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DEZVOLTAREA
ZOOTEHNIEI
impune valorificarea

a resurse’®? interne

de furaje proteice
Este cunoscut că în procesul de 

' modernizare și intensivizare a agri
culturii, în vederea creșterii sub
stanțiale a producției agricole, pe 
baza orientării date de Congresul 
al IX-lea al partidului, în ultimii 
ani s-au desfășurat intens vaste ac- 

. țiuni pentru dezvoltarea zootehniei 
în combinate de tip industrial. Rea
lizarea de producții mari, a unor 
indici tehnico-economici superiori în 
aceste complexe a necesitat adop
tarea tehnologiilor moderne bazate 
pe mecanizare și pe utilizarea nu
trețurilor combinate, care asigură o 
alimentație echilibrată. eficientă. 
Pînă în prezent, unele dintre compo
nentele rețelelor de nutrețuri com
binate, cum sînt furajele proteice și 
biostimulatorii care nu pot să lip
sească din rații au fost în mare parte 
asigurate din import.

După cum se știe, în agricultură, 
ca în întreaga economie, sînt în curs 
acum de analizare problemele privind 
asigurarea cerințelor materiale pentru 
anul viitor. Una dintre laturile esen
țiale ale acestei acțiuni este gospo
dărirea judicioasă a fonduriloi- va
lutare — parte integrantă din an- 

. \ samblul măsurilor menite să asigure 
creșterea eficienței economice. Con
ducerea de partid si de stat a sub
liniat în repetate rînduri necesitatea 
analizării cu maximum de discernă- 
"'înt și de răspundere a posibili
tăților de reducere si în unele ca
zuri de lichidare completă a importu
rilor, pe baza valorificării intense a 
resurselor interne de materii prime, 
mașini, utilaje etc.

Dezvoltarea complexă și multilate
rală a agriculturii noastre socia
liste asigură o netă nrod'''T,’nr>ptă a 
valorii exportului fată de import. A- 
gricultura noastră asigură, în fiecare 
an, cerințele de aprovizionare ale 
populației și industriei si crearea u- 
nor disponibilități de produse agrico
le pentru export. în acest context, 
una dintre problemele actuale de 
mare însemnătate economică este di
minuarea importurilor de materii pri
me pentru producerea nutrețurilor 
combinate. Cunoscîndu-se că rețe
tele de nutrețuri combinate tre
buie riguros respectate, rezultă că 
furajele proteice și biostimulato
rii din componența acestora pre
zintă o necesitate stringentă. Este 
vorba, în primul rînd, de lapte 
praf de uz zootehnic, făină de carne 
și de pește, șroturi de soia, drojdii 
furajere, granule de lucerna etc.

în general, acestea includ, în- 
tr-un volum mic, o valoare mare 
atît din punct de vedere 
stanțelor nutritive, cît și 
țului de cost. în prezent, 
țile de substanțe proteice
în țară sînt extrem de reduse în 
raport cu cerințele actuale ale zoo
tehniei, recurgîndu-se la impor
turi.

De ce importăm ceea ce s-ar putea 
produce pe baza materilor prime au
tohtone ? Am adresat această între-

bare tovarășului Nicolae Bar
bu, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, care co- 

. ordonează activitatea din sectorul 
zootehnic: „Avem, într-adevăr, re
surse mari de materii prime pro
teice nevalorificate. S-au efectuat 
numeroase studii și analize, au fost 
defalcate sarcinile de producție pe 
mai multe ministere și departamen
te. Pînă acum s-au extins suprafe
țele cultivate cu lucerna și soia, 
s-au luat unele măsuri pentru gra- 
nularea lucernei, sînt în curs de 
construcție mai multe obiective pen
tru producerea de lapte praf, droj
dii furajere, biostimulatori, făină de 
carne. Din păcate, aceste acțiuni au 
început cu întîrziere și nici în pre
zent nu se desfășoară în ritmul ne
cesar și posibil".

,într-adevăr, la o - analiză, mai a- 
mănunțită rezultă că, în calitate 
de beneficiar al materiilor prime 
proteice, Consiliul Superior al A- 
griculturii nu a luat din timp mă
suri pentru producerea acestora din 
resurse interne.

Diminuarea importurilor de nu
trețuri proteice depinde în mare 
măsură de lărgirea capacităților 
pentru producerea granulelor de lu
cerna. Acest sortiment poate sub
stitui o bună parte din șroturi, ma
zăre, tărîțe etc., care în prezent 
se utilizează în hrana bovinelor și 
a unor categorii de porcine și, tot
odată, intră în componența nutre
țurilor combinate. Datorită posibili
tăților de a realiza cîte 70—80 tone 
de masă verde la hectar și chiar 
mai mult prin irigarea lucernei. 
rezultă că asigurarea materiei pri
me nu prezintă dificultăți. Anul a- 
cesta, suprafața cu lucerna s-a ex
tins la peste 363 000 ha, dar recol
tarea și uscarea se fac, în cea mai 
mare parte, tot după metode înve
chite. în granulele de lucerna pro
centul de proteină este cu 50—100 
la sută mai mare decît în finul o- 
bișnuit. Dar cantitatea de granu
le de lucerna este extrem de re
dusă, din 
asigurarea 
granulare. 
zdrobirea
lor de lucerna, care 
uscarea uniformă și evitarea 
mari pierderi de substanțe nutri
tive, continuă încă să fie un dezi
derat.

Pentru diminuarea importurilor de 
nutrețuri proteice o deosebită în
semnătate are asigurarea unor can
tități cît mai mari de șroturi de 
soia — sortiment cu un conținut 
ridicat de proteină de mare va
loare biologică. Dar, cu toate a- 
cestea, culturile de soia nu .se bucu
ră de atenția cuvenită. Producția la

cauza tergiversărilor în 
instalațiilor de uscare- 
De asemenea, cositul și 
concomitentă a tulpine- 

ar permite 
unor
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ACTUALITATEA 
CULTURALĂ

® Tricentenarul liceului 
din Miercurea Ciuc ® 
Festivalul filmului so
vietic ® Concertele So
cietății Filarmonice din 
Budapesta ® Expoziții

• Recital de poezie

STADIUL ÎNSÂMÎNȚĂRII GRÎULUI
ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE
In săptămîna care a tre

cut, vremea a fost în ge
neral frumoasă, ceea ce 
a permis ca aproape în în
treaga țară lucrările agri
cole să se desfășoare în 
ritm intens. Ca urmare, 
s-au însămînțat suprafețe 
mari cu grîu și secară, re- 
cuperîndu-se, în majorita
tea județelor, rămînerea în 
urmă la executarea acestor 
lucrări. Pînă joi, 24 octom- \ 
brie, pe întreaga agricul
tură, semănatul griului și 
secarei s-a făcut pe 89 la 
sută din suprafețele desti
nate acestor culturi. Reali
zări însemnate au fost 
obținute în întreprinderile 
agricole de stat unde pla
nul însămințărilor de toam
nă a fost realizat in pro
porție de 101 la sută. In 
cooperativele agricole mai 
sînt de semănat suprafețe 
însemnate, prevederile la 
grîu și secară fiind realizategrîu și secară fiind realizate în 
proporție de numai 87 la sută. In 
multe județe, îndeosebi cele mari 
cultivatoare de cereale, semănatul 
griului s-a încheiat cu cîtva timp 
în urmă, iar acum se însămînțează 

■ suplimentar noi suprafețe. In aceas
tă situație sînt cooperativele agrico
le din județele ialomița, Brăila, 
Constanța, Tulcea, Prahova, Teleor
man, Galați, Ilfov, Argeș, în care 
s-au însămînțat cu grîu, peste pre-
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vederi, însemnate suprafețe 
ren. Lucrările continuă să 
tîrziate îndeosebi în unele 
din centrul și nordul țării, 
nu s-a realizat nici jumătate din
suprafețele prevăzute a se însămîn- 
ța cu grîu și secară. Este adevărat, 
in cooperativele agricole din aceste 
județe suprafețele destinate acestor 
culturi nu sînt prea mari. Cu atît 
mai mult trebuie însă depuse efor

turi in vederea terminării grabnice 
a semănatului. Oamenii muncii din 
agricultură sînt chemați să intensi
fice lucrările agricole de toamnă 
pentru ca atît semănatul, cit și strîn- 
sul recoltei să se termine în timpul 
cel mai scurt. (Cifrele înscrise pe 
harta alăturată arată procentul în 
care s-a făcut semănatul griului și 
secarei în cooperativele agricole în 
comparație cu suprafețele prevăzute).

Proiectul legii de organizare
si funcționare a consiliilor populare

IN DEZBATERE PUBLICĂ
 . a

prof. dr. docent Mircea LEPĂDĂȚESCU,
decanul Facultății de drept din București

Zilele trecute, presa a publicat pro
iectul legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare, adeve
rind astfel, o dată mai mult, con
secvența cu care este urmată prac
tica de mult statornicită, potrivit că
reia conducei-ea de partid și de stat 
se consultă temeinic cu masele cele 
mai largi în problemele importante 
ale politicii interne și externe a sta
tului nostru.

Folosită cu prilejul elaborării legi
lor celor mai însemnate, această 
practică, prin ampla dezbatere a nor
melor propuse, prin numeroasele su
gestii de îmbunătățire sau de com
pletarea cărora le dă loc, face ca 
oamenii muncii din întreaga țară să 
fie colaboratori efectivi în elabora
rea proiectelor, face ca legile adopta
te, pe baza lor, de către Marea 
Adunare Națională, să exprime cu a- 
devărat voința întregului popor.

Proiectul de lege ce se dezbate a- 
cum se încadrează în procesul de 
adîncire a democratismului socialist 
și constituie o expresie a perfecțio
nării formelor de conduc'ere a vieții 
sociale.

Ca organe locale ale puterii de 
stat, alese prin vot universal, egal, 
direct și secret de către oamenii 
muncii din toate unitățile administra

Alte știri din țară și de peste 
hotare în pagina a IlI-a.

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat

CADRELOR DIDACTICE, ELEVILOR, ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID ȘI ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 

DE LA LICEUL DIN MIERCUREA CIUC

Stimați tovarăși,
împlinirea a trei secole de la Înființarea Liceului din Miercurea-Cluo 

îmi oferă plăcuta ocazie de a transmite cadrelor didactice, elevilor, or
ganizației de partid și organizațiilor de tineret, tuturor participanților 
la această sărbătoare calde felicitări, urări de noi succese și fericire.

în îndelungata sa existență, școala dumneavoastră a jucat un rol 
de seamă în răspîndirea culturii umaniste, în promovarea prieteniei și 
înțelegerii dintre tinerii români și secui. Pe băncile acestei școli a în
vățat eroul secui Găbor Aron care, alături de alte figuri proeminente 
ale Revoluției de la 1848, a militat pentru unirea eforturilor tuturor lo
cuitorilor acestor ținuturi, fără deosebire de naționalitate, în lupta pentru 
libertate și progres social.

Tradițiile înaintate ale acestei instituții de cultură, în care chiar 
de la începuturile sale s-au pregătit împreună tineri români și secui, și-au 
găsit deplina înflorire în anii construcției socialiste. Cei peste două mii 
de elevi secui și români care învață astăzi în Liceul din Miercurea-Ciuc, 
mîine, umăr la umăr, în strînsă frăție, vor participa cu întreaga lor 
putere de muncă și pricepere la clădirea viitorului luminos al României 
socialiste.

Măsurile adoptate la recenta Plenară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, expresie a înaltului democratism al orînduirii 
socialiste, vor aduce o nouă și însemnată contribuție la dezvoltarea prie
teniei dintre oamenii muncii români și cei ai naționalităților conlocuitoare, 
la întărirea unității întregului nostru popor.

Exprimîndu-vă vii mulțumiri pentru invitația de a lua parte la 
această aniversare, vă doresc ca, odată cu pășirea în cel de-al IV-lea 
secol de existență a Liceului dumneavoastră, să obțineți rezultate tot 
mai bune în activitatea viitoare, spre binele și propășirea patriei.

50 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

REPUBLICII CEHOSLOVACE

O eveniment
memorabil în isteria
poporului cehoslovac

se împlinește o 
jumătate de secol 
de la memorabila 
zi de 28 octom
brie 1918, cînd în 
urma luptei îhde- 
lungate-și eroice a- 
popoarelor ceh și 
slovac, familia țărilor europene pri
mea în sinul ei un nou stat suveran 
și independent — Republica Ceho
slovacă. Cucerirea suveranității sta
tale și a independentei naționale a 
marcat împlinirea unor năzuințe de 
veacuri ale cehilor și slovacilor, a 
corespuns unor cerințe obiective ale 
dezvoltării societății, ale, mersului 
înainte ale acestor popoare.

Prezentă de-a lungul întregii lor 
istorii, lupta de eliberare națională 
a popoarelor ceh și slovac s-a dez
voltat într-o conexiune organică cu 
tendința de lichidare a exnloatării și 
asupririi maselor. De dezideratul e- 
liberării naționale, masele populare 
și-au legat speranța înfăptuirii idea-

Telegramă

Traian CARACIUC
doctor în istorie

lurllor de liberta
te socială, a cuce
ririi de drepturi 
democratice, a fă
uririi unei vieți 
mai bune.

Timp îndelungat 
aceste popoare 

opresiunea imperiului 
care împiedica afirma

au suferit 
habsburgic, 
rea forțelor lor creatoare și a con
științei lor naționale. în anii pri
mului război mondial, război impe
rialist, în cuprinsul acestui imperiu 
popoarele asuprite și exploatate s-au 
ridicat cu înflăcărare să-și cucereas
că independența și suveranitatea, 
să-și împlinească marele deziderat 
spre făurirea unității lor statale. A- 
preciind acest proces istoric, V. I. 
Lenin spunea că „numai un orb 
ar putea să nu vadă... trezirea unei 
serii întregi de mișcări naționale 
hurghezo-democratice, a unor ten
dințe spre formarea de state națio
nale independente și state naționale 
unitare".

Ca urmare a ascuțirii contradicți
ilor sociale, a consecințelor războiu
lui, plătit cu milioane de 
mișcarea revoluționară 
mare număr de țări a luat un avînt 
nemaiîntîlnit. Starea revoluționară 
din Europa se accentua necontenit, 
se înmulțeau mișcările proletariatu
lui, răscoalele unităților militare, tot 
mai mulți soldați părăseau frontu
rile războiului imperialist.

O uriașă înrîurire a exercitat a- 
supra mișcării muncitorești revolu
ționare și a luptei de eliberare națio
nală și socială a popoarelor victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie — eveniment de însemnătate 
uriașă, care a inaugurat o eră nouă 
în istoria universală, era revoluțiilor 
proletare, a lichidării exploatării 
omului de către om, a transformării 
socialiste a societății, era înfăptuirii 
marilor aspirații de libertate și drep
tate a maseloi- muncitoare.

