robert Kennedy, au 
hotărît să se opună, candidaturii lui 
Hubert Humphrey la președinție, a- 
tîta timp Cit acesta nu se va dis
tanța în mod hotărît pe linia poli
tică urmată de Lyndon Johnson, 
față de care vicepreședintele mani
festase o deosebită fidelitate. Deși 
nu în mod foarte clar, Humphrey 
este singurul din candidații la pre
ședinție care și-a arătat intenția de 
a pune capăt bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam, după alegerea 
sa în funcția de președinte. Acest 
,fapt a determinat influentul coti
dian „New York Times" să-și decla
re, în numărul său de ieri, spriji
nul față de candidatul democraților. 
Semnificative pentru starea de spi
rit a alegătorilor americani sînt ma
nifestările ostile care însoțesc majo
ritatea declarațiilor publice ale lui 
George Wallace, cunoscut pentru ve
derile sale extremiste. Astfel, la o 
reuniune de la Cleveland a fost 
nevoie de intervenția poliției pentru 
a-i „calma" pe adversarii adeptului 
segregației rasiale, 
dîndu-se cu cinci

incidentul sol- 
răniți.

s-a

Comunicat

pă- din
agențiile

ce pe Giulești singurul 
marcat rapidiștii, după 

pe marele stadion bucu- 
cum

un plus de vigoare, 
surprinderea generală, 
Crișului, Kocis înscrie 

orădene. la o fază 
pe partea stingă

m m divizia b
Seria I. Portul Constanța — Poli

tehnica Galați (amînat) ; Steagul roșu 
— Gloria Bîvlad 2—0 ; Electronica 
Obor — Dunărea Giurgiu 1—0 ; Oțe
lul Galați — Metalul București 2—3 ; 
Chimia Suceava — Flacăra Moreni 
2—0 ; Politehnica București — Pro
gresul Brăila 0—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Poiana Cîmpina 2—1 ; 
C.F.R. Pașcani — Metrom Brașov 
1—2.

După 9 etape, în clasament conduce 
Chimia Suceava cu 12 puncte.

ț

Seria a Il-a. Gaz metan — Metalul 
Hunedoara 2—-1 ; Minerul Baia 
Mare — Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; 
C.F.R. Cluj — C.F.R. Arad 3—0 : 
Metalul Tr. Severin — Electroputere 
Craiova 4—0 ; Olimpia Oradea — 
Politehnica Timișoara 1—1 ; C.S.M. 
Reșița — Medicina Cluj 3—0 ; Indus
tria Sîrmei — A. S. Cugir 2—1 ; 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Sibiu 
2—0.

în clasament, după 9 etape, conduce 
C.F.R. Cluj cu 14-^puncte.

Dinamoviștii bucureșteni, lideri ai 
clasamentului, au obținut ieri cea 
de-a șaptea victorie consecutivă: 
11—0 cu Știința Petroșeni. Celelalte 
două fruntașe ale- rugbyului nostru, 
Steaua și Grivița roșie, și-au învins 
ușor adversarii: 37—11 cu Agrono
mia Cluj și, respectiv, 25—9 cu Rul
mentul B.îrlad. Pe teren propriu, Fa
rul Constanța a cîștigat cu 11—0 în 
fața Progresului, iar Universitatea 
Timișoara cu 11—3 în fața Construe- | 
torului.

sovieto-yemenit în

CICLISTUL PROFESIONIST DANEZ OLLE RITTER A DOBORIT pe 
pista velodromului olimpic din Ciudad de Mexico recordurile mondiale 
pe distanțele de 5, 10 și 20 km. El a realizat, respectiv, 5’51”6/10, 11’58” 
4/10 și 24’17”4/10. Recordurile precedente erau deținute de italianul 
Faggin cu 6’02”4/10 pe 5 km (la 26 iulie 1961 la Roma), belgianul Fer
dinand Bracke cu 12’21”8/lf pe 10 km (30 octombrie 1967 la Roma) și 
de francezul Roger Riviere cu 24150”6'10 (23 septembrie 1959 la Milano).

