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Ieri, în întreaga țară,
Conducitorll de partid fi de 
stai In vizită la expoziția- 
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In această zi, in pre-
. *-------------------------------

zența secretarului 

general al C. C. al 
P. C. R., Nicolae 

Ceausescu, și a 

celorlalți conducători 
de partid și de stat 

a avut loc deschiderea 

anului de invățămint
universitar

La București, festivitățile de 
inaugurare a anului de învă
țământ universitar au început 
cu vizitarea Universității.

Este ora 9. Vasta piață a 
Universității bucureștene ră
sună de uratele și aclamațiile 
miilor de studenți veniți aici 
în întâmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat. în mijlo
cul studenților au sosit tova

M STUDENȚESC

Vasta piață a Universității bucurejlen» răsună de aclamațiile miilor de student!
Foto: AGERPRES

rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa. Oas
peții sînt întâmpinați de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, acad. Gheorghe 
Mihoc, rectorul Universității, 
Zamfir Zorin, secretarul comi
tetului de partid al Universi
tății. Se aflau de față 
Ion Cosma, președintele Sfa
tului popular al orașului Bucu
rești, Petru Enachet prim-

seeretar al C.C. al U.T.C., 
Mircea Angelescu, președin
tele U.A.S.R., care le urează 
bun venit în această cetate a 
științei și culturii, care a îm
plinit 102 ani de existență.

în holul de marmură al 
Universității din București, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de decanii 
celor 20 de facultăți, pe care 
rectorul îi prezintă oaspeților.

La invitația gazdelor se 
vizitează mai multe facultăți.

La facultatea de geologie- 
geografie, se face un popas 
mai îndelungat la laboratorul 
de paleontologie. Acad. prof. 
Miltiade Filipescu, unul din 
continuatorii școlii românești 
de paleontologie cu o bogată 

tradiție și prestigiu internațio
nal, prezintă colecții de mare 
valoare, rezultate in urma des
coperirilor pe teritoriul țării 
noastre. O atenție deosebită a 
fost acordată de oaspeți 
Muzeului „Din trecutul cate
drei**, în care sînt păstrate lu
crări științifice și colecții 
strînse de-a lungul celor 100 
de ani de eristență a acestei 
discipline științifice în țara 
noastră.

La facultatea de limbi și 
literatură română — unde 
vine în întâmpinare acad. Al. 
Rosetti, decanul facultății — 
este prezentată biblioteca, 
vechi centru de documentare 
și cercetare filologică, în 
patrimoniul căreia se află pre

țioase exemplare din tipărituri 
vechi și o colecție de ediții 
princeps, alături de peste alte 
100 000 de volume.

Vizita se încheie la facul
tatea de fizică, unde oaspeții 
primesc explicații din partea 
acad. Horia Hulubei, prof. dr. 
docent Nicolae Bărbulescu, 
decanul facultății, și conf. dr. 
Călin Beșliu. Din aparatele și 
instalațiile diverse aflate aici 
se remarcă cele realizate de 
specialiștii Institutului de fi
zică atomică, în colaborare cu 
cadre didactice ale facultății, 
curm ar fi aparatul pentru nu
mărarea particulelor cu cro
nometru electronic Cuanta-

(Continuare-ln pag. a-IV-a)

Conducătorii de partid și de stat 
au participat la insuilețitele 

maniiestări ale „Zilei recoltei"

Duminică 2 octombrie, într-o atmosferă însuflețită de 
cîntec și petrecere, de voie bună și optimism, s-a desfă
șurat în întreaga țară, sărbătoarea „Zilei recoltei** — 
prilej de trecere în revistă a roadelor muncii tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, a succeselor agriculturii noa
stre, de manifestare a bucuriei culesului.

La festivitățile din Halele Obor, Pavilionul Expoziției 
și în comuna Coșereni, raionul Urxiceni, au luat parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid ți de stat.