Prăbușirea imperiului habsburgic 
care cuprindea un conglomerat de 
țări subjugate a creat posibilitatea ca 
popoarele respective să scuture jugul 
asupririi, să-și împlinească aspi
rațiile spre formarea de sta
te naționale independente, spre de- 
săvîrșirea unității 
aceste condiții a 
ternic avînt lupta 
slovac, care s-au

jertfe, 
dintr-un

Tovarășului LUDVIK SVOBODA 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace 

Tovarășului ALEXANDER DUBCEK 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

tiv-teritoriale, consiliile populare 
sînt acelea prin care poporul exer
cită puterea de stat în județe, mu
nicipii, orașe și comune. Proiectul 
de lege definește cu o deosebită pre
cizie locul și rolul consiliilor popu
lare în întreaga activitate de stat, 
arătînd că acțiunea lor are drept 
scop, în primul rînd, buna gospodă
rire a resurselor materiale și de mun
că din unitățile administrativ-terito- 
riale în care au fost alese ca și dez
voltarea forțelor de producție, și di
versificarea economiei locale, prin a- 
ceasta contribuindu-se efectiv și ho- 
tărîtor la atingerea scopurilor către 
care este îndreptată acțiunea tutu
ror organelor statului nostru : întări
rea orînduirii socialiste, creșterea 
continuă , a bunăstării materiale și 
culturale a poporului, asigurarea li
bertății și demnității omului, afirma
rea multilaterală a personalității 
umane.

Rezolvînd problemele de interes 
local în concordanță cu interesele în
tregului popor, consiliile populare 
dispun, în exercitarea puterii de stat 
pe plan local, de o largă autonomie. 
Ele sînt' acelea care conduc și răs
pund de întreaga activitate locală de 
stat. Consiliile populare, garantează, 
de asemenea, exercitarea drepturilor 
democratice ale cetățenilor, asigură 
apărarea proprietății socialiste, res
pectarea legilor și menținerea ordinii 
publice.

Cum este și firesc, proiectul noii 
legi de organizare și funcționare a 
consiliilor populare creează și con
dițiile indispensabile realizării efec
tive a înaltului rol pe care ele îl au 
în conducerea vieții locale de stat și 
în ansamblul activității de stat, sta
tornicind, îndeosebi, sporirea atribu
țiilor lor, raporturi corespunzătoare 
cu organele centrale de stat, forme 
organizatorice și funcționale în care 
să cuprindă toată activitatea de stat 
pe plan local, fie că este desfășurată 
de propriile lor organe, fie că este 
desfășurată de alte organe de stat.

Una din atribuțiile cu care sînt în
vestite pentru prima oară în țara 
noastră unele organe locale ale pu
terii de stat este aceea prevăzută în 
art. 24 lit. e al proiectului, potrivit 
căruia consiliul popular județean „a- 
lege și revocă judecătorii pentru ju
decătorii și tribunalul județean, pre
cum și procurorul șef al procuraturii 
județene. Alegerea și revocarea se 
fac cu acordul organelor centrale 
competente; alege și revocă aseso
rii ; ascultă dări de seamă din par
tea președintelui tribunalului jude
țean și a procurorului șef al procu
raturii județene".

Am sentimentul că formularea a- 
cestui text este susceptibilă de unele

Tovarășului JOSEF SMRKOVSKY
președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului OLDRICH CERNIK
președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării statului independent 

cehilor și slovacilor, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și Marii Adu
nări Naționale ale Republicii Socialiste România și al poporului român, 
vă transmitem dumneavoastră și popoarelor frățești ale Cehoslovaciei 
socialiste un cald salut prietenesc și felicitări cordiale.

Proclamarea statului cehoslovac a constituit un moment important 
în istoria popoarelor ceh și slovac, în lupta pentru eliberarea de sub do
minația Imperiului habsburgic, pentru afirmarea ființei lor naționale, 
pentru o dezvoltare liberă, pe calea progresului social. Este cunoscută 
lupta clasei muncitoare, a forțelor progresiste din Cehoslovacia, sub con
ducerea partidului lor comunist, pentru apărarea intereselor lor vitale, 
pentru democrație, independență națională, lupta lor eroică împotriva fas
cismului. Cucerind puterea politică, înfăptuind revoluția socialistă, oa
menii muncii din Cehoslovacia, în frunte cu comuniștii, au obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai, în dezvoltarea orînduirii socialiste.

Popoarele și partidele noastre, legate printr-o prietenie trainică, cu 
adînci rădăcini în trecut și care a fost ridicată pe o treaptă superioară 
în_ anii construcției socialismului, sînt unite astăzi prin comunitatea 
orînduirii sociale, a țelurilor și aspirațiilor către socialism, prin ideologia 
marxist-leninistă și solidaritatea internaționalistă.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta con
tinuu, pe baza principiilor marxism-leninismului, în interesul popoarelor 
noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei păcii în lume.

Urăm popoarelor Cehoslovaciei prietene, partidului comunist și dum
neavoastră personal succes în lupta pentru înfăptuirea liniei politice sta
bilite de plenara din ianuarie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia în vederea 
dezvoltării și întăririi orînduirii socialiste, pentru prosperitatea patriei 
dumneavoastră — Republica Socialistă Cehoslovacă.

al

lor naționale. în 
cunoscut un pu- 
popoarelor ceh și 
ridicat ca unul 

pentru înfăptuirea marelui țel al 
eliberării naționale. înfăptuirea sta
tului independent al cehilor și slova
cilor devenise o necesitate obiectivă, 
imperioasă a progresului celor două 
popoare, a dezvoltării societății în
săși. Ca urmare 
dîrze și neînfricate, 
brie 1918 a fost 
Republica Cehoslovacă, 
du-se la acest eveniment, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Ludvik Svoboda, în Ordinul dat 
publicității zilele acestea cu prilejul 
aniversării semicentenarului, arăta: 
„Acum 50 de ani s-a încheiat victo
rios lupta cehilor și slovacilor pen
tru un stat independent. Eforturile 
de eliberare națională ale genera
țiilor precedente de patriot) cehi șî 
slovaci, după robia națională și asu
prirea socială, care au durat secole 
de-a rîndul, și-au realizat țelul. In 
el au fost unite ideile eliberării na
ționale cu idealurile progresului so
cial. ca expresie a aspirațiilor celor 
mai largi pături ale poporului".

Constituirea Republicii Cehoslova
ce a creat un cadru propice pentru 
evoluția economică, politică și so
cială a tării, pentru dezvol
tarea forțelor progresiste ale socie
tății cehoslovace, pentru intensifica-

au revenit sportivilor români pre-încă patru medalii olimpice 
zenți la Ciudad de Mexico. ION MONEA (la box) și ION BACIU (la 
lupte greco-romane) au cucerit medalii de argint. Simion Popescu 
și Nicolao Martinescu (ambii la lupte greco-romane) au fost dis
tinși cu medalii de bronz.

ION MONEA

SPORT
• ȘAHIȘTII NOȘTRI OBȚIN 
REZULTATE BUNE LA OLIM
PIADA PE ECHIPE

• ÎNCHEIEREA SEZONULUI 
HANDBALISTIC

• UN ÎNCEPUT CU... STÎN- 
GUL AL ECHIPEI REPREZEN- 
ȚATIVE DE FOTBAL : 0-3 

CU PORTUGALIA

ION BACIU

a acestei lupte 
l'a 28 octom- 

proclamată 
Referin-

(Continuare în pag. a II-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Român
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste 
România

VOITECȘTEFAN
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialist» 
România (Continuare în pag. a IV-a)
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Actualitatea culturală î cinema

Tricentenarul liceului 
din Miercurea Cine
MIERCUREA CIUC (coresponden

tul „Scînteii"). — Orașul Miercurea 
Ciuc a fost gazda unei sărbători 
prestigioase. Numeroși localnici, foști 
și actuali elevi ai liceului, oameni de 
știință și cultură au participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 300-a 
aniversare a liceului din localitate.

Prima zi a festivităților consacrate 
acestui eveniment a fost marcată de 
o întîlnire întră foștii absolvenți și 
actualii elevi ai liceului. A urmat 
apoi o sesiune de comunicări în ca
drul căreia au luat cuvîntul printre 
alții prof, doctor docent Bânyai 
Lâsz.16, prof. univ. Pălfi Ferencz, 
prof. Gheorghe Afloarei.

Ieri dimineața a avut loc o însufle
țită adunare festivă. Deschizînd a- 
dunarea, tovarășul Koszti Istvăn, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean pro
vizoriu Harghita, a relevat că ani
versarea are loc în atmosfera plină 
de entuziasm creată de hotărîrile re
centei plenare a Comitetului Central 
al P.C.R. cu privire la unele măsuri 
organizatorice pentru întărirea con
tinuă a unității moral-politice a po
porului muncitor, a frăției dintre oa
menii muncii români ți ai naționa
lităților conlocuitoare, a coeziunii 
națiunii noastre socialiste. Directorul 
liceului, Eigel Erno, a expus istoricul 
liceului și a relevat condițiile optime 
ce au fost create școlii în anii con
strucției socialiste. Au luat apoi cu
vîntul fostul elev al liceului, ing. 
Bencze Istvăn, precum și elevii Car
men Todea ți Markos Andrâs, care 
și-au exprimat dragostea și recunoș
tința pentru grija ce o acordă parti
dul și guvernul dezvoltării șl mo
dernizării învățământului de toate 
gradele și au subliniat frăția și so
lidaritatea elevilor români, maghiari 
și de alte naționalități.

Liceul sărbătorit a primit mesaj® 
de la numeroase școli din țară.

După transmiterea unor saluturi 
din partea Ministerului învățămân
tului și a organizației de pionieri, or
ganizației U.T.C. din școală i s-a în- 
mînat diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C.

® în cadrul unui turneu bucti- 
reștean, Teatrul „Al. Davila" din 
Pitești prezintă două premiere 
destul de recente. Cea dinții este 
comedia lui Marcel Pagnol: „To
paze", în regia lui Const. Dinis- 
chiotu. (luni 28 octombrie, ora 
20, în sala Săvoy și miercuri 30 
octombrie, la aceeași oră, în sala 
Teatrului „C. Nottara"). Cel de-ăl 
doilea spectacol este poemul dra
matic „Yerina" de Federico..Gar- 
da Lorca, a cărui regie e semnată 
de Lidia Ionescu. (mărfi 29 oc
tombrie, în sala Teatrului „C. 
Nottara").

Concertele Societății Filarmonice din Budapesta EXPOZIȚII
Prezența Societății Filarmonice din 

Budapesta la Ateneu a fost ca o 
incursiune în viața muzicală a capitalei 
maghiare, unde această orchestră — 
permanentă într-o componență mai 
largă în stagiunea Operei — susține 
fi concerte lunare.

Interesantă este la dirijorul Korody 
Andrâs, care, firește, determină într-o 
măsură hotărîtoare și comportarea or
chestrei, atitudinea constant exprima
tă față de interpretarea tuturor parti
turilor parcurse în fața auditorilor 
săi : o maximă sobrietate, un control 
sever asupra disciplinei interpretării. 
E clar că astfel e gîndită muzica, de 
la Mozart la Bartok, într-un spirit de 
fidelitate austeră față de intențiile 
scrise ale autorilor ; ne întîlnim cu o 
concepție ce tinde acum să devină 
modernă în mai multe centre muzi
cale din lume, ca o pondere delibe
rată față de interpretările tempera
mentale, colorate și dinamice.

Pentru o astfel de concepție apara
tul orchestral trebuie să funcționeze 
impecabil; instrumentiștii maghiari 
sînt în măsură să realizeze o execuție 
bună, limpede și cursivă, chiar atunci 
cînd textul muzical e foarte dificil și 
implică o tehnică superioară. Compar
timentele orchestrei sînt omogene, de 
asemenea și ansamblul; sonoritatea și 
modul în care se cîntă — mai ales 
frumoasa și odihnitoarea economie de 
tumult sonor — ne îngăduie să apre
ciem familiarizarea acestor interpreți 
cu tradițiile unei culturi muzicale de 
elită.

Interpretarea lucrării Concerto de

Cei prezenți au primit cu vii și în
delungi aplauze mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cadrelor 
didactice, elevilor, organizației de 
partid și organizațiilor de tineret de 
la liceul din Miercurea Ciuc, căruia 
i-a dat citire tovarășul Branis Ladis- 
lau, prim-secretar al Comitetului' ju
dețean Harghita el P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adoptat apoi 
textul unei telegrame adresate CO
MITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU personal.

După ce exprimă recunoștința ca
drelor didactice și a elevilor pentru 
grija deosebită ce o poartă dez
voltării învățământului. Comitetul 
Central al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, în tele
gramă se spune :

In județul Harghita, ca și pe în
tregul cuprins al României socialiste, 
tuturor tinerilor, indiferent de. națio
nalitate, li s-au creat condiții egale 
de învățătură în limba maternă, po
sibilitatea de manifestare plenară a 
talentelor și aptitudinilor. în liceul 
nostru, care a cunoscut o amplă dez
voltare în anii construcției socialiste, 
elevii români și secui trăiesc și în
vață laolaltă în deplină prietenie șl 
frăție, pregătlndu-se temeinic pentru 
a deveni cetățeni de nădejde, parti- 
oipanți activi Ia înfăptuirea măreței 
opere de construire a socialismului 
ți comunismului în patria noastră.

In pragul celui de-al patrulea se
col de existență a liceului din Mier
curea Ciuo — se spune în încheierea 
telegramei — noi, învățătorii și pro
fesorii acestui lăcaș de cultură, în 
frunte cu comuniștii, vă încredințăm 
că vom munci ou abnegație și dă
ruire pentru perfecționarea procesu
lui de învățămînt și sporirea eficien
ței acestuia, transmițînd elevilor noș
tri cuceririle științei și culturii na
ționale și universale, ne vom închi
na toată capacitatea creatoare edu
cării elevilor în spiritul ideologiei 
partidului nostru, al dragostei nețăr
murite față de patria noastră comu
nă, România socialistă, le vom dez
volta sentimentul prieteniei și frăției 
ca și în viitor, umăr la umăr, să pună 
întreaga lor putere de muncă, price
perea și devotamentul în slujba fău
ririi viitorului luminos al patriei.

★

Cu prilejul solemnităților a fost a- 
șezată o placă comemorativă pe clă
direa școlii. Totodată, a avut loc ver
nisajul a două expoziții, una cuprin
zînd. creații ale membrilor cercului 
literar „Mihail Sadoveanuț. 'docu- 
fnenTe "din istoricul lipeulUi 'și o .altă 
expoziție de artă plastică, Cu același 
prilej au apărut, în limbile română 
și maghiară, primul număr al revis
tei elevilor din Miercurea Ciuc, pre
cum și monografia școlii tricentenare.

Doru Popovici a intuit dramatismul 
interior în nuanțele dorite de compo
zitor, de la durere reținută la îngîn- 
durare (Partea I), urmărind cu preci- 
ziune detaliile scriiturii sale polifoni
ce în celelalte mișcări. Compozitorul 
român a primit o meritată atenție din 
partea unor artiști care au dovedit 
mare exigență față de ținuta reperto
riului lor.