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX la cat. ușoară „clasa juniori" 
japonezul Hiroshi Kobayashi, și-a păstrat titlul. învingîndu-1 ia puncte 
după 15 reprize pe Jaime Valladares (Ecuador)

INTÎLNIREA DE TENIS DIN CADRUL SEMIFINALEI INTERZO
NALE A „CUPEI DAVIS", desfășurată la Miinchen între echipele 
K. F. a Germaniei și Indiei, s-a încheiat cu victoria indienilor cu 3—2. 
In ultimele două partide de simplu, Krishnan (India) l-a învins cu 
6—2, 7—5, 6—2 pe Buding (R. F. a Germaniei), iar Bungert (R. F. a 
Germaniei) a dispus cu 1—6, 4—6, 7—5, 6—4, 6—3 de Lall (India). în 

■ urma acestei victorii, selecționata Indiei s-a calificat în finala inter
zonală a competiției în care va întîlni formația S.U.A.

UGANDA A CÎȘTIGAT PRIMUL CAMPIONAT DE FOTBAL AL ȚĂ
RILOR AFRICII DE EST, terminînd la egalitate (1—1) cu Kenya. în 
felul acesta, reprezentativa Ugandei a totalizat 5 puncte, urmată de 
Kenya cu 4 puncte. La competiție au participat, de asemenea, echipele 
Tanzaniei și Zanzibarului.

MOSCOVA 6 (Agerpres). comunicatul comun sovieto-yeme- nit, publicat în urma vizitei făcute în U.R.S.S. de primul ministru al Republicii Arabe Yemen, Hassan el Amri, este exprimată satisfacția celor două părți în legătură cu evoluția pozitivă a relațiilor dintre U.R.S.S. și Republica Arabă Yemen. Părțile și-au exprimat convingerea că rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 constituie baza Linei reglementări politice a situației din Orientul Apropiat. în comunicat se subliniază totodată sprijinul celor două părți pentru lupta justă a poporului vietnamez' și cererea hotărîtă de a se înceta neîntîrziat și necondiționat bombardamentele și toate celelalte acte de război ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam.

Secretara! general al
O.N.U., U Thant, într-o declarație 
făcută sîmbătă, s-a pronunțat în fa
voarea continuării misiunii lui Gun
nar Jarring, reprezentantul său spe
cial în Orientul Apropiat.

Manifestațiile studen
țești din Mexic. Intr-° conferință 
de presă, Consiliul național al grevei 
studenților mexicani a făcut cunoscut 
că „renunță, în prezent, din conside
rente tactice, la orice manifestație de 
masă pe străzi". Consiliul afirmă, însă, 
că „nu renunță la dreptul constitu
țional de a se reuni și a-și exprima 
părerea".

Sesiunea

Consecințele războiului 
din Nigeria. Potrivit comunicate
lor difuzate de autoritățile biafreze, 
numărul refugiaților a atins în mo
mentul de față 6 milioane. în afară 
de refugiații care și-au putut găsi 
un adăpost, zeci de mii de persoane 
rătăcesc pe cîmp sau în junglă, lup- 
tîndu-se dramatic cu foamea și bo
lile.

parlamentului iranian

.c,C teagul olimpic, aliat la Tokio de la Jocurile Olimpice din 1964,
J urmează să fie trimis mîine la Ciudad de Mexico. 

Steagul cu cele cinci cercuri olimpice, măsurînd 1,5 x 2,2 metri, va fi 
înmînat președintelui C.I.O., Avery Brundage, de către guvernatorul 
orașului Tokio, Ryokichi Minobe.

© e stadionul „Ciudad Universitario" din capitala Mexicului au con-
” tinuat antrenamentele controlate ale atleților. în ziua a doua au 

fost înregistrate cîteva performanțe deosebite. în absența sprinterilor 
americani, australianul Peter Norman a înregistrat în proba de 200 m 
cel mai bun timp : 20"2/10. Alți 11 concurenți au fost cronometrați 
sub 21 de secunde. In proba de aruncare a ciocanului, prima manșă 
a duelului dintre campionul olimpic de la Tokio, Romuald Klim, și 
recordmanul mondial al probei, maghiarul Zsivotzki, a dat cîștig de 
cauză sportivului sovietic clasat pe primul loc cu 71,96 m. Zsivotzki a 
ocupat locul secund cu 71,84 m. Cu un rezultat bun s-â încheiat și 
proba de triplusalt : Saneev (U.R.S.S.) cu 16,71 m. Foarte disputată, 
proba de aruncare a discului masculin a revenit lui Milde (R. D. 
Germană) cu 61,54 m. Deținătorul recordului mondial, cehoslovacul 
Danek, s-a clasat pe locul secund cu 61,28 'm. Sovieticul Bolșov și-a 
adjudecat victoria în proba de săritură în înălțime cu 2,12 m.