Pentru oamenii muncii de la orașe și sate. Ziua recol
tei a constituit o frumoasă și grandioasă sărbătoare, un 
prilej de exprimare a bucuriei pentru toamnele noastre 
de la un an la altul mai bogate, de manifestare a cînte-
eului și jocului popular, a

Prima duminică a lui oc
tombrie. Pe întreg cuprinsul 
țării, la orașe și la sate, între
gul popor a sărbătorit ,.Ziua 
recoltei", zi de bucurie și pe
trecere populară consacrată 
hărniciei oamenilor muncii de 
pe ogoare, belșugului și rod
niciei ogoarelor. Pretutindeni, 
țăranii cooperatori și ceilalți 
lucrători de pe ogoare și-au 
manifestat bucuria pentru ro
dul bogat cules în acest an, 
pentru viața nouă a satelor, a 
întregului popor, care devine 
tot mai bogată și mai îmbel- 

• șugată. în sunetul taratelor 
de lăutari. în toate satele s-au 
încins hore, iar la mustăriile 
bine amenajate cu acest prilej 
s-au ciocnit ulcele cu must $1 
s-a mîncat tradiționala pas
trama cu mămăligută. Aproa
pe în fiecare sat și oraș au 
fost organizate expoziții. în 
care oamenii muncii de pe 
ogoare au prezentat roadele 
culese prin hărnicia lor șl 

obiceiurilor strămoșești.

rodnicia pămîntului. Au avut 
loc entuziaste serbări popu
lare, șezători și carnavaluri.

In Capitală, locurile de în- 
tîlnire le-au constituit cunos
cuta piață a Oborului. Pavi
lionul Expoziției realizărilor 
economiei naționale și Parcul 
Herăstrău.

Belșugul ogoarelor 

in expoziția

de la Halele Obor
Pia*a Obor a îmbrăcat as

tăzi haina sărbătorească a 
tradiționalului tîrg al Moșilor 
de odinioară. Ora 10. Fete de 
pe Valea Arieșului anunță 
prin tulburătoare și prelungi 
sunete de tulnice începerea 
strămoșeștei serbări. Alături 

de făuritorii recoltelor bogate 
din Întinsa Cimpie a Dunării 
și de pe dealurile însorite, mii 
de bucureșteni au venit să 
cinstească în această zi de 
toamnă belșugul roadelor pă
mîntului,

Sunetele tulnicelor sînt aco
perite de urale puternice. Sînt 
manifestări de adîncă dragos
te. adresate conducătorilor de 
partid si de stat caro au venit 
— împreună cu familiile — 
să participe la această mare 
sărbătoare populară. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici. Constantin Drăgan, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc. Florian Dănălache, 
Mihai Gere, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu. Dumitru Popa, 
Vasile Vilcu, Mihai Dalea, Va- 
sile Patilineț, Virgil Trofin, 
precum și Gheorghe Gaston 
Marin șl Roman Moldovan, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, sînt întîmpinați — la 
sosirea în Piața Obor — în 
fata unui portal monumental 
construit cu tradiționalul meș
teșug țărănesc — de tovarășii 
Gheorghe Necula. prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
București al P.C.R.. Ion Cosma 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
orașului București. Matei.Ste
fan. șeful Secției agrare a C.C. 
al P.C.R.. Bucur Șchiopu, mi
nistrul industriei alimentare, 
Mihail Levente, ministrul co
merțului interior. Ion Savu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., An
gelo Miculescu. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Eugen Alexe, 
Nicolae Stefan și Vasile Vaida 
prim-vi-epreședinți al Uniunii

EMIL MARINESCU 
CONSTANTIN ZLĂROG 

GHEORGHE IEVA

(Continuare In pag. a IlI-a)

DE TIME
de Ștefan Iureș

Iată o toamnă care adau
gă la fastuosul alai multi
color al evenimentelor ei o 
manifestare de un larg ră
sunet și cu multiple semni- 
ficații majore — deschi
derea anului universitar în 
prezența conducătorilor de 
partid și de stat. Este, din 
nou, o sărbătoare a rodni
ciei ; de astădată aruncăm 
privirea asupra locurilor 
unde se pregătesc, an după 
an, recoltele științei și 
culturii — promoțiile de 
tineri specialiști în toate 
domeniile de activitate.