Splendida Simfonie concertantă de 
Mozart a oferit celor patru soliști 
(Pongrăcz Peter — oboi, Kovăcs Băla 
— clarinet, Ffilemile Tibor — fagot și 
Medveczky Andrâs — com) prilejul 
unei afirmări individuale excelente, 
confirmată de altfel de întreaga par
ticipare a partidei de suflători în pie
sele de orchestră. Beethoven, cu miș
carea permanentă de contraste între 
grav și solemn în Uvertura Leonora 
III și Partea I din Eroica, a respirat 
mai puțin ritmul tinereții sale, impe
tuoase pe atunci, în larga expunere 
a interpretării celorlalte mișcări ale 
simfoniei.

Cum era de așteptat, cele mai rea
lizate momente au fost acelea dăruite 
muzicii lui Bartok Bela. Concertul de 
vioară, una din marile opere concer
tante scrise pentru instrument în pri
ma jumătate, a secolului nostru, soli
cită interpretului o virtuozitate inspi
rată, o inteligență de violonist muzi
cian, pe care le găsim la Kovăcs De
nes ; și tălmăcirea sa are acel ton de 
obiectivitate remarcat a fi caracteris
tic artiștilor maghiari, acel ton care 
modelează ceea ce ar putea fi desenat 
cu fantezie în reliefuri. Maiestuos, tra

In ziua de 23 
octombrie a a- 
vut loc la Tea
trul de stat din 
Arad premiera 
pe țara a piesei 
„Iertarea" de 
Ion Bâieșu, în 
regia lui Dan 
Alexandrescu. în 
fotografie : in
terpret» princi
pali — Zoo 
Muscan și Iulian 

Copacea

Azi se deschide

FESTIVALUL FILMULUI 
SOVIETIC

I 
I
I
I
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Astă-seară are loc, la cinemato
graful „Republica*, gala de des
chidere a Festivalului filmului so
vietic, organizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Manifestare de larg interes din 
cadrul tradiționalelor „Zile ale cul
turii sovietice', festivalul va ii 
inaugurat cu prezentarea filmului 
6 IULIE, consacrat unor eveni
mente premergătoare Marii Revo
luții Socialiste din Ootorpbrie. Rea
lizat de regizorul I. Karasik (sce
nariul : M. Șatrov), filmul evocă, în 
prim plan, personalitatea lui 
V. I. Lenin. în distribuție : I. Kaiu- 
rov, V. Tatosov, V. Lanovoi, B. Rîju- 
hin, A. Demidova, A. Djigarhanian, 
I. Soloviov.

în continuare, festivalul filmului 
sovietic va avea următorul pro
gram :

Marți, filmul EU TE-AM IUBIT 
— povestea unei idile între doi 
adolescenți (scenariul: M. Lvovski, 
regia : Ilia Frez, interpreți: V. Pe
revalov, V. Husnulova, N. Selez
neva, A. Ianvarev ș. a.).

Miercuri, ANNA KARENINA — 
realizat după celebrul roman al lui 
Tolstoi (scenariul: V. Katanian, 
A. Zarhi; regla: A. Zarhi). Cu: 
Tatiana Samoilova, N. Grițenko, 
V. Lanovoi, I. Iakovlev, B. Goldiev, 
A. Verttnskaia, I. Saavina etc.

gic, ironic, dezamăgit și optimist în 
succesivele sale mișcări, Concertul 
pentru orchestră a fost acea probă de 
virtuozitate colectivă pe care o dorea- 
Bartok, dar și aceea sugerată de el 
„gradată progresiv mergînd de la au
steritatea primei mișcări și a lugubru
lui oîntec de moarte din a treia, pînă 
la afirmarea vitalității din final".

Ada BRUMARU

Azi la studioul de concerte 
al Radioteleviziunii

RECITAL 
DE POEZIE

• După recitalul „Dragoste 
supremă România", studioul de 
poezie al Radiodifuziunii prezin
tă un nou spectacol al stagiunii 
1968/69. Sub titlul „Carmen Spe
culare* iubitorilor de poezie li se 
oferă o antologie a poeziei de 
dragoste, în interpretarea unor 
apreciați actori ai scenelor bucu- 
reștene. Recitalul va avea 
loc luni 28 octombrie, ora 20, în 
studioul de concerte al Radio- 
teledziunH.

PREMIERĂ
LA BAIA MARE

„P i n t e a 
Viteazul"

în ziua de 30 octombrie, cu 
ocazia deschiderii stagiunii 
muzicale 1968/1969, Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Mara
mureșul' din Baia Mare pre
zintă în premieră pe țară o- 
pera populară „Pintea Vitea
zul*, de Filaret Barbu, pe li
bretul dramaturgului Ludo
vic Bruckstein — operă consa
crată unui erou legendar al 
luptei pentru libertate. Regia 
aparține lui A. I. Arbore de la 
Opera din Cluj, iar scenogra
fia e semnată de cunoscutul 
sculptor Vida Geza.

Joi, CONTEMPORANUL TAU — 
film distins cu Premiul special al 
juriului la ultima ediție a festiva
lului cinematografic internațional 
de la Moscova (scenariul: E. Ga- 
brilovici, I. Raizman, regia : I. Raiz
man) ; acțiunea filmului este inspi
rată din actualitate. Interpreți: 
I. Vladimirov, N. Plotnikov, T. Na- 
dejdina, A. Borzunov, A. Maksi
mova, N. Guliaeva.

Vineri, MARIANNA, AGENTUL 
0555 — iilm de aventuri, a cărui 
acțiune se petrece pe fundalul ul
timului război mondial (scenariul: 
P. Didîc, Gr. Munteanu, regia : V. 
Paskanx). în rolurile principale: 
I. Terescenko, Gr. Grigoriu, T. Lav, 
Lukevici Serghei, V. Ciutak ș.a.

Sîmbătă, TANDREȚE — pre
miat la Festivalul internațional al 
filmului de la Mar del Plata (sce
nariul : A. Borșciagovski, regia : 
T. Lioznova). Cu : T. Doronina, O. 
Efremov, B. Șalevici, A. Rumean- 
țeva, V. Tehghina.

Festivalul filmului sovietic va fi 
organizat, cu același repertoriu, Ia 
Constanța (începînd de Ia 30 oc
tombrie) și la Galați (începînd de 
la 1 noiembrie).

în fotografie t cadru din filmul 
« Iulie.

• De o mare varietate atît în pri
vința genurilor cît și a tematicii abor
date, Expoziția de fotografii artistice 
din U.R.S.S., deschisă sub auspiciile 
Comitetului de stat pentru cultură și 
artă și ale Asociației artiștilor foto
grafi, poate fi vizitată în sala Gale
riilor de Artă din str. Brezoianu nf. 
23—25.

• Foaierul Teatrului de Comedie. va 
adăposti expoziția retrospectivă a gra
ficianului Ion Anestin, unul din 
reprezentanții de seamă ai graficii mili
tante românești. Cuprinzînd lucrări a 
căror tematică oglindește mai mult la
tura lirică a creației sale, expoziția va 
fi deschisă începînd de sîmbătă 2 
noiembrie.

• Vernisajul expoziției personale Ho- 
ria Teodoru, în sala 
loc luni 28 octombrie.

Dalles, va avea

• Organizat în . casa marelui poet și 
cuprinzînd numeroase documente asu
pra vieții și operei sale, Muzeul „Geor
ge Bacovia« se va redeschide vineri 
1 noiembrie.

^HeaaaanBKHHSsiH @
(Urmare din pag. J.) 

hectar este mică, deoarece soia nu 
s-a extins în zonele cele mai favora
bile și îndeosebi pe terenuri irigate, 
nu au fost specializate o serie de 
ferme agricole care să-și însușească 
și să aplice corect tehnologia de cul
tivare a acestei valoroase plante. 
După cum ' se vede, Consiliul 
Superior al Agriculturii — pri
mul interesat în asigurarea can
tităților necesare de furaje com
binate — are el însuși „res
tanțe" în realizarea sarcinilor ce-i 
revin pentru obținerea din resurse 
interne de nutrețuri proteice. Asu
pra acestei chestiuni se impune să 
reflecteze cu toată seriozitatea con
ducerea consiliului și să ia măsu
rile organizatorice și tehnice ce sînt 
necesare pentru ca problema pro
ducerii în țara a elementelor ne
cesare obținerii furajelor combinate 
să-și găsească, așa cum s-a indi
cat, o rezolvare cît mai rapidă. De
sigur, înlăturarea importurilor nera- 
ționale. de materii prime proteice 
necesită aportul mai multor minis
tere și departamente, coordona
rea măsurilor și în primul rînd 
orientarea judicioasă a investiți
ilor. Deși, în ultimii ani, s-au 
analizat, în repetate rînduri, pro
blemele producerii de nutrețuri 
proteice, aceste analize nu au 
fost urmate, în toate cazuri
le, de măsuri practice, conti- 
nuîndu-se să se importe cantități 
mari de astfel de nutrețuri. După cum 
s-a constatat, în ultimul timp, exis
tă dificultăți suplimentare în pro
ducerea de drojdii furajere din de
șeuri forestiere și din unele produ
se secundare agricole. Cu toate a- 
cestea. nu s-au luat, în mod ope
rativ, măsuri pentru a se asigura sub
stituirea lor prin accelerarea și lăr
girea producției la sortimentele care 
prezintă posibilități certe de reali
zare. Spre exemplu, tehnologia de 
preparare a laptelui praf de uz zoo
tehnic este cunoscută de zeci de ani. 
Cu toata acestea. Ministerul Indus

CONSUNE POPULARE

(Urmare din pag. I)
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îmbunătățiri, necesare tocmai pentru 
că este vorba, în ceea ce privește 
dispozițiile referitoare la judecători 
și ia procurorul șef al procuraturii 
județene, de o atribuție nouă, deci 
de o atribuție al cărei conținut și a 
cărei modalitate de exercitare se cer 
bine precizate.

Pentru precizarea sensului ari. 
24 lit. e, mi se pare că trebuie avu
te în vedere mai multe considera- 
țiuni.

In primul rînd, necesitatea de a se 
transpune în viață, în întregime, 
prevederile constituționale referi
toare la alegerea judecătorilor. 
Pînă acum nu s-a trecut decît la 
alegerea judecătorilor Tribunalului 
Suprem, judecătorii de la judecătorii 
și tribunale fiind numiți de minis
trul justiției. Considerarea situației 
actuale face posibilă și alegerea a- 
cestor judecători, astfel că proiec
tul prevede alegerea lor de consi
liul popular județean, ca unul ce 
este în măsură să purceadă Ia o a- 
semenea alegere. Și cum alegerea 
implică și revocarea, textul se referă 
și la aceasta.

în al doilea rînd, trebuie avută în 
vedere posibilitatea instituirii unei 
mai accentuate stabilități a judecă
torilor, utilă și realizabilă pentru o 
bună desfășurare a muncii lor.

în al treilea rînd, apare Interesul 
vădit al consiliilor populare, care 
răspund pentru garantarea și exer
citarea drepturilor democratice ale 
cetățenilor, pentru respectarea legi
lor și menținerea ordinii publice, de 
a cunoaște toate încălcările flagran
te ale acestora, ajunse în fața orga
nelor judecătorești, pentru a putea 
aviza măsurile necesare spre a le 
preîntîmplna.

In al patrulea rînd, ar fi vorba 
de strînsa legătură dintre activitatea 
organelor judecătorești și aceea a 
organelor procuraturii, sub aspectul 
care interesează consiliile populare, 
ceea ce a determinat statornicirea

t V

16.30 — Pentru noi, femeile. Din
cuprins : • Proiecte, pers
pective, realizări — repor
taj filmat la Institutul de 
cereetârl Forestiere-: • 
întîlnire cu poeta Victoria 
Ana Tăușan • Instanta
nee din lumea largă ; • 
Concursul nostru.

17.00 — Actualitatea industrială. 
In cuprins : 9 îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 10 
luni ; • Controlul calității 
produselor realizate prin 
turnare și sudură ; « Cen
tralele industriale — drep
turi, atribuții șl compe
tențe lărgite ; « Un nou 
tip de centrală telefonică 
automată. Transmisie în 
direct de la Uzina ,.Elec
tromagnetica" din Bucu
rești.

17.30 — Curs de limba franceză. 
18.00 — Alma — Mater — emisiune

pentru studenți : „Sărbă
toarea Politehnicii".

18.30 — Jocurile Olimpice — 
t Mexic 1968. Ceremonie de

închidere (înregistrare pe 
telerecording).

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic, 

o Actualitatea în agricul
tură.

20.00 — Trepte spre viitor. „Start 
continuu" — film de Ni
colae Holban.

20.20 — Ce-ați dori să revedeți ? 
Cîntă Annie Fratellihi.

20.40 — Tele-unlversitatea. Istoria 
civilizațiilor. „Roma anti
că" (II).

21.10— „Gong" — emisiune de 
actualitate teatrală,

21.30 — Film artistic : „Dr. Prâ-
torius".

23.00 — Telejurnalul de noapte. 
23.10 — închiderea emisiunii.

triei Alimentare întîrzie intrarea în 
funcțiune a noilor capacități prevă
zute. După cum ne-a relatat tovară
șul Gheorghe Boeru, secretar gene
ral în Ministerul Industriei Alimen
tare, față de 5 500 tone de lapte 
praf degresat, prevăzute în planul 
pe acest an, pînă la 1 octombrie au 
fost produse numai 1200 de tone. 
Cele trei noi fabrici de lapte praf 
planificate să intre în .funcțiune în 
lunile aprilie-mai a.c. la București,

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI IM
PUNE VALORIFICAREA INTE
GRALĂ A RESURSELOR INTERNE 
DE FURAJE PROTEICE

Satu Mare și Timișoara nu au a- 
juns să producă nici pînă acum.

Una dintre posibilitățile de dimi
nuare a importurilor de materii pri
me proteice o constituie organiza
rea producției de drojdii furajere. 
Deși obținerea acestora din borho
turi de spirt și melasă nu prezintă 
dificultăți deosebite, pentru con
strucția fabricilor de la Ghidigeni- 
Galați, Arad și Corabia, contracta
rea utilajelor necesare a întîrziat 
cu un an. Se poate spune că Mi
nisterul Industriei Alimentare este 
de două ori interesat în organiza
rea producției de nutrețuri proteice. 
In primul rînd, în calitate de prin- 

acelorași raporturi cu sfaturile popu
lare, atît a judecătorilor, cît și a 
procurorilor.

Dacă aceste considerațiuni sînt 
exacte, așa cum mi se pare, art. 24 
lit. e ar putea avea o formulare 
care să precizeze că :

1) judecătorii de la judecătorii și 
tribunalele județene, ca și procu
rorul șef al procuraturii județene 
sînt aleși de consiliul popular jude
țean.

2) alegerea și revocarea se fac în 
acord cu ministrul justiției sau, 
după caz, cu procurorul general, 
procedîndu-se diferențiat, după cum 
este cazul de alegere sau de revo
care.