In întrecerile' feminine, Tatiana Talîșeva, una dintre principalele fa
vorite ale probei de săritură în lungime, a cîștigat această probă cu 
6,46 m, fiind urmată de americancele White (6,30 m) și Watson (6,20 m). 
Cu un timp excelent s-a încheiat și proba de 80 m garduri, în care 
victoria a revenit australiencei Maureen Caird, cronometrată în 10”4/10.

SJ reședințele federației internaționale de volei, Paul Libaud, a 
anunțat că a cerut Comisiei medicale a C.I.O. să efectueze un sever 

control antidoping echipelor participante la turneul olimpic. Even
tualii vinovați vor fi descalificați, iar echipa respectivă va pierd" 
meciul cu 0—3 (0—15, 0—15, 0—15). Echipa sancționată va avea însă 
dreptul să-și dispute jocurile în continuare.

î n piscina olimpică din Ciudad de Mexico s-a desfășurat un con-
1 curs la care au participat înotători și înotătoare din Argentina. 

Danemarca, Finlanda, Iugoslavia, Olanda și Suedia. Iată cîteva rezul
tate : masculin : 200 m spate — Pedersen (Danemarca) 2‘18“5/10 ; 100 m 
bras — Jonsson (Suedia) vl’ll“l/10 ; 200 m liber — Eriksson (Suedia) 
2‘02“2/10 ; feminin : 100 m spate — rGasparec (Iugoslavia) l’09“6/10 ; 
200 m spate — Patrikka (Finlanda) 2’37“5/10 ; 400 m liber : — Hara 
(Finlanda) 4‘57“2/10 ; 100 m bras — Biemolt (Olanda) l’21“0.

TEHERAN 6 (Agerpres). — Șahin- șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a inaugurat duminică noua sesiune a Parlamentului iranian. El a declarat' că politica externă a țării sale se întemeiază pe cooperarea cu toate țările lumii. Vorbind despre problemele interne ale Iranului,- șahul a făcut cunoscut că peste un milion de familii țărănești vor primi în curînd pămînt în cadrul reformei agrare. El a spus, de asemenea, că planul pe cinci ani, a cărui îndeplinire a început în 1968, va face să ■ ■ progreseze considerabil economia țării.

în baza unui decret emis 
în Republica Populară a 
Yemenului de Sud, 50 de 
persoane implicate în complotul in
surecțional organizat în iulie în a- 
ceastă țară vor fi judecate de noua 
Curte a Securității statului creată în 
acest scop.

Minislral de justiție al 
S.U.A., Ramsey Clark, a declarat 
că după 4 aprilie 1968, data asasină
rii pastorului Martin Luther King, 
demonstrațiile populației de culoare 
au luat o amploare națională. Făcînd 
un bilanț al tulburărilor rasiale din 
S.U.A., el a relevat că în cursul lu
nilor iunie, iulie și august daunele 
materiale s-au ridicat la suma de 4 
milioane dolari.

In localitatea Londonderry din Irlanda de nord au avut loc sîmbătă și 
duminică demonstrații pentru drepturi civile. Cu acest prilej, s-au pro
dus ciocniri violente. Aproximativ 30 de persoane sînt internate în spi
tale ca urmare a rănilor căpătate în timpul ciocnirilor. Duminică, patrule 
ale poliției au parcurs străzile orașului încercînd să împrăștie grupurile de 

demonstranți. în fotografie : Aspect din timpul incidentelor.

>4 19-a aniversare a R. D. Germane

Adunarea festiva

BERLIN 6 (Agerpres). — Berlin a avut loc duminică o adunare festivă consacrată celei de-a 19-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, la care au luat parte Walter U'lbricht. prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat ai R.D.G., reprezentanți ai oamenilor munoii.La festivitate aWilli Stoph, care a vorbit despre succesele obținute muncii din R.D.G.meniile de activitate. Volumul producției
luat euvîntulde oamenii în toate do-industriale din primele

Berlinnouă luni ale anului în curs a fost egal cu oel al întregii producții industriale a anului 1963, a arătat vorbitorul. Totodată, el a subliniat că producția de mărfuri industriale în primele trei trimestre ale anului 1968 a crescut cu 6,5 la sută în comparație cu aceeași perioadă a anului 1987. Vorbitorul a subliniat însemnătatea dezvoltării multilaterale și consolidării Republicii Democrate Germane, precum și necesitatea concentrării e- forturilor în vederea atingerii nivelului mondial în domeniile ho- tărîtoare ale economiei naționale. Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane a abordat, asemenea, unele probleme at tuației internaționale actuale. de 
si-

de presă transmit
S3

Autoritățile irakiene ar fi 
dejucat un complot organizat de mai 
mulți ofițeri superiori ai armatei, 
anunță agenția U.P.I., citînd surse 
informate. Au fost arestați peste 80 
de ofițeri, între care mai mulți ge
nerali. Pînă în prezent, guvernul ira
kian nu a anunțat în mod oficial 
descoperirea complotului.'