O mare de studenți tălă- 
zuia, ieri în piața Universi
tății, martora atâtor mo
mente din trecbtul de luptă 
al Bucureștiului. Și s-ar fi

spus că fiecare ctntec, in
tonat de voci tinere în 
acest luminos început de 
octombrie, era un răspuns 
fericit dat unor vremuri 
cînd studenția echivala cu 
mizeria și nesiguranța zi
lei de mîine.

Replica, înscrisă în isto
ria celor 22 de ani care au 
trecut de la Eliberare, este 
una cu viața studenților de 
azi. Caligrafiată pe perga
mentele oferite de studenți, 
conducătorilor partidului 
nostru, recunoștința fierbin
te și sinceră le-a dat aripi 
acestor viitori ingineri șl 
profesori, agronomi șl me
dici, arhitecți, și artiști, a 
sporit sentimentul lor de 
(Continuare în pag. a ZV-a)

In incinta Universității

DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

IN CINSTEA TOVARĂȘULUI
P.E. ȘELEST

Duminică la amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu soția, a oferit un 
dejun în cinstea tovarășului 
P. E. Șelest, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, și a soției sale 
care, în drum spre patrie, ve
nind din Bulgaria, face o 
scurtă vizită în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Mihai Dalea, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al

P.C.R., precum și A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, cu soția.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
în cursul dimineții, tovară

șul P. E. Șelest a participat 
la festivitățile din Capitală 
prilejuite de sărbătorirea Zilei 
recoltei.

Seara, oaspetele sovietic a 
plecat spre patrie.
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MASURI PENTRU REGLEMENTAREA
ÎNTRERUPERII CURSULUI SARCINII

Comitetul Central a] Parti
dului Comunist Român, anali- 
zind problemele sănătății pu
blice, ale dezvoltării demo
grafice a țării, a Inițiat, pe 
baza unei largi consultări cu 
cadre de specialitate, o serie 
de măsuri menite să stimu
leze creșterea natalității 
populației, Întărim dSnslttel :____ __ ____ I
și îmbunătățire^-conțhiqâ'.. * Infirmitate sau moartea, 
ocrotirii mamei șt copilului. Pericpiul social deosebit al

în cadrul aeeBtormăBuri, avortului și consecințele grave 
zilele acestea «avut Ioc șe- de ordin medical, demografie
dința Consiliului de Slat al și seeiai pe cBre le generează,
Republicii Socialiste România. au impus ca instigatorii, com- 
care a examinat șl idoptat 
decretul pentru reglementarea 
întreruperii cursului ftrcînll.

în expunerea de' motive 
prezentată de ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, 
acad. Aurel Moga, se arată că 
întreruperile de sarcină con
stituie un act cu grave conse
cințe asupra stării sănătății 
femeii și funcțiilor ei biologice 
de reproducere.- Astfel, din 
anul 1957 și pină tn prezent, 
s-a constatat o. creștere simți, 
toare a cazurilor de sterilita
te secundară, a sarcinilor ex- 
trauterine, a nașterilor pre
mature, a avorturilor spon
tane, infecțiilor, hemoragiilor, 
a tulburărilor endocrine etc. 
în plus, unele date medicale 
arată că întreruperile de sar
cină repetate constituie o 
cauză favorîzantă a canceru
lui și a fibromului uterin.

Prevederile excesiv de largi 
ale legiferării de pină acum, 
privind Întreruperea 
sarcinii la cerere, au 
țat negativ asupra 
natural al populației.

Pentru curmarea hotărîtă a 
acestei situații, Decretul Con
siliului de Stat prevede Inter
zicerea prin lege a Întrerupe
rii cursului sarcinii.