în ceea ce privește alegerea, dat 
fiind că acordul, prevăzut de proiect, 
nu ar putea interveni decît după 
alegere și, ca atare, ar fi de natură 
să pună în discuție această alegere, 
ar fi de preferat să se prevadă că 
alegerea se face la propunerea, după 
caz, a ministrului justiției sau a 
procurorului general și nu a orga
nelor centrale competente, această 
formulare creînd și dificultăți în a 
ști care sînt aceste organe.

Cît despre revocare, ar fi potrivit 
să se precizeze că acordul trebuie să 
fie prealabil. S-ar putea, de aseme
nea, prevedea ca revocarea să poată 
fi hotărîtă, nu numai cu acordul, dar 
și la propunerea ministrului justi
ției sau, după caz, a procurorului 
general.

3) Președintele tribunalului jude
țean și procurorul șef al procuraturii 
județene prezintă consiliului popular 
județean, nu dări de seamă, ci in
formări cu privire la faptele a căror 
cunoaștere este necesară în exer
citarea atribuțiilor lui.

Socotesc că o fdrmulare în care 
să se exprime cît’mai clar cu pu
tință aceste prevederi ar contribui 
la o îmbunătățire a proiectului și, 
după adoptarea legii, la evitarea 
unor neclarități în aplicarea el.

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert de muzică preclasică dat de 
Corul Filarmonicii. Dirijor: Vasile 
Pîntea) — 20.
9 Opera Română : Seară de balet 
Gershwin — 19,30.
9 Teatrul de operetă : Prințesa- 
circului — 19,30.
a Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 19,30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
mare) : Frumoasa duminică de 
septembrie — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Hedda Gabler — 20.
9 Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : Adam și Eva la revis
tă" — 20.

Complexe 
sanatoriale 
balneare

La Sîngeorz-Băi a început con
strucția unui complex sanatorial 
modern. El va cuprinde 450 de ca
mere, de cîte două locuri fiecare 
și numeroase săli destinate trata
mentului balnear. In aceeași sta
țiune va mal fi construit un alt 
complex sanatorial cu o capaci
tate de 600 de locuri.

(Agerpres)

cipal beneficiar al producției, ani
male și, în al doilea rînd, din ne
voia de a pune în valoare produ
sele secundare rezultate la o serie 
de fabrici din sectorul alimentar: 
— lapte degresat, zer, deșeuri de 
abator, diferite borhoturi etc. Dar 
se constată mari nerealizări la nu
trețurile proteice prevăzute, re- 
curgîndu-se din această cauză la 
importuri.

Cu totul nerațional și neeconomic 

este importul suplimentar la unele 
sortimente de nutrețuri proteice 
pentru care există o bună parte a 
capacităților de producție necesare, 
cît și materii prime indigene neva
lorificate. Este cazul făinurilor de 
carne — sortimente indispensabile 
în rețetele de furaje combinate — 
care nu se produc în cantități mai 
mari datorită insuficienței mă
surilor pentru valorificarea integrală 
a deșeurilor de abator etc. In plus, 
calitatea produsului finit este de
parte de a satisface exigențele im
puse de tehnologia de preparare în 
fabricile de nutrețuri combinate. 
Este de menționat că extinderea și

• Fiul lui Tarzan : SALA PALATULUI
— 17,30 (seria de bilete 2608) ; 20.15 (se
ria de bilete 2624), LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ;
20.15, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15. ; 20,30, MODERN — 9 ; 11 î 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Vera Cruz : PATRIA — s ; 11,M i 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 J
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• 6 iulie (spectacol de gală în ca
drul Festivalului filmului sovietic) RE
PUBLICA — 20,30.
• Samuraiul : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ;
14 ; 16,30, ARTA — 9 — 15,45 în
continuare ; 18 ; 20,15 ; FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Weekend cu Anna : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16.
• Minunata călătorie a Iul Nils Hol- 
gersson : CAPITOL — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• înțeleptul de pe muntele blestemat i 
VICTORIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;;
13.30 ; 16.
$ Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30;;
20,45.
$ poemul celor două inimi : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare, 18,45 ;
20,45.
• Planeta maimuțelor : DOINA — 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
• Neînțelesul : UNION — 15,30 ; 18 ;
20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veșnicul întîrziat : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 :
18.15 ; 20,30.
• Gustul mierii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45.
• Studiu despre femei : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 20.
• Trei copil „minune" : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : DACIA —
8.30 — 16,30 în continuare, 18,45 ; — 21 ; 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 : Să nu ne des
părțim — 20,30.
e Lustragiul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18,15 ; 20,30 ; TOMIS — 9 — 15.45 
în continuare, 18,15 ; 20,30.
• Jurnalul unei femei în alb :
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Operațiunea San Gennaro : LIRA —
15,30 ; 18 ; 20.30, GIULEȘTI — 10 ; 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Surprizele dragostei : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cei șapte samurai : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Mărturisirile unui domn cu cameră 
mobilată î MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• suflete tari (ambele serii) : VOLGA
— 9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19,15, MIORIȚA —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Roata vieții : VIITORUL — 15,30 |
18 : - ... .

• Moartea se. "’hnmește Engelcheh’i 
VIITORUL20,30.
• Căderea imperiului roman : AURORA
— 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Testamentul unui pașă :. MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Frumoasele vacanțe : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.

l
9 Winnetou (seria a III-a) : MUNCA - 
16 ; 18,
e Țar și general : MUNCA — 20.
• Oscar : VITAN — 15,30 ; 18. j&Q

• Falstaff : VITAN — 20,30.
• Tarzan, omul-maimuță : PROGRE
SUL — 15,30 : 18.
> Zorba Grecul : PROGRESUL — 20.30.
• Duelul lung : FERENTARI — 15,30 ; 
18.
• Întîlnire în munți : FERENTARI — 
20,30.

• Vin cicliștii: PACEA — 16 ; 18 ; 20.
9 Freddy, lovește tu tntîl : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Aventurierii : COSMOS — 15.30 ; 18 î

20,15.
• File din istoria sportului românese
— Antrenorul — Echipajul ; Primii 
pași !n sport; Zborul în alb : 20 de 
ani de activitate sportivă (clubul spor
tiv Dinamo București) : TIMPURI NOI
— 0—21 în continuare.

modernizarea rețelei de ecarisaj ar 
contribui nu numai la diminuarea 
importurilor de materii prime pro
teice, ci și la prevenirea unor fo
care de boală.

Din discuțiile cu numeroși spe
cialiști și din analizele întreprinse 
de către forurile de resort se des
prinde concluzia că există multiple 
resurse nevalorificate pentru asigu
rarea din producție internă a nutre
țurilor proteice și a biostimulato- 
rilor care intră în componența fura
jelor combinate. Se pune întrebarea: 
dacă aceste posibilități există, care 
sînt cauzele actualelor deficiențe? 
în afara unor greutăți de genul ce
lor despre care am vorbit mai sus, 
cauza principală a lipsurilor o con
stituie dispersarea forțelor științifice, 
a eforturilor cadrelor de specialiști 
care aveau menirea să definească o 
concepție clară în dezvoltarea zoo
tehniei moderne. Nici în prezent, 
cu toate măsurile luate, nu s-au a- 
sigurat condiții pentru studierea a- 
profundată a multiplelor ' aspecte 
privind producerea materiilor prime 
și în general a nutrețurilor combi
nate, deoarece stația-pilot, prevăzu
tă la Săftica-București, n-a fost con
struită la timp. Din cauza lipsei 
unor studii de perspectivă,, aprofun
date, prevederile privind producerea 
nutrețurilor proteice au suferit nu
meroase modificări pe parcurs, nu 
au fost concepute și solicitate in
dustriei utilaje strict necesare pen
tru a fi asimilate.

Este imperios necesar ca analize
le și dezbaterile care au loc perio
dic să fie urmate de măsuri prac
tice pentru îndeplinirea punct cu 
punct a prevederilor privind pro
ducerea sortimentelor necesare de 
nutrețuri proteice, intensificarea și 
corelarea eforturiloi' ministerelor si 
departamentelor care au sarcini în 
acest sens. De aceasta depind redu
cerea unor importuri pentru agricul
tură și crearea condițiilor’ pentru mă
rirea producției de nutrețuri combi
nate în țară — elemente indispen
sabile în dezvoltarea zootehniei mo
derne.
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POPESCU

NICOLAE 
MARTINESCU

MEDALIAȚII OLIMPICI 
Al ROMÂNIEI

Pe podiumul AUR

de onoare
VIORICA VISCOPOLEANU (atletism), HA MANOLIU (atletism), 

IONEL DRIMBA (scrimă), SERGHEI COVALIOV. IVAN PATZAICHIN 
(c-anoe dublu).

ARGINT

LUPTE GRECO-ROMANE. Ca
tegoria 52 kg: 1. Petar Kirov
(Bulgaria) ; 2. Vladimir Bakulin
(U.R.S.S.) ; 3. Miroslaw Zeman
(Cehoslovacia). Categ. 57 kg: 1. 
Janos Varga (Ungaria) ; 2. Ion
Bacău (România); 3. Ivan Cocerghin 
(U.R.S.S.). Categ. 63 kg: 1. Ro
man Rurua (U.R.S.S.); 2. Hideo
Fujimoto (Japonia); 3. Simion Po
pescu (România). Categ. 70 kg: 
I. Muneji Munemura (Japonia) ; 2. 
Ștefan Horvath (Iugoslavia); 3. Pe
tros Galaktopulos (Grecia). Categ 
78 kg: 1. Rudolf Vesper (R. D. 
Germană); 2. Daniel Robin (Franța) ; 
8. Karoly Bajko (Ungaria). Categ. 
87 kg: 1. Lothar 'Metz (R. D: 
Germană) ; 2. Valentin Olenik
(U.R.S.S.); 3. Branislav Simici (Iugo
slavia). Categ. 97 kg: 1. Boian 
Radev (Bulgaria); 2. Nikolai Iako 
venko (U.R.S.S.); 3. Nicolae Marti
nescu (România). Categ. peste 
97 kg: 1. Istvan Kozma (Unga
ria) ; 2. Anatoli Roscin (U.R.S.S-.); 3. 
Petr Kment (Cehoslovacia).

NATAȚIE — 1500 m liber:
1. Mike Burton (S.U.A.) —
16* 38” 9/10 — nou record olimpio ;
2. John Kinsella (S.U.A.) 16’ 57” 3/10 ; 
î Gregorv Brough (Australia) —
17*!i)4” 7/10.

Ștafetă 4x100 iu liber (femi
nin) : 1. S.U.A. (Jane Barkman,
Linda Gustavson, Sue Pedersen, Jane 
Hernie) — 4’ 02” 5/10; 2. R. D. 
Germană — 4’ (IS” 7/10 ; 8. Canada 
4'07" 2/10 ,

Ștafetă 4x100 m mixt (mas
culin) : 1. S.U.A. (Hickcox, McKen
zie, Russell, Walsh) — 3’54” 
9/10 — nou record mondial; 2. 
R. D. Germană 3’ 57” 5/10; 3. 
U.R.S.S. 4’ 00”.

Sărituri de la platformă: ' 1. 
Klaus Dibiasi (Italia) 164,18 punc
te ; 2. Alvaro Gaxiola (Mexic) 154,49 
puncte; 3. Edwin Young (S.U.A.) 
153,93 puncte. ... »
Tturneî^W^Ie —
masculin: 1. U.R.S.S.; 2. Ja-
Îonia; 3. Cehoslovacia, feminin: 

. U.R.S.S. ; 2. Japonia ; 3. Polonia.
GIMNASTICA, pe apărate: sol 

— 1. Sawao Kato (Japonia);
2. Akinori Nakayama (Japonia); 
3. Takeshi Kato (Japonia). Cal cu 
minere — 1. Miroslav Cerar (Iugo
slavia) ; 2. Olli Laiyo (Finlanda) ; 3. 
Mihail Voronin (U.R.S.S.). Inele — 
1. Akinori Nakayama (Japonia); 2. 
L.^ihail Voronin (U.R.S.S.); 3. Sawao 
Kato (Japonia). Bară fixă — 1. Mi
hail Voronin (U.R.S.S.) și Akinori 
Nakayama (Japonia) ; 3. Eizo Ken- 
motsu (Japonia). Paralele — 1. Naka
yama (Japonia) ; 2. Voronin
(U.R.S.S.) ; 3. Klimenko (U.R.S.S.). 
Sărituri — 1. Voronin (U.R.S.S.) ; 2. 
Endo (Japonia); 8. Diamidov
(U.R.S.S.).

MIHAELA PENEȘ (atletism), ILEANA S1LAI (atletism) MARCEL 
ROȘCA (tir), ANTON CALENIC, DIMITRIE IVANOV, MIHAI ȚURCAȘ, 
HARALAMBIE IVANOV (caiac 4), ION BACIU (lupi® greco-romano), 
ION MONEA (box).

BRONZ
Ecatorlna Iencîc, Ileana Drimbă, Olga Szabo, Maria Vlcol, Ana 

Ene (scrimă-echipe), Viorica Dumitru (caiac), Calistrat Cuțov (box), 
Simion Popescu, Nicolae Martinescu (lupte greco-romane).

In clasamentul neoficial pe medalii, România ocupă locul 12 
(din 112 țări participante) cu 15 medalii (4 de aur, 6 de argint și 
5 de bronz). Pe primul loc se află S.U.A. cu 45 de medalii de aur, 
28 de argint și 34 de bronz. Urmează U.R.S.S. (29 + 32 + 30) ; Japo
nia (11+7+7), Ungaria (10+10 + 12), R. D. Germană (9+9 + 7), Franța 
(7 + 2 + 5) etc.

LA REVEDERE, 
ÎN 1972!

Ce repede a trecut 
timpul. Iată-ne acum 
pregătindu-ne să mer
gem din nou pe „Es
tadio ’68“ pentru ce
remonia de închidere a 
Olimpiadei mexicane, 
cea mai mare desfă
șurare de forțe și mă- 

. iestrie sportivă din 
întreaga istorie a Jocu
rilor. Pe același „Es
tadio", pe care c 
două săptămîni în ur
mă asistam cu emoție 
la marele spectacol al 
deschiderii. Ne cunoș
team mai puțin a- 
tunci, ne bănuiam 
doar eventualele in
tenții sau opțiuni. Du
pă două săptămîni de 
acerbe dispute, aci pe 

' .„Estadio", la Magdale
na Mixhuca, la Alber- 

. ca sau la oricare alta i
WBntre bazele. _p-., « ».rob*nimerii'-® ■+

rii gazdă a Jocurilor, 
a creat nu numai pre
misele performanțelor 
stabilit* în cadrul ce
lei de-a XlX-a Olim
piade, ci și pe cele ale 
viitorului.