Cea de-a 57-a grefă car
diacă din lume a fost efec- 
tuață la clinica Universității Stanford 
din California. Pacienta,. în vîrstă de 
54 de ani, a primit inima unui băr
bat care a decedat în urma unei 
hemoragii cerebrale. Operația a fost 
efectuată de o echipă de chirurgi 
condusă de dr. Norman Shumway.

Aspect de la salonul internațional al automobilului, care s-a deschis zilele 
trecute la Parisla Paris

Președintele de tarile 
a avut sîmbătă o consfătuire cu pri
mul ministru Couve de Murville și 
cu mai mulți membri ai guvernului 
în legătură cu proiectul de fuzionare 
a firmei constructoare de automobile 
Citroen cu firma italiană Fiat.

Mii

Pesie 130 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a marilor inundații 
și alunecări de teren ce s-au produs în ultimele zile în statele indiene Bihar 
și Bengalul de Vest, din cauza ploilor torențiale Zeci de case s-au prăbu

șit, multe persoane rămînînd fără adăpost

i ,'v: K

Cîteva cutremure de pă
mînt au fost resimțite succesiv în 
ultimele 48 de ore în partea de 
nord-est a Iranului, în special în 
provincia Khorassan. Pînă în prezent 
nu au fost semnalate victime.

Autoritățile grecești au 
intentat generalului în retragere Ar- 
chimidis Argyropoulos, în vîrstă de 
72 de ani, un proces de înaltă tră
dare. Generalul urmează să fie ju
decat pe baza legii marțiale. (U.P.I.)

„Leopardul de aur", ma- 
rele premiu al celei de-a 21-a ediții 
a festivalului internațional al filmului 
de la Locarno, a fost decernat du
minică regizorului italian Maurizio 
Ponzi pentru filmul său „Vizionarii". 
Juriul a oferit premiul special' fil
melor „Unde sfîrșește viața" (R. P. 
Ungară) și „Nuntă de toamnă"-'(Uniu
nea Sovietică).

Premiera! R. A. Yemen 
la CairO. Hassan el Amri, primul 
ministru al Republicii Arabe Yemen, 
a sosit duminică la Cairo pentru o 
vizită de cîteva zile. Premierul ye- 
menit a declarat că în capitala R.A.U. 
urmează să aibă convorbiri cu con
ducătorii egipteni în legătură cu pro
bleme ariibe, în general, și cu cea 
yemenită, în particular.

Mohenjodaro — unul din cele 
mai vechi orașe din lume.' ră
mășiță a unei civilizații care în
florea cu 5 000 de ani în urmă 
pe malurile ludului, este ame
nințat să dispară datorită creș
terii nivelului apelor fluviului. 
Ruinele acestei civilizații, con
temporană cu cea sumeriană, se 
află pe malul drept al ludului, 
la 400 kilometri’ nord de Karaci, 
iar apele fluviului, care cresc în 
fiecare an, sînt acum 
doi kilometri distanță 
henjodaro

In prezent, se fac

doar la 
de Mo-
proiecte 

pentru salvarea acestui prețios 
monument al antichității. O mi
siune a UNESCO urmează să 
sosească la fața locului pentru 
a studia posibilitățile de înlătu
rare a pericolului. Descoperit 
întâmplător în anul 1921, orașul, 
cu o suprafață de 300 hectare, 
din care doar o treime a fost 
scoasă la suprafață, este con
struit în întregime din cărămi
dă și se remarcă printr-un sis
tem foarte interesant de cana
lizare. mari băi publice, străzi 
care formează unghiuri drepte, 
precum și un mare număr de 
ob:*  'te care stau mărturie unei 
civilizații înfloritoare.

Cwrtesa supremă a ÎJgm- 
jjlgj a condamnat la închisoare pe 
diferite termene trei persoane acu
zate de a fi încercat, la începutul 
anului trecut, să organizeze un com
plot antiguvernamental.
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