In aceeași ședință, Consiliul 
de Stat a examinat și adoptat, 
de asemenea, decretul pentru 
modificarea unor articole din 
Codul Penal, prin care se pe
depsește infracțiunea de 
avort. în sensul unei sancțio
nări corespunzătoare perico
lului social pe care îl prezintă 
această infracțiune. Potrivit 
modificărilor aduse, Codul 
Penal prevede : „Acela care, 
prin orice mijloace, provoacă 
întreruperea cursului sarcinii 
In afara condițiilor admise de 
lege comite infracțiunea de 
avort întreruperea cursului 
sarcinii, efectuată cu conslm-

co- 
anl 
de

țămîntul femeii însărcinate, sa 
pedepsește cu închisoare 
rectională de la unu la 3 
sl interdicție corectională 
la unu la 3 ani“.

De asemenea. Codul Penal 
prevede sancțiuni mal severe 
cind, din cauza întreruperii 
cursului sarcinii, s-a produs 
Vătămarea sănătății femeii, o

plicii și favorizatorii să fie 
pedepsiți la fel ca și autorii. 
Pentru aceleași motive, va fi 
sancționată și tentativa de 
avort.

Decretul prevede el instanța 
judecătorească va pronunța 
interdicția exercitării profe
siei, pe timp de doi pină Ia 
zece ani. cind cel vinovat face 
parte din personalul medlco- 
aanitar.

Intruclt fapta femeii care 
Ișl provoacă singură avort, 
precum și împrejurarea că 
aceasta consimte să i se în-

trerupă sarcina In alte condi
ții decît cele stabilite de lege, 
prezintă de asemenea pericol 
social. Codul Penal prevede 
sancțiuni și tn aceste cazuri.

Potrivit Decretului, deține
rea oricăror instrumente spe
ciale pentru întreruperea 
cursului sarcinii, ca și deține
rea, în vederea întreruperii 
cursului sarcinii, a oricăror 
altor mijloace avortive in afara 
instituțiilor sanitare de spe
cialitate. constituie infracțiuni 
și se pedepsesc conform legii.

Vedere exterioară a noii uzine metalurglce-Bucureștl

A

cursului 
influen- 
sporului

D ECRE T
pentru reglementarea

întreruperii cursului sarcinii
Avlnd In vedere că Întreru

perea cursului sarcinii repre
zintă un act cu grave conse
cințe asupra sănătății femeii 
și aduce mari prejudicii nata
lității și sporului natural al 
populației,

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România

DECRETEAZĂ:
Art. 1 — întreruperea cursu

lui sarcinii este interzisă.
Art. 2 — în 

tul excepțional 
cursului sarcinii 
rizată potrivit 
art. 5, In cazurile tn care :

a) sarcina pune viața femeii 
Intr-o stare de pericol care 
nu poate fi înlăturat prin- 
tr-un alt mijloc ;

b) unul din părinți suferă 
de o boală gravă, 
transmite ereditar, Bau 
determină malformațluni 
genitale grave ;

c) femeia însărcinată

mod cu to- 
întreruperea 
va fi auto- 
prevederilor

care se 
care 
con-

-, -------- --------- - pre
zintă invalidități grave fizice, 
psihice sau senzoriale ;

dl femeia este tn vîrstă de 
peste 45 de ani;

4******»*M***¥**********************

el femeia a născut patru co
pii și ti are in îngrijire;

fi sarcina este urmarea 
unui viol sau a unui incest 

Art. 3 — întreruperea la 
prevăzute In art. 2 

efectua in primele 
ale sarcinii, 
excepțional, cind se 
o stare patologică 

pune în pericol 
întreruperea

cazurile 
se poate 
trei luni

în caz 
constată 
gravă care 
viata femeii, 
cursului sarcinii se poate face 
pină la șase luni.

Art. 4 — întreruperea cursu
lui sarcinii se efectuează in 
cazurile prevăzute de art. 2 și 
3 de medici obstetricieni-gine- 
cologi, In unități sanitare de 
specialitate.