Așa cum cere tradi
ția Jocurilor Olimpi
ce, ziua ceremoniei de 
închidere a fost plină 
de dimineața pînă sea- 

cu ra, prin programarea, 
începînd de la ora 8,

mâi' .are., nici un se
cret. șî se poate spu
ne că sensul profund 
al olimpismului — 
crearea , unui' climat de 
înțelegere mutuală în
tre tinerii întregii 
lumi și noi pași spre 
frontierele perfecțiu
nii măiestriei sportive 
— a dominat Jocurile. 
S-au stabilit zeci și 
zeci de recorduri mon
diale și olimpice la 
atletism, la natație ; 
întrecerile de gimnas
tică, lupte, floretă sau 
box s-au disputat la 
nivele și ritmuri ne- 
maiîntîlnite. Contactul 
mai strîns cu știința, 
condiționat de proble
mele puse i.
de particularitățile ță-

CORESPONDENȚA 
DIN MEXICO, 

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU, VALEN

TIN PAVNESCV

„Pentru noi mexica
nii, latino-americanii, 
în general — îmi spune 
ziaristul mexican Jose 
Antonio Trejo, care 
stă lîngă mine — 
cintecul rîndunelelor 
(„Las golondrinas") su
nă trist pentru că 
el înseamnă despăr
țire de prietenii și 
frații noștri din în
treaga lume". Este 
adevărat, și noi sim
țim sentimentul pe 
care-1 pun în cîntecul 

mariachis" 
populari),

./Marele 
premiu al Națiunilor" 
— concur* hipic de 
obstacole, pe echipe. 
Pînă la începerea ce
remoniei de închidere, 
deasupra tribunelor au 
răsunat melodiile „Son 
de la Negra" și „Las 
golondrinas". Fraze 
muzicale nostalgice, 
duioase. Un fel de 
compensație sonoră 
pentru zecimile de 
secundă, secundele sau 
minutele în care pe a- 
celași „Estadio" se 
consumau drame, se 
edificau noi coloane de 
triumf ale sportului, în 
fața unei mulțimi stu
pefiate (și orgolioase, 

____ în același timp) de ca- 
sportului pacitatea omului de a 

se autodepăși mereu.

lor „los 
(cîntăreții 
dar aceste sunete ne 
readuc imaginile celor 
de acasă, ale celor ca
re ne așteaptă. Chipu
rile celor care ne vor 
primi. Și sportivii ro
mâni, participant! la 
întrecerile celei de-a ., 
XlX-a Olimpiade, se 
întorc acasă cu frun
tea sus. Aici, la Ciu
dad de Mexico, în ca
drul acestei Olimpiade 
deasupra tuturor ce
lorlalte, ei au avut o 
comportare demnă de 
toate laudele, dînd 
măsura talentului și 
măiestriei lor, numă- 
rîndu-se printre acei 
care au făurit succe
sul acestor Jocuri.

Pe tabela electrică 
apare magica formulă 
„Mexico ’68"... Deoda
tă întreg cerul este 
zguduit de focuri de 
artificii. Stadionul este 
luminat ca ziua. 
Spectacolul este fee
ric. Tabela electroni
că suferă o modifica
re : „Ne vom revedea 
la Miinchen ’72“.

ULTIMELE FINALE
® Cum au cucerit trei medalii luptătorii noștri de grece- 
romane © Monea - operat - n-a boxat în finală • Caz 
unic în analele fotbalului... © Deznodămînt-surprizâ la 

polo pe apă

Trei luptători români de greco- 
romane au urcat pe podiumul în
vingătorilor, urmare a dîrzeniei șl 
combativității de care au dat do
vadă în ultimele întreceri ale aces
tei disputate Olimpiade.

Primul care ne-a oferit satisfac
ția unei medalii olimpice a fost Ion 
Baciu la categoria 57 kg. După 
meciurile din turul VI, în urma re
zultatului de egalitate ■ înregistrat 
în compania lui Baciu, ■ maghiarul 
Janos Varga obținuse deja medalia 
de aur. Pentru atribuirea celorlalte 
două medalii s-a procedat la un ba
raj la care au participat luptăto
rul nostru, sovieticul Ivan Cocer- 
ghin și grecul Moschidis. Baciu a 
luptat excelent, învingindu-1 prin 
tuș pe Moschidis și dispunînd la 
puncte de Cocerghin, ceea ce i-a 
adus medalia de argint.

La cei 24 de ani, Ion Baciu și-a 
adăugat un nou succes de răsunet. 
După cum se știe, el deține titlul 
dc campion mondial (București- 
1967) și medalia de bronz la cam
pionatele europene (Essen-1966).

Luptătorul român Simion Popes
cu și-a adjudecat încă din penulti
mul tur medalia de bronz la cate
goria 63 kg, unde titlul olimpic a 
fost cîștigat de campionul mondial 
Roman Rurua (U.R.S.S.). Medalia 
de argint a revenit japonezului Hi
ded Fujimoto, care în ultimul meci 
a terminat la egalitate cu Rurua.

Cea de-a doua medalie de bronz 
a fost cucerită de Nicolae Mărti- 
nescu (categ. 97 kg). în turul fi
nal, Martinescu a pierdut prin tuș 
la bulgarul Radev și a fost între
cut la puncte de sovieticul Iako
venko. Radev și-a reeditat succe
sul obținut în urmă cu patru ani la 
J.O. de la Tokio, cucerind medalia 
de aur și la actuala ediție a Olim
piadei.

Dintre ceilalți luptători români, 
comportări meritorii au mai avut 
Nicolae Neguț, clasat pe locul 4 Ia 
categ. 87 kg, și Ion Țăranu, locul 5 
la categoria 78 kg.

era duminică, ora 4 dimineața), au 
prilejuit întîlniri de calitate, viu 
disputate, care au făcut o frumoa
să propagandă sportului cu mănuși. 
Una dintre cele mai spectaculoase 
întîlniri s-a desfășurat în limitele 
categoriei semimuscă, unde micul 
dar curajosul boxer venezuelean, 
Francisco Rodriguez, a fost inepui
zabil, învingîndu-1 de o manieră ca
tegorică la puncte pe sud-coreeanul 
Jong Ju Jee. Sovieticul Boris La
gutin s-a dovedit un maestru in
contestabil la categoria mijloci» 
mică, boxul său tehnic prestat în 
finală cu Rolando Garbey (Cuba), 
pe care l-a întrecut la puncte, în
trunind sufrag|iile unanime atît ale 
publicului cît și ale juriului. Cei 
doi pugiliști fnexicani prezenți în 
finale, Ricardo Delgado și Antonio 
Roldan, și-au demonstrat calitățile 
în fața unui public entuziast, adu- 
cînd țării lor două medalii de aur. 
Delgado a dispus la puncte de po
lonezul Olech (categ. muscă), iar 
Roldan a învins prin descalificare 
în repriza a doua pe americanul 
Robinson (categ. pană).

Titlul olimpic la categoria 
semigrea a fost decernat, fără 
luptă, pugilistului sovietic Dan Poz- 
niak. Pugilistul român Ion MOnea 
nu a avut posibilitatea să-și apere 
șansele la cucerirea unei medalii de 
aur, fiind oprit de medic să Urce 
în ring din cauza unui traumatism 
facial suferit în semifinale, Care a 
necesitat o intervenție chirurgicală. 
Monea a primit medalia de argint.

în celelalte meciuri din reuniu
nea finală s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : categ. cocoș : Va
leri Sokolov (U.R.S.S.) cîștigă prin 
oprirea meciului pentru inferiori
tate în repriza a 2-a la Eridari 
Mugwanga (Uganda) ; categ. .semi- 
ușoară ; Ronnie Harris (S.U.A.) în
trece la puncte pe Josef Grudzien 
(Polonia) ; categ. ușoară : Jerzy Ku
lej (Polonia) dispune la puncte de 
Enrique Regueiferos (Cuba) ; categ. 
semimijlocie : Manfred Wolke
(R. D. Germană) bate la puncte pe 
Joseph Bessala (Camerun) ; categ. 
mijlocie : Christopher FinneganFinalele turneului de box. desfă- mijlocie : Christopher ------ „

șurate sîmbătă seara (la București (Anglia) dispune la puncte de Ale-
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argint ale lui Baciu și Monea, I
plus „bronzurile" lui Simion Po- I

I
I
I

Fotbal la Lisabona

PORTUGALIA
ROMANIA

>S;.v 3-0

DE LA MOSCOVA

rama s.
e f

»

Dan DEȘLIU >>

Ultima - zi olimpică ne-a a- 
dus, pe lîngă briza de melanco
lie a fiecărei despărțiri, cîțeva 
satisfacții reale, incununînd fe
ricit cele două săptămîni de 
înaltă tensiune „sportivă pe re
țeaua intercontinentală. La 

/sprintul final, bilanțul culorilor 
noastre înregistrează o creștere 
simțitoare, prin medaliile de 
argint ale lui Baciu și Monea,

P« „Estadio Nacional' s-a des
fășurat meciul dintre selecționatele 
Portugaliei și României, contînd 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa I). Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul 
de 3—0 (2—0) prin golurile marca
te de Jacinto (2) și Juao Jacinto.

Arbitrul Callaghan (Țara Gali
lor) a condus următoarele forma
ții : Portugalia : Americo, Jacinto, 
Rodriguez, Jose Carlos, Hilario, 
Grapa, Coluna, Augusto, Figueredo, 
Eusebio, Simoes (Juao Jacinto). 
România : Coman (Gornea), Săt- 
măreănu, D. Nicolae, Dinu, Mo- 
canu; Ghergheli, Petescu, Pîrcălab, 
Dobrin, Dembrovschl (Grozea), Lu- 
cescu.

Duminică dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
unde a participat la întîlnirea con
ducătorilor organismelor coordo
natoare a activității științifice 
tehnice din țările membre 
G.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

Vicepreședintele Consiliului
Miniștri a fost însoțit de academi
cienii Remus Răduleț și Nicolae

ale

do

Teodorescu, membri al Biroului 
Executiv al C.N.C.S.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Adrian Dimi- 
triu și Ion Baicu, miniștri, Petru 
Burlaeu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai Biroului 
Executiv al C.N.C.S. și alte per
soane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice .la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

RUGBI

închiderea
industriale britanice

pescu și Nicolae Martinescu..Din ' 
ceea ce am putut vedea pe mi- I 
cui ecran (televiziunea română ; 
ți-a făcui datoria, de astă-dată, i 
cu prisosință și promptitudine) , 
— am reținut comportarea ex
celentă a luptătorului Ion Baciu, | 
pe care mimai ' un fir de păr 
l-a despărțit de treapta superi-, 
oară a podiumului... Un fir de L 
păr, sau, mai exact, o acțiune 1 
reușită, acel salt- spectaculos.ur-- r 
mărit cu tenacițat.e în meciul-, 
cheie,'cu Varga, ‘meci care a-” I 
vea să decidă soarta: primului , 
loc. Din păcate,, „zeii aurului" 
nu i-au surîs nici lui Baciu — |
după ce ne refuzaseră faimosul 
vîrf de barcă, pe Xochimîlco, 
sau 45 cm la suliță, pe Estadio 
Olimpico, sau tușa hotărîtoare. 
în duelul cu flofetiștii sovietici I 
Ținînd seama de contextul gran
dioasei competiții, comportarea 
sportivilor noștri,''"ih ansamblu, 
merită, neîndoielnic, . aprecieri 
dintre cele mai favorabile.

Acest „prolog al epilogului" 
ediției mexicane, prezentat ieri, 
timp de aproape nouă ore, mi
lioanelor de telespectatori, a a-: 
vut între altele darul de a re
abilita în bună ; măsură arta 
pugilismului, boxul propriu-zis. 
Delgado, Sokolov, Harris, Regui- 
feros. Kulej, Foreman — iată 
capetele de- afiș ale serii de a- 
dio, în. care au fost desemnați 

,g v,
- oferit privilegiul.-de a-o'-viziona 

în întregime. ■ Regretînd sincer 
situația lui Monea, împiedicat: 
de împrejurări să-și apere șan
sele, ne-am bucurat în schimb, 
din toată inima, de prezența tâ
nărului Calistrat Cuțov printre 
medaliații unei „categorii foarte 
pretențioase, în care numai câș
tigătorul titlului a izbutit să-l., 
întreacă — nu fără eforturi —,. 
în semifinală. Bucurie legitimă, 
dacă ne gîndim că dincolo de | 
statistici și clasamente, de pune- , 
te și medalii, principala conclu
zie, principalul motiv de satis- I 
facție pentru iubitorii SPOR.TU- j 
LUI constă în perspectivele ce 
ni se deschid, pe planul afir- I 
mării internaționale, între Ciu- j 
dad de. Mexico și ediția jubilid-' 
ră, Miinchen 1972 I •

ROMÂNIA-
CEHOSLOVACIA

I
I
I
I
I
I

18-9
FRAGĂ (de la corespondentul 

nostru, Eugen Ionescu). Primo 
intîlnire din grupa finală a „Cupei 
națiunilor" la rugby, disputată ieri 
în localitatea Ricany, lingă Praga, 
s-a încheiat cu victoria României 
asupra Cehoslovaciei cu scorul de 
ÎS—9 (9—3). In general, jocul în 
cîmp a fost egal. Rugbiștii români 
s-au orientat mai bine în teren șt 
au obligat formația cehoslovacă să 
joace mai mult în defensivă. Sco
rul a fost deschis în primul minut 
de Țibuleac ; în minutul doi Kourek 

„ a egalat (de fiecare dată s-a în
scris din lovituri de pedeapsă). în 
minutul 9 Veluda a ridicat scorul 
la 6—3, pentru ca, după numai un 
minut, Vuselc să stabilească scorul 

-,reprlz'ei:.9— y 
Imediat după pauză, rugbiștii 

cehoslovaci au reușit să egaleze 
(prin Fry dry ch și Bartos). Echipa 
română inițiază însă cîteva faze 
spectaculoase și înscrie — prin Io
nescu, Dragomirescu și Irimescu — 
cele 9 puncte care le-au adus victo
ria.

ȘAHIȘTII NOȘTRI
LA LUGANO

Duminică după-amiază s-a închis 
Expoziția industrială britanică, 
manifestare organizată la Bucu
rești sub auspiciile Consiliului bri
tanic pentru promovarea comerțu
lui cu țările est-europene.

Timp de 11 zile, cît a fost des
chisă, circa 400 de firme producă
toare britanice au prezentat cele 
mai recente realizări ale industriei 
ți tehnicii Marii Britanii.

Cu ocazia închiderii expoziției, 
directorul general al expoziției, 
I. G. Trafford, a declarat următoa
rele redactorului Agenției Române 
de presă Agerpres, S. Lucian < 
Expoziția industrială britanică, cea 
mai mare manifestare de acest gen 
pe care Marea Britanie a organizat-o 
în acest an peste hotare, reflectă 
străduințele și eforturile pe care 
le-au făcut, deopotrivă, atît guver
nul țării mele cît și industriași brita
nici pentru a face cunoscute partene-

rilor români cele mai reprezentative 
realizări ale industriei noastre.' îmi 
exprim convingerea că expoziția, 
care a reunit cele mai cunoscute fir
me producătoare și exportatoare- 
importatoare, a reușit să înfățișeze 
publicului românesc o oglindă a sta
diului actual de dezvoltare a indus
triei britanice. Expoziția a prilejuit, 
de asemenea, o serie de contacte deo
sebit de utile, perfectarea unor aran
jamente de vînzare-cumpărare, pen
tru că numai în acest fel putem să 
ne dezvoltăm comerțul pe baze re
ciproc avantajoase și îmi exprim sa
tisfacția pentru bunele rezultate ob
ținute.

Mă folosesc de acest prilej, a spus 
în încheiere interlocutorul, pentru a 
remarca onoarea ce ni s-a făcut re
cent prin vizita unor înalți oaspeți 
— excelențele lor Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, precum și a al
tor personalități de seamă ale vie
ții de stat și economice a României.

Cronica zi

Medaliații la semigrea. în stingă, boxerul nostru I. Monea — medaliat 
cu argint

ÎN RUNDA A 2-A a turneului final 
al Olimpiadei de șah pe echipe (mas
culin), care se desfășoară în pre
zent la Lugano, echipa României a 
învin» cu 3—1 formația Canadei. în 
runda a 3-a România a întîlnit Fi- 
lipine în fata căreia conduce ou 1—0, 
trei partide fiind întrerupte.

Sub egida Comitetului municipal 
București al U.T.C. și a Casei prie
teniei româno-sovietice A.R.L.U.S., 
duminică dimineața a avut loc la Casa 
prieteniei româno-sovietice din Capi
tală o manifestare consacrată aniver
sării a 50 de ani de la înființarea 
Uniunii Tineretului Comunist-Leni- 
nist. Au participat numeroși tineri 
muncitori, elevi și studenți din Capi
tală, precum și reprezentanți ai am
basadei Uniunii Sovietice în. țara- 
noasțfă. Despre semnificația acestui 
eveniment a vorbit Nicolae Dragoș, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
redactor-șef ,al ziarului „Scînteia ti
neretului". Cu același prilej, în sălile 
Casei prieteniei româno-sovietice a fost 
amenajată o expoziție documentară 
care oglindește activitatea U.T.C.L.

★
Duminică seara, agenda culturală a 

lașului a consemnat premiera pe țară 
a piesei „Viața Iui Galilei" de Bertolt 
Brecht. Regia spectacolului este sem
nată de Fritz Bennewitz, regizor la 
Teatrul Național din Weimar, sceno
grafia de Franz Havemann, primul 
director artistic al Teatrului Național 
din Weimar (R. D. Germană). La 
spectacol au participat Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, Otto 
Lang, directorul Teatrului Național 
din Weimar, Hari Kupfer, directorul 
Operei de stat din Weimar.

Orchestra de cameră din Kiev, di
rijată de Anton Saroev, care se află 
în turneu în țara noastră, a prezentat 
duminică seara un concert în sala Fi
larmonicii de stat „Moldova" din 
Iași. Programul a cuprins lucrări de 
Bach, Stogarenko, Bartok și Mozart. 
Concertul s-a bucurat de succes.

3Sț
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 
în țară : 
dă, 
ros. Vor cădea ploi locale. Vîn' 
slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre minus 1 grad și 9 grade, izo
lat mai coborîte în nordul țării, 
iar maximele între 8 și 18 grade. 
Local ceață. în nord brumă, mai 
ales la sfîrșitul intervalului. în 
București : vreme relativ umedă, 
cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Temporar ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nord-vestic. Temperatura ușor 
variabilă. Ceață slabă dimineața.

29, 30 și 31 octombrie.
vreme relativ ume- 

cu cerul mai mult no- 
t

xandr Kiseliov (U.R.S.S.) ; categ. 
grea : George Foreman (S.U.A.) în
vinge prin oprirea 
priza a 2-» p«
(U.R.S.S.).

Echipa de fotbal

meciului în re- 
Ionas Șepulis

Echipa de fotbal a Ungariei și-a 
menținut titlul olimpic pe care l-a 
cucerit în 1964 Ia Tokio, învingînd 
pe stadionul „Azteca", în fața 
a 60 000 de spectatori, reprezenta
tiva Bulgariei cu scorul de 4—1 
(2—1). în prima jumătate de oră, 
fotbaliștii maghiari au avut cîteva 
ocazii favorabile de gol, dar ele 
nu au putut fi concretizate dato
rită ineficacității liniei de ațac. în 
plus, portarul bulgar Iordanov s-a 
remarcat prin cîteva intervenții ex
celente, îndeosebi în minutul 32 
cînd a apărat magistral un șut al 
lui Fazekaș și în minutul 35 cînd 
a intervenit de trei ori succesiv la 
șuturile periculoase expediate de 
Szucs, Fazekaș șî Nagy.

între timp, jucătorii bulgari, deși 
au insistat mai puțin în atac, au 
reușit să deschidă scorul în minu
tul 21 cînd, la un corner executat 
de A. Hristov, Dimitrov a introdus 
balonul cu capul în poartă. în ul
timele minute ale primei reprize 
dominarea fotbaliștilor maghiari 
s-a accentuat și într-un interval de 
numai două minute ei au răsturnat 
complet situația de pe tabela de 
marcaj, ca urmare a două goluri 
marcate de Menczel și A. Dunai.

Telefoto Agerpres
Imediat după aceasta, ca urmare' a 
unor iregularități comise de jucă
torii bulgari, arbitrul mexican Leo 
Diego a decis eliminarea .de pe, te
ren a jucătorilor Dimitrov, Ivkov 
și A. Hristov.

în aceste condiții, repriza a două 
nu a mai avut istoric. Superiorita
tea numerică a formației maghiare 
i-a permis acesteia să înscrie încă 
două goluri prin Iuhasz (min. 50) și 
A. Dunai (min. 61). Către final, și 
echipa maghiară a pierdut din 
efectiv : Juhasz a fost eliminat 
pentru joc dur.

O luptă sportivă de o rară spec- 
taculozitate a prilejuit finala- tur- 1 
neului olimpic de polo pe apă în | 
care echipa Iugoslaviei a întrecut, ■ 
după prelungiri, reprezentativa I 
U.R.S.S. cu scorul de 13—IL Po- I 
loiștii sovietici, care conduceau | 
după prima repriză cu 3—2, au fost , 
conduși la rîndul lor reușind să I 
egaleze scorul de trei ori: 4—4, | 
5—5 și, în sfîrșit, 11—11 cu. șase 1 
secunde înaintea încheierii timpu- I 
lui regulamentar de joc. în primele I 
trei minute, ale prelungirilor, Maro-, I 
viei a transformat două lovituri li- . 
bere de pedeapsă permițînd Iugo- , I 
siaviei să ia conducerea cu 13—11, . | 
rezultat care nu s-a mai schimbat...

Medalia de bronz.a revenit Un- I 
gariei, campioană olimpică la To- | 
kio, care a învins cu ■ 9—4 (1—1, ■
4—1, 4—1, 0—1) echipa Italiei.

Sfîrșit de sezon
hand ba I i st ic

SCURT
DE PESTE HOTARE

Ieri, la o săptămînă după băieți, 
și handbalistele au jucat ultimul 

. „act" al stagiunii de toamnă. Un 
I ' meci’ hotărîtor s-a disputat la Timi

șoara unde Universitatea — fruntașa 
I clasamentului — a suportat cu brio 
if asaltul uneia din concurentele la su

premație, Confecția-București. Gaz- 
I dele au cîștigat cu- 12—4, încheind
■ astfel pe primul loc și al doilea tur

al campionatului. Tot la Timișoara 
feroviarele bucureștene, întreeînd cu 
9—6 formația Constructorul din lo
calitate, își mențin locul secund, la 
■numai un punct diferență de lidere, 

I fapt ce le oferă perspective pentru 
[ primăvară. în Capitală cele două în- 

tîlniri feminine, Progresul—Rulmen- 
I tul Brașov și Universitatea—Voința 
. Odorhei, au avut desfășurări deose

bite. Contînd, probabil, doar pe a- 
vantajul terenului, jucătoarele de la 
Progresul au evoluat într-o degaja
re vecină cu indiferența și firește 
au... pierdut. Rezultat: 17—14 în fa
voarea brașovencelor, ieri necruță
toare în aruncările de la 9 m. Pe 
celălalt teren bucureștean lucrurile 
păreau definitiv tranșate în favoa
rea gazdelor, care și-au ținut adver
sarele, aproape permanent, la o dis
tanță de 2—3 puncte. Dar cu cinci 
minute înaintea fluierului final ne
atenția în apărare a studentelor și 
insistenta oaspetelor aduc egalitatea 
pe tabela de marcaj : 14—14. Bene
ficiind apoi de o norocoasă lovitură 
de la 7 m — de altfel în cele două 
întîlniri arbitrii au dictat, cu sau 
fără întemeiată justificare, 23 (!) de 
asemenea lovituri — bucureștencele 
iau conducerea pe care o păstrează 
pînă la sfîrșit, cu toate că de am
bele părți se mai înscrie cîte un 
gol. Așadar, scor final 16—15.

Transbordarea handbalului în săli 
sau arene acoperite nu diminuează 
însă interesul publicului, căruia i se 
oferă în Bchimb un bogat program 
internațional:

Turneul masculin și feminin, do
tat cu „Cupa orașului București", a- 
flat la a IX-a ediție, domină „re
pertoriul" sezonului de sală. Băieții 
își dispută trofeul între 13—18 no
iembrie în compania echipelor Spa-

niei, R. P. Ungare, R.S.F. Iugosla
viei, R.S.S. Gruzine și reprezentati
vei de tineret a țării. Fetele vor 
juca în cadrul aceleiași competiții, 
dar de la 29 noiembrie la 1 decem
brie, alături de selecționatele R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Ungare, Uniunii So-, 
vietice, R. D. Germane și echipei de 
tineret.

în cadrul preparativelor pentru a- 
cest examen, echipa noastră femi
nină va mai susține joi 7 noiembrie, 
în sala Floreasca din Capitală, și 
sîmbătă 9 noiembrie, la Cluj, jocuri 
eu reprezentativa R. F. 
niei.

Meciuri de atracție se 
cele ce vor fi disputate_ „ __
băieților alături de campionii mon
diali, jucătorii cehoslovaci, la Bucu
rești (24 noiembrie) și Cluj (26 no
iembrie). Evenimentul, apreciază spe
cialiștii, deține „afișul" sezonului. 
Handbaliștii vor mai întîlni echipele 
R. D. Germane (București 7 decem
brie) și R, F. a Germaniei (13 și 15 
decembrie) la Bremmen și Kiel. în 
fine, sportivele din prima echipă a 
țării noastre vor efectua un scurt 
turneu în Cehoslovacia — între 15 
și 17 noiembrie — urmînd ca peste 
o lună să ia parte la un mare tur
neu internațional feminin organizat 
de federația sovietică de speciali
tate.

® LA DUBLIN s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională dintre selecțio
natele de rugbi ale Irlandei și Austra
liei. Sportivii irlandezi au obținut 
victoria cu scorul de 10—3 (5—3).

O LA RUSE s-a desfășurat meciul 
internațional de fotbal dintre selec
ționatele de tineret ale Bulgariei șl 
Iugoslaviei (jucători sub 23 de ani). 
Tinerii fotbaliști iugoslavi au termi
nat învingători cu scorul de 2—1 
(0—0).

a Germa-

anunță și
de „7“-le

D. ILIESCU

» DUPĂ CINCI RUNDE, îty clasa
mentul turneului internațional mas
culin de șah de la Belgrad conduce 
Gipslis (U.R.S.S.) cu 4 puncte, urmat 
de Kurajița (Iugoslavia), Minici (Iu
goslavia) 3,5 puncte etc. în runda a 
5-a Martinovici a remizat cu Gipslis.

O ÎN CADRUL PRELIMINARII
LOR campionatului mondial de fot
bal, la Belgrad s-au întîlnit ieri echi
pele Iugoslaviei și Spaniei. La capătul 
unui meci echilibrat, întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

• 30 000 de spectatori au urmărit 
la Sofia meciul dintre reprezenta
tivele de fotbal ale Bulgariei și 
Olandei, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial. Fotba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0) prin golurile 
marcate de Bonev (din lovitură de la 
11 m) și Asparuhov.

PRONOSPORT
Concursul din 27 octombrie

Portugalia—România
Iugoslavia—Spania 
Fiorentina—Milan 
Internazionale—Cagliari 
Juventus—Bologna 
Lanerossî—Atalanta 
Napoli—Roma
Pisa—Varese

(3-0) 
(0—0) 
(0-0) 
(4—0) 
(1—0) 
(1—0) 
(0—0) 
(1-1)

1 
X 
X
1
1
1 

X 
X

Sampdoria—Palermo 
Verona—Torino 
Chimia Sv.—Oțelul < 
A.S. Cugir—Metalul 
Turnu-Severin 
Electroputere—Poli
tehnica Timișoara

Gl.

(0—D 
(3—0) 
(3—1)

(3—2)

(1—0)

2
1
1

1
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Puternice
manifestații
pentru
încetarea /

din Vietnam
LONDRA 27 (Agerpres). — Du

minică au avut loc la Londra mar
șul și demonstrația mai multor 
zeci de mii de tineri în semn de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam. Marșul a început de pe 
malul Tamisei. Demonstranții pur
tau steaguri ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
și pancarte cu inscripții împotriva 
războiului agresiv al S.U.A. Co
loana principală a parcurs stră
zile centrale ale orașului, trecînd 
prin Trafalgar Square și prin fața 
sediului guvernului. Pe Fleet Street, 
unde se află redacțiile ziarelor 
londoneze, demonstranții și-au ex
primat dezaprobarea față de ati
tudinea presei reacționare în pro
blema vietnameză. Din Trafalgar 
Square, o coloană de aproximativ 
4 000 de tineri s-a îndreptat spre 
ambasada S.U.A., păzită afară de 
1 000 de polițiști si înăuntru de 
unități de infanterie marină ameri
cane. Cînd demonstranții au în
cercat să rupă cele zece cordoane 
de polițiști dispuse în apropierea 
ambasadei, s-au produs ciocniri 
soldate cu răniți.

Cu excepția ciocnirilor de la am
basada americană, marșul și de
monstrația s-au desfășurat fără in
cidente grave.

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-VENEZUELEAN

La invitația guvernului Republicii 
Venezuela, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a efectuat o . 
vizită oficială în Venezuela între 
20—25 octombrie 1968. Cu acest pri
lej, președintele Republicii Venezue
la, dr. Raul Leoni, a primit în 
audiență pe ministrul afacerilor ex
terne al României cu care a avut un 
cuprinzător și cordial schimb de ve
deri în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor multilaterale dintre cele două 
țări și asupra unor probleme inter
naționale actuale.

Ministrul afacerilor externe român 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
dr. Reinaldo Leandro Mora, interi
mar cu relațiile externe ale Vene
zuelei. în scopul asigurării condiții
lor corespunzătoare unei mai bune 
apropieri și cunoașteri reciproce, 
precum și pentru a oferi un cadru 
juridic adecvat, cei doi miniștri au 
semnat, în numele guvernelor lor, un 
acord de colaborare culturală și 
științifică care prevede vizite reci
proce de oameni de știință și cul
tură, schimburi de informații și ma
teriale cultural-științifice, de pro
grame de radio și televiziune, schim
buri artistice, de conferențiari și stu- 
denți.

în cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri au examinat unele probleme 
actuale ale vieții internaționale, sub
liniind necesitatea continuării efor
turilor pentru îmbunătățirea relații
lor dintre state, a dezvoltării coope
rării dintre ele, a asigurării păcii și 
securității în întreaga lume. Părțile 
au fost de comun acord că asigura
rea dezvoltării unor relații normale 
între state, indiferent de orînduirea 
lor socială, o constituie respectarea 
principiilor independenței și suvera
nității, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc și, totodată, renunța
rea la forță sau la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state, respec
tarea legalității internaționale.

Exprimîndu-și părerea că fiecare 
țară, indiferent de mărimea sa, își 
poate aduce contribuția la promova
rea unor relații normale între state, 
contribuind la progresul civili
zației umane, la rezolvarea pro
blemelor cruciale ale contemporanei
tății, cei doi miniștri au evidențiat 
însemnătatea pe care o are crearea 
tuturor condițiilor necesare pentru 
ca statele mici și mijlocii să-și poată 
afirma pe deplin personalitatea.

Apreciind că acumularea continuă 
de armament și îndeosebi de arma-

ment nuclear reprezintă un pericol 
grav pentru omenire, părțile și-au 
exprimat dorința ca, împreună cu 
alte țări, să sprijine eforturile me
nite să ducă la dezarmarea generală. 
Ele au recunoscut că tratatul de me- 
proliferare a armamentului nuclear 
reprezintă un pas înainte în această 
direcție și au subliniat necesitatea 
ca el să fie urmat de măsuri con
crete în vederea încetării cursei înar
mărilor și realizării dezarmării ge
nerale.

In încheierea vizitei, ministrul 
afacerilor externe al României a 
exprimat, în numele guvernului ro
mân, gratitudine pentru căldura cu 
care a fost primit de către guvernul 
și poporul Venezuelei. Ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România a invitat pe ministrul 
relațiilor externe al Venezuelei să 
facă o.vizită oficială în România.

(Agerpres)

Festivalul ziarului
Akahata"

TOKIO. — Corespondentul Flo- 
rea Țuiu transmite : La Tokio a a- 
vut loc ieri cel de-al 10-lea iesti- 
val al ziarului „Akahata", organ al 
Partidului Comunist din Japonia.

în cadrul mitingului care a inau
gurat festivalul a luat cuvîntul se
cretarul general al P.C. din Japo
nia, Kenji Miyamoto. Referindu-se 
la problemele imediate ale activi
tății partidului, el a subliniat ne
cesitatea întăririi sprijinului acor
dat forțelor democratice din Oki- 

. nawa în campania electorală pen
tru alegerile de la 10 noiembrie, a 
intensificării acțiunilor revendica
tive ale clasei muncitoare.

Cu prilejul Zilei* AGENȚIILE 

Forțelor Armate [
Z22CT

DE PRESĂ

ale României TRANSMIT
TIRANA. — Cu prilejul Zilei For

țelor Armate ale Republicii Socia
liste România, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al României la 
rana, Gheorghe Micu, a oferit 
cocteil în saloanele ambasadei, 
participat Reiz Malile, locțiitor 
ministrului afacerilor externe 
R. P. Albania, și alte persoane
eiale, șefi și membri ai unor misi
uni diplomatice acreditate la Tirana.

Ti-
un 
Au

al 
al 

ofi-

PARIS. — Atașatul militar, aero 
și naval al României la Paris, Mihai 
Dranga, a oferit vineri Seara o gală 
de filme și un cocteil. Au luat parte 
generali și ofițeri superiori ai Mare
lui Stat Major al armatei franceze, 
reprezentanți ai M.A.E.. atașați mili
tari, precum și șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Paris, per
sonalități ale vieții politice și cultu
rale, ziariști.

ULAN BATOR. — Ambasadorul 
României în R. P. Mongolă, Sandu 
Ioan, a oferit cu prilejul Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socia
liste România. o gală de filme ro
mânești. Au participat D. Bavuu și 
I. Bezia, adjuncți ai ministrului a- 
părării, S. Terendamba, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, ofițeri superiori, șefi ai mi
siunilor diplomatice și atașați mili
tari acreditați la Ulan Bator, ziariști.

In fotografie : o coloană de mani
festant pe Fleet Street 

(Țelefoto Agerpres)

EVOLUȚIA NAVEI
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COSMICE „SOIUZ-3
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MOSCOVA 27 (Ager
pres). — Intr-un comu
nicai transmis de agenția 
TASS se arală că pină la 
27 octombrie, orele 
18,50, ora Moscovei, 
nava cosmică „Soiuz-3", 
pilotată de cosmonautul 
Gheorghi Beregovoi, e- 
fectuase 22 de rotafii, iar 
nava „Soiuz-2", 38 de 
rotafii in jurul Pămîntului. 
In conformitate cu pro
gramul de zbor, în 
cursul zilei s-a efectuat 
o nouă apropiere a celor 
două nave cosmice. Be
regovoi a raportat că s-a 
odihnit bine, că se simte

excelent și că toate siste
mele de bord ale navei 
funcționează.. normal. El 
a dormit înfi-un com
partiment special desti
nat efectuării de cer
cetări și odihnei. Serviciul 
de control medico-biolo
gic a confirmat că starea 
sănătății lui este bună.

Studioul central de te
leviziune din U.R.S.S. a 
transmis ieri, timp de pa
tru minute, un reportaj 
direct 
mică 
crane, 
putut 
navei

de pe nava cos- 
„Soiuz-3". Pe e- 
telespectaforii au 

vedea o parte a 
cosmice

cosmonauful 
iucrînd. Cînd, 
rnandă de pe 
fost pusă în 
cea de-a doua cameră 
de luai vederi, pe ecra
ne a devenit vizibilă 
suprafafa Pămîntului. Na
va „Soiuz-3" se afla în 
acel moment la o înăl
țime de apoximafiv 200 
kilometri. Transmisiile de 
televiziune de pe bor
dul navei „Soiuz-3" 
au fost efectuate prin
intermediul satelitului 
artificial al Pămîntului
„Molnia".

Beregovoi 
la o co-
Pămînt, a
funcțiune

în zona Canalului de 
SueZ — anunță comunicate oficiale 
publicate sîmbătă la Cairo și Tel 
Aviv — a avut loc un duel de artilerie 
între forțele izraeliene și cele ale 
R.A.U., soldat cu morți și i 
ambele părți. Duelul a încetat, 
tervenția observatorilor O.N.U., în 
cursul nopții de sîmbătă spre dumi
nică. Fiecare parte atribuie celeilalte 
răspunderea pentru provocarea acestui 
incident. Izraelul a făcut cunoscut că 
a informat Consiliul de Securitate în 
legătură cu incidentul ce s-a produs 
în zona Canalului de Suez.

Un protocol comercial Pe 
anul 1969 între Iugoslavia și Ceho
slovacia a fost semnat la Belgrad. 
Protocolul prevede ca valoarea schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări să crească cu 10 la sută față de 
anub în curs.

Conferința O.P.E.C. Duminică 
dimineață s-a deschis la Teheran 
conferința O.P.E.C., care grupează 
principalele țări exportatoare de pe
trol — Iranul, Irakul, Arabia Saudită, 
Kuweitul, Qatarul, Libia, Indonezia și 
Venezuela. Conferința își propune să 
precizeze condițiile unei colaborări 
mai strînse între țările membre.

Grupul parlamentar so
cial-democrat din Bundes- 
tagui vest-german intenționea
ză să propună Uniunii creștin-demo- 
crate desemnarea unui candidat co
mun, în persoana Iui Georg Loeber, 
ministrul transporturilor, la alegerile 
pentru postul de președinte al R. F. a 
Germaniei.

Liderii studențimii din ca
pitala mexicană au declarat că 
sînt hotărîți să continue manifestațiile 
pînă cînd vor obține satisfacerea re
vendicărilor lor privind democratizarea 
sistemului de învățămînt.

Ministrul cipriot al apă
rării și afacerilor interne, 
Polycarpos Georghadjis, a părăsit du
minică Nicosia, plecînd la Londra. 
Numeroase informații afirmă că el ar 
urma să-și părăsească funcțiile gu
vernamentale ca urmare a acuzației 
ce i-a fost adusă de actualul guvern 
de la Atena de a fi participat la orga
nizarea unui atentat împotriva 
lui ministru grec, L 
Georghadjis și-a prezentat sîmbătă 
seara demisia, dar președintele Maka
rios a refuzat să o accepte.

Pădurile și plantațiile din | 
nordul Okinawei sînt mistuiteB 
de un puternic incendiu declanșat în B 
seara zilei dc 24 octombrie, în timpul B 
unor exerciții militare ale unităților “ 
S.U.A. staționate aici.
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Sesiunea Adunării Naționale
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 27. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite: în 
sala spaniolă a Hradului din Praga 
s-au desfășurat duminică lucrările 
celei de-a 28-a sesiuni a Adunării 
Naționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Ținută în ajunul ce
lei de-a 50-a aniversări a procla
mării Republicii Cehoslovace, se
siunea . a. avut pe ordinea de zi 
două puncte: dezbaterea și adopta
rea proiectului de lege constituțio
nal privind reorganizarea pe baze 
federative a statului, precum și a 

■ la 
naționalităților conlocui

toare din R. S. Cehoslovacă.
La lucrările sesiunii au partici

pat L. Svoboda, președintele R. S. 
Cehoslovace, A. Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. 'al P.C. din Ceho
slovacia, O. Cernik, președintele 
guvernului cehoslovac, G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, și .alți conducători de par
tid și de stat.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de J. Smrkovsky, președintele 
Adunării Naționale cehoslovace, 
au luat cuvîntul C. Cisar, președin
tele Consiliului Național ceh, și O. 
Klokoc, președintele Consiliului 
Național slovac, care au informat 
pe deputați despre activitatea de
pusă de aceste două organe în ve
derea pre.gătirii textului de lege 
privind reorganizarea pe baze fede
rative a statului. în continuare, O. 
Cernik a rostit o amplă cuvîntare 
în care a subliniat principiile fun
damentale ale reorganizării fede
rative a R. S. Cehoslovace. B. Ku
cera, ministrul justiției, a prezen
tat proiectul de lege referitor la 
situația naționalităților conlocuitoa
re din R. S. Cehoslovacă.

în urma dezbaterilor, ambele legi 
constituționale au fost adoptate în 
unanimitate de cei 265 de deputați 
prezenți la lucrările sesiunii.

Mesajul conducătorilor cehoslovaci

adresat tineretului
PRAGA 27 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a proclamării Cehoslovaciei, Lud- 
vik Svoboda, președintele R. S. Ce
hoslovace, A. Dubcek, prim-secre
tar a! C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, J. Smrkovsky, președintele 
Adunării Naționale, și O. Cernik, 
președintele guvernului, au adresat 
tineretului cehoslovac o scrisoare 
deschisă în care acordă o înaltă 
prețuire poziției „majorității covîr- 
șitoare a tinerei generații care a 
reacționat cu cumpătare și înțelep
ciune la realitatea actuală com
plexă".. Tineretul, se arată în scri
soare, a dat dovadă de o înaltă 
conștiință și activitate, și prin ac-

țiunile sale a demonstrat nu numai 
mîndrie națională, patriotism și cu
raj, ci și conștiința apartenenței la 
celelalte pături ale societății, încre
dere în organele legale de stat și 
de partid și în reprezentanții lor, 
sprijin activ și neformal față de 
ideile socialismului, față de .forța 
conducătoare a republicii — Drrti- 
dul Comunist din Cehoslq.^ria. 
Conducătorii cehoslovaci își încheie 
scrisoarea arătînd că în activitatea 
organelor de partid și de stat 
„principiul fundamental rămîne 
traducerea treptată în viață a in
tențiilor programului de acțiune al 
partidului și a declarației-prograițâ 
a guvernului".

Un eveniment
memorabil în istoria

cehoslovac
(Urmare din pag. I)

Intensificarea campaniei electora
le prezidențiale din S.U.A. se gre
fează pe o serie de realități care in
fluențează puternic atmosfera vieții 
interne și care — după părerea una
nimă a observatorilor politici ame
ricani — vor face ca sarcina viito
rului locatar al Casei Albe să fie 
extrem de dificilă. Nemulțumi
rile rasiale și violența pe străzi 
continuă ; protestul împotriva răz
boiului ia amploare ; polițiștii 
apar pe străzile New York-ului în 
ciudata postură de demonstranți, ce- 
rînd sporirea salariilor — iată numai 
cîteva din temele care domină , pri
mele pagini ale ziarelor americane 
in aceste zile premergătoare alege
rilor. „Cine poate guverna ?“ — se 
întreabă „New York Times" în titlul 
unui editorial în care ajunge la con
cluzia că „a devenit răspîndită neli
niștea provocată de faptul că difi
cultățile externe și interne ale na
țiunii sînt atît de incandescente și 
ele complicate, îneît viitorului pre
ședinte — fie Hubert Humphrey, fie 
Richard Nixon — îi va fi excepțio
nal de greu să guverneze".

Dar, această atmosferă și aceste 
concluzii ale comentatorilor politici 
nu împiedică pe candidații. la preșe
dinție să-și manifeste în continuare 
optimismul în legătură cu perspecti
vele lor de a aplica soluții potrivite 
tuturor problemelor. Lupta pentru 
cîștigarea corpului electoral conti
nuă. Și, cum este de altfel firesc, se 
intensifică pe măsură ce se 
ziua decisivă.

Tactica vicepreședintelui 
phrey se axează în prezent 
elemente principale : a) atacul direct, 
replica critică, usturătoare la adresa 
principalului contracandidat, Ri
chard Nixon, a platformei sale elec
torale și mai ales a trecutului său 
politic ; b) încercarea de a convinge 
opinia publică că prin venirea lui 
la conducerea țării se va produce 
efectiv o schimbare și că apartenen
ța la actuala administrație nu va 
determina nicidecum o perpetuare a 
politicii și stărilor de lucruri din 
prezent ; c) punerea în evidență a 
realizărilor din trecutul său politic, 
anterior asocierii cu actualul preșe
dinte, de om cu vederi largi libera
le. Prin acest din'urmă element, Hu
bert Humphrey vizează să-și atragă 
voturile tineretului (în special stu
dențimea), ale intelectualității, ale 
populației de culoare, care au consti
tuit masa sprijinitorilor lui Robert 
Kennedy și a senatorului McCarthy.