Art. 5 — Autorizarea între
ruperii cursului sarcinii se dă 
de către o comisie medicală 
raională sau orășenească in
stituită în acest scop prin de
cizia comitetului executiv al 
sfatului popular regional sau 
al orașelor București și Con
stanta.

Art. 8 — în cazuri de ex
tremă urgență medicală, cind 
întreruperea cursului sarcinii

trebuie imediat efectuată, me
dicul are obligația ca înainte 
de intervenție, sau. cind nu 
este posibil, în ce! mult 24 ore 
de la aceasta, să anunțe te 
scris pe procuror, care ur
mează a constata, pe baza 
avizului medicului legist și a 
oricăror altor date, dacă inter
venția 
cursului sarcinii a fost nece
sară.

Art. 7 
ruperii cursului 
alte condiții decît cele prevă
zute în acest decret constituie 
infracțiune și se pedepsește 
potrivit dispozițiilor Codului 
penal.

Art. 8 — Prezentul decret 
intră in vigoare la 30 zile de 
la publicare. In același ter
men. ministrul sănătății «> 
prevederilor sociale va emile 
instrucțiuni de aplicare a a- 
cestui decret. ~ 
in vigoare a 
creț decretul 
tncuvilntarea 
de sarcină, publicat in Bule
tinul Oficial nr. 26 din 30 sep
tembrie 1957. ae abrogă.

pentru întreruperea

— Efectuarea Intre- 
sarcinii In

Pe data Intrăm 
prezentului de- 
nr. 463 pentru 

tntrerupe.-'.c.-

reședințele Conciliului de Stat 
CHIVU STOICA

in sprijinul familiilor cu copii,

pentru creșterea natalității

și îmbunătățirea continuă

a ocrotirii mamei și copilului
multilaterală 
edificare so- 
realizările pe

Un militant de frunte al mișcării
muncitorești din România

95

de la

lui I.

dti ani

nașterea

C. Friimî

Desfășurarea 
a procesului de 
cialistă a tării, 
care poporul nostru, copdus 
de partid, le obține In toate 
domeniile de activitate — In 
Industrie, fn agricultură. In 
dezvoltarea științei șl Invăță- 
mintuluf, a ocrotirii sănătății
— asigură progresul susttnut 
al întregii țări, ridicarea con

tinuă a gradului de civilizație 
ș: a nivelului de trai, material 
și cultural, al populației.

Politica partidului ș! guver
nului de făurire a noii orîn- 
duirl sociale este subordonată 
scopului fundamental al creș
terii bunăstării poporului, asi
gurării unor condiții tot mai 
bune pentru oamenii muncii 
de a-și satisface diferitele 
trebuințe de ordin material sl 
spiritual Tn cadrul acestei po
litici. partidul și guvernul 
acordă o deosebită Importantă 
consolidării șl dezvoltării fa
miliei — celulă de bază a so
cietății noastre. Statul socialist 
sprijină prin măsuri economi
ce si sociale, dezvoltarea fa
miliei și înflorirea el, ocro
tirea mamei și copilului, creș
terea, ingrijirea și educarea 
tn condiții tot mal bune a ti
nerei generații fn tara noas
tră. femeii i re asigură conce
dii plătite înainte șt dtfpă 
naștere, se plătesc"alocații ’ 
pentru copii — care se ridică 
anual la peste 3 miliarde lei
— funcționează un mare nu- ■ 
măr de creșe. grădinițe și că
mine de zi. Toți copiii tării au 
asigurată asistență medicală 
și Invătămînt gratuit: o mare 
parte din ei primesc. în tim
pul școlarizării, burse de stat, 
beneficiază de Internate, că
mine sl cantine, tabere si co
lonii de vară. Prin lege, fami
liilor cu 3 sau mai multi copii 
li se asigură reducerea cu 30 
la sută a impozitului, precum 
sl alte avantaje. S-a creat ast
fel. In tara noastră, un cadru 
larg de condiții materiale și 
morale menit să contribuie la 
dezvoltarea și întărirea fami
liei. să dezvolte buna tradiție 
a poporului nostru de a înte-

mela familii trainice, puternic 
consolidate, cu muiți copii.

Pe baza hotăriril Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, o dată cu 
adoptarea de către Consiliul 
de Stat al Republicii Socia
liste România a Decretului cu 
privire la reglementarea în
treruperii cursului sarcinii se 
vor lua it. continuare o serie 
de măsuri menite să stimu
leze și să sprijine puternic 
familia tn creșterea și educa
rea unui număr ctt mai maro 
de copii, promovarea susți
nută a natalității și îmbună
tățirea condițiilor de ocrotire 
a mamei șl a copilului.

în acest scop, fn perioada 
1967—1970. tn mediu' urban se 
vor construi și amenaja noi 
creșe, grădinițe și case ale 
copilului, cu o capacitate de 
peste 20 000 de locuri , de a- 
semenea. tn cadrul cooperati
velor agricole de producție, 
se vor organiza numeroase 
creșe care vor cuprinde apro
ximativ 150 000 de locuri pen
tru copii de vlrstă pină la 3 
ani, precum și circa 5 000 de 
grădinițe sezoniere pentru 
copii preșcolari in vlrstă de 
3—7 ani. ■ Totodată, UCECOM 
și CENTHOCOOP' își vor sriirf 
contribuția ta dezvoltarea re
țelei de creșfe și cămine.

Pentru a veni tn ajutorul 
familiilor cu muiți copil, sta
tul va acorda o Indemnizație 
de naștere, in valoare de 1 000 
de lei, pentru cel 
lea copil născut și 
în același timp, 
de sarcină și 
acordate din bugetul asigură
rilor sociale de stat, se vor 
plăti In cuantum de 100 la 
sută din salariu! tarifar, tutu
ror mamelor salariate care 
nasc al treilea copil și urmă
torii. Indiferent de vechimea 
neîntreruptă în muncă

Pentru a crea mamelor po
sibilități cît mai bune de a se 
ocupa de creșterea. îngrijirea 
și educarea copiilor, se reco
mandă unităților și organiza
țiilor socialiste din comerț.

de al trei- 
următorii ; 
ajutoarele 

lehuzie.

cooperație, alimentație pub’I- 
că. din instituțiile culturale, 
de tnvățămint, sănătate si din 
alte sectoare unde specificul 
mundl permite, să asigure, la 
cerere. încadrarea in produc
ție cu jumătate de normă, a 
mamelor cu copii in virată de 
pină la 7 ani- De asemenea, 
Incepind cu anul școlar 1966— 
1967 se desființează contribu
ția părinților pentru trec r 
tarea de către copil a grădi
nițelor eu orar redus si sezo
nier.

Familiile salariate care au 
copii vor avea prioritate in 
ce privește trimiterile la odih
nă si tratament; de aceeași 
prioritate se vor bucura Si co
piii din familiile cu un numir 
mare de copii le trinrter le 
in tabere de vară si colonii.

Familiile de saiartaU, care 
au trei sau mai multi copii, 
vor putea trimite gratuit, in 
stațiunile balneoclimaterice, 
— unul sau mai multi copil — 
In funcție de numărul aces
tora si tn limita locurilor atri
buite tn acest scop.

Se vor lua tn continuare 
măsuri pentru a extinde 
dreptul de asistentă medicală 
gratuită si asupra femeilor din 
familiile de cooperatori sau 
nesalariați care au cel puțin 
3 copd hi viată 1 acestora li 
se vor asigura fără plată atît 
asistenta medicală în spitale 
Si ambulatorii, inclusiv între
ținere cit si medicamente si 
materiale necesare în timpul 
Internării.

Ministerul Sănătății Si Pre
vederilor Sociale va îmbună
tăți asistenta medicală a