Actualul vicepreședinte pune, în 
consecință, accentul pe realizările 
șale din timpul activității ca senator 
(1948—1964) cînd a creat subcomi
tetul senatorial pentru dezarmare, 
s-a pronunțat pentru reducerea bu
getelor militare, a avut o serie de

inițiative în domeniul asigurărilor 
sociale, asistenței medicale etc. Dar 
această imagine pe care Humphrey 
se străduiește să o pună în valoare 
este umbrită de „dosarul" acțiunilor 
sale politice din ultimii patru ani și 
în special de 
față de războiul din Vietnam. Astăzi, 
cînd dezbaterile prilejuite de anul 
electoral au dezvăluit, adevărata 
amploare a nemulțumirii populare 
față de răzbpi, vicepreședintele a 
înțeles importanța crucială a unei 
poziții potrivnice războiului, însă 
echivocul unor afirmații ca și întîr- 
zierea cu care s-a produs mutația 
de opinii ridică mari semne de în
trebare asupra șanselor recuceririi 
terenului pierdut.

atitudinea adoptată

tul său de a expune formă
atrăgătoare simple generalități, 
Nixon își poate provoca dificultăți 
sie însuși, scrie „New York Times". 
Una este să promiți că un nou mi
nistru al justiției va stăvili crimina
litatea, că noul președinte va aduce 
pacea și noua administrație va în
locui ajutorul de șomaj eu crearea 
mai multor locuri de muncă, și cu 
totul altceva este să traduci în viată 
o parte sau toate aceste promi
siuni...". AnaJizînd, de exemplu, ac
centul pe care-1 pune candidatul re
publican pe întărirea acțiunilor po
lițienești în vederea restabilirii „legii 
și ordinii" — cuvinte care revin ca 
un leit-motiv în majoritatea cuvîn- 
tărilor acestuia — cunoscutul co-

și să-i încurajeze pe americani să 
aibă din nou încredere unul în ce
lălalt".

■Hubert Humphrey a încercat să 
profite de pc urma unor generalități 
și unoi' probleme, neelucidate din 
platforma electorală a lui Richard 
Nixon, invitîndu-1 pe acesta din urmă 
să. participe la o dezbatere televi
zată, alături de el și de George 
Wallace și sperînd că în această în
fruntare directă va reuși să-și pună 
mai bine în valoare concepțiile poli
tice. mai ales că se bucură de faima 
upui 
Nixon 
mînd 
părea 
treilea

orator redutabil. Richard
a refuzat propunerea, afir- 
că nu acceptă partici-

la dezbatere a celui de-al 
candidat deoarece doreș-
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apropie

Hum- 
pe trei

In ce-1 privește pe Richard Nixon, 
acesta, încurajat de rezultatele son
dajelor de opinie, duce o campanie 
destinsă, zîmbitoare, permițîndu-și 
să evite atacurile personale la adre
sa lui Humphrey (în ultimele zile 
totuși au început să apară și excep
ții) și concentrîndu-și în schimb ti
rul artileriei asupra bilanțului gu
vernării democrate. „Nixon este be
neficiarul unei noi stări de spirit în 
țară. Este vorba de starea de spirit 
a disperării" — scrie ziarul „New 
York Post", sugerând că nemulțumi
rea provocată de actualele stări de 
lucruri favorizează în ultimă instan
ță pe candidatul partidului de opozi
ție. Iată de ce discursurile electora
le ale lui Nixon abundă în sloga
nuri ademenitoare și sonore cum 
sînt: „Vr ‘i pentru o schimbare": 
„Progres f.„â inflație și prosperitate 
fără război !“ ; „Poporul american 
este în marș !“ ; „Nu poporul este de 
vină, ci conducătorii săi..." ; „Să nu 
trimitem oameni vechi într-un post 
nou !“ etc., care sugerează presei a- 
mericane titluri de genul „Campania 
Pămîntului Făgăduinței".

„în această atmosferă seducătoa
re de apropiată victorie și cu talen-

mentator James Reston subliniază 
in ziarul înainte amintit : „Cauzele 
revoltei vor rămîne și ele nu vor pu
tea fi înlăturate prin creșterea nu
mărului polițiștilor".

Totuși, ca un simptom al perspec
tivelor încurajatoare pe care le are 
în alegerile din acest an, Richawi 
Nixon a început să primească în 
ultimele zile un sprijin nescontat și 
de considerabil efect din partea 
multor organe de presă americane 
care păstraseră pînă acum neutrali
tate în campania electorală. Potrivit 
ultimelor date, 483 ziare și 
americane, cu un tiraj total 
milioane exemplare, sprijină 
datura lui Nixon, în timp ce 
blicații, cu un total de 4 milioane 
exemplare, se pronunță pentru Hum
phrey, iar 10 ziare, cu 104 000 exem
plare pledează pentru George Wal
lace. „Lucrul de care avem nevoie 
mai mult decît oricînd — scrie 
revista „Life", care în urmă cu cîte
va zile a declarat că-1 va susține pe 
Nixon — este, după părerea noas
tră, un guvern care să poată reface 
capacitatea de lucru a instituțiilor 
noastre politice și mai ales să cal
meze nervii noștri, să restabilească 
un grad de autoîncredere națională

reviste 
de 21 
candi- 
93 pu-

te să apere sistemul „celor două 
partide", iar la acuzațiile vicepreșe
dintelui în sensul nesocotirii dreptu
lui alegătorilor la o completă infor
mare, a replicat amintind de refuzul 
lui Lyndon Johnson de a susține o 
dezbatere publică cu Barry Goldwa
ter în octombrie 1964 și chiar de răs
punsul negativ al lui... Humphrey la 
cererea senatorului McCarthy de a 
se înfrunta direct. în ajunul Con
venției partidului democrat, în le
gătură cu principalele probleme de 
importantă națională și internațio
nală.

Insistînd asupra propunerii sale, 
vicepreședintele Humphrey a reținut 
o oră de emisie la postul de televi
ziune C.B.S., la 20 octombrie, plătind 
chiar, priritr-un gest spectaculos, 
costul întreg al transmisiei, inclusiv 
cota-parte a celorlalți doi candidați. 
Dar dezbaterea nu a avut loc și sin
gurul rezultat al acestui gest a fost 
agravarea deficitului bugetar al par
tidului democrat care, după cum a- 
firmă trezorierul Comitetului Națio
nal al acestui partid, va fi pînă în 
ziua alegerilor de 5 milioane dolari:

Costul fabulos al campaniilor elec
torale americane a constituit, de-a 
lungul anilor, tema unui nesfîrșit

număr de comentarii, studii, cărți 
etc. Arma cea mai eficace a candida- 
ților o constituie televiziunea care 
asigură accesul direct și imediat la 
un număr imens de alegători. După 
cum arată însă Robert MacNeil în 
lucrarea „Influența televiziunii asu
pra politicii americane", costul unei 
singure ore de transmisie la televi
ziune, spre seară, cînd audiența este 
mai largă, se ridică la 250 000 dolari. 
Potrivit mărturisirilor liderilor par
tidului republican, actuala campanie 
îi va costa în total peste 20 milioane 
dolari (dar adversarii afirmă că ci
fra este micșorată cu aproximativ 10 
milioane). Democrații, care se plîng 
de lipsa acută de fonduri, apreciază 
cheltuielile lor la numai 10 milioane 
dolari (cifră considerată, de aseme
nea, neveridică de către oponenți). 
Cert este însă că dificultățile finan
ciare ale managerilor campaniei can
didatului democrat sînt reale. Mulți 
din oamenii de afaceri care susțineau 
prin donații fondurile acestui partid 
și-au redus în acest an contribuțiile, 
considerîndu-le „investiții nerenta
bile". „Sondajele electorale ne-au fă
cut cel mai mare rău cu putință" — 
se plîngea zilele trecute Robert Short, 
trezorierul partidului.

Intr-adevăr, aceste sondaje conti
nuă să indice un avans al candidatu
lui republican.

De altfel, îndoieli în legătură cu re
zultatul alegerilor au început să fie 
exprimate recent, de tot mai mulți co
mentatori politici americani.' Aceștia 
afirmă că în acest an (ca și în 1948 
cînd Harry Truman a cîștigat în
fruntarea electorală deși cu numai 
două săptămîni înainte Thomas De
wey pornea ca favorit indiscutabil) 
sondajele ar putea să nu ofere o 
imagine pe de-a-ntregul reală, pe de 
o parte, datorită prezenței celui de-al 
treilea candidat care ar putea influ
ența substanțial asupra raportului de 
forțe, iar, pe de alta, datorită numă
rului mare de nedeciși (la care tre
buie adăugate persoanele care au re
fuzat să răspundă la sondaj) și a 
„evidenței că numeroși alegători nu 
manifestă entuziasm față de nici u- 
nul din candidați și pot să-și modi
fice poziția în ultima clipă dacă in
tervine vreun element nou în 
nie“ („Daily News").

Pronosticuri, 
verdicte,
constituie astăzi 
te ale ecuației 
a cărei singură 
unei schimbări,
alegătorii americani această speran
ță se va putea 'ști cu exactitate nu
mai după prima marți a lunii noiem
brie.

campa-

promișiuni, 
sondaje. ■ Toate 

elementele dominan- 
electorale americane 
soluție este speranța 
în cine vor investi

calcule, 
acestea

rea mișcării revoluționare a clasei 
muncitoare. Statul burghez însă, în 
cadrul căruia clasele stăpînitoare au 
folosit puterea pentru a-și consolida 
pozițiile de dominație economică și 
politică, n-a permis ca masele popu
lare sg-și poată realiza aspirațiile de 
dreptate socială. Masele muncitoare 
exploatate au trebuit să ducă o luptă 
continuă pentru înfăptuirea acestor 
teluri, pentru drepturile lor vitale, 
în focul bătăliilor de clasă dintre 
exploatați și ■ exploatatori, în mai 
1921 a fost creat Partidul Co
munist din Cehoslovacia — avan
garda clasei muncitoare din această 
țară în lupta pentru răsturnarea 
domniei exploatatorilor, 
transformarea revoluționară a socie
tății. Conduși de partid, 
muncii din Cehoslovacia au ____
rat în acei ani o luptă neobosită îm
potriva politicii antipopulare a sta
tului burghez, afirmîndu-și prin im
portante acțiuni hotărîrea de a apăra 
interesele fundamentale ale poporu
lui.

In țara noastră sînt bine cunoscu
te lupta și eforturile eroice desfășu
rate de-a lungul anilor, sub condu
cerea P.C.C., de proletariatul ceho
slovac, pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, a libertății și inde
pendenței naționale, pentru idea
lurile socialismului. în perioada 
întunecată a dictatului de la Miin- 
chen și în anii cotropirii hitleriste, 
poporul cehoslovac s-a ridicat cu 
bărbăție împotriva ocupanților fas
ciști, pentru apărarea ființei națio
nale și eliberarea patriei sale. Peste 
25 000 de membri ai Partidului Co
munist din Cehoslovacia au căzut în 
lupta împotriva fascismului. Alături 
de glorioasa armată sovietică, — care 
a purtat povara principală a războ
iului și a dat cele mai mari jertfe 
— de oștile române, fiii poporului 
cehoslovac și-au vărsat sîngele pen
tru eliberarea patriei lor, pentru în
frângerea definitivă a hitlerismului.

. Eliberarea de sub jugul fascist a 
constituit un eveniment de însem
nătate crucială în viața popoarelor 
ceh și slovac, a marcat o eră nouă 
a istoriei lor, permițîndu-le să-și în
făptuiască idealurile de libertate so
cială și independentă națională, să 
devină, ștăpîni pe propriile lor desti
ne și șă-și realizeze năzuința spre fău
rirea orânduirii noi, socialiste. în anii 
postbelici, pășind în noua etapă a 
dezvoltării sale istorice — etapa 
construcției socialiste — poporul 
cehoslovac și-a afirmat cu tărie po
tentele creatoare, realizările sale în 
dezvoltarea economiei și culturii, în 
edificarea noii orînduiri, constituind 
o mărturie vie a dragostei sale de 
patrie, a atașamentului față de cau
za socialismului. Poporul român și-a 
exprimat întotdeauna simpatia și so
lidaritatea față de lupta dusă de po
poarele ceh și slovac pentru eliberare 
națională și socială, pentru un vii
tor mai bun. El a urmărit și urmă
rește cu viu interes munca lor con
structivă și se 
lizările lor în 
sociale.

In condițiile

pentru
oamenii 
desi'ășu-

bucură sincer de rea- 
toate domeniile vieții

noi ale construcției

socialismului, prietenia cu vechi s! 
bogate tradiții dintre popoarele’' ro
mân și cehoslovac s-a ridicat pe o 
nouă treaptă, avînd la bază princi
piile marxism-leninismului șit’~ ier- 
naționalismului socialist, întwnein- 
du-se pe comunitatea orânduirii so
ciale, unitatea țelurilor și aspirații
lor fundamentale, pe interesele co
mune ale luptei pentru triumful cau-.' 
zei socialismului și păcii. Se dezvol
tă continuu relațiile frățești româno- 
cehoslovace. colaborarea multilate
rală dintre țările noastre. în folosul ’ 
ambelor popoare, al operei lor mă
rețe de edificare a noii societăți. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „poporul nostru acordă 
o înaltă prețuire prieteniei româno- 
cehoslovaee — clădită pe baza trai
nică a îndelungatelor tradiții de 
luptă comună pentru libertate și pro
gres, a comunității de țeluri și do 
orânduire, a încrederii tovărășești și 
respectului reciproc. Sîntem încre
dințați că înflorirea multilaterală a 
acestei 
plin 
le 
tre, 
inului".
mente frățești sint animate popoarele 
ceh și slovac față de poporul român. 
Referindu-se la aceste sentimente, 
la prietenia trainică româno-ceho- 
slovacă, tovarășul Alexander Dub
cek, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, a 
spus : „...Popoarele noastre nu au ui
tat că pentru eliberarea lor de sub 
jugul nazist a fost vărsat și sîngele a 
mai mult de 13 000 de soldați ro
mâni, care au luptat pc teritoriul 
țării noastre alături de armata 
vietică.

Dăm o înaltă apreciere operei 
care Partidul Comunist Român 
poporul român au realizat-o în ulti
mii ani în construirea socialismului 
în țara lor".

Pe tărâmul politicii externe Româ
nia și Cehoslovacia militează pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
cu țările socialiste frățești, pentru 
cauza unității acestor țări, pentru 
întărirea păcii și securității inter
naționale. Un obiectiv 
al politicii noastre 
constituie înfăptuirea 
europene — cerință vitală a popoa
relor acestui continent, dezvoltarea 
unor relații noi, sănătoase între toate 
statele Europei pe baza respectării 
independenței și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile in
terne. a egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc. Numai prin in
staurarea unor asemenea relații poa
te fi asigurată destinderea în viața 
internațională, pot fi create condiții 
pentru consolidarea păcii și asigura
rea securității popoarelor.

Cu prilejul semicentenarului Repu
blicii Cehoslovace, poporul român 
transmite poporului frate cehoslovac 
cele mai calde felicitări și îi urează 
din adîncul inimii să obțină noi și 
mari succese în construcția socia
listă. în înfăptuirea hotărârilor Ple
narei din ianuarie a C.C. al P.C.C. 
în vederea înfloririi continue a so
cietății socialiste cehoslovace, a pro
gresului neîntrerupt și multilateral 
al patriei.

servește pe de- 
fundamentale a- 

popoarelor noas- 
a socialis- 

senti-

prietenii 
intereselor 

țărilor și 
cauzei generale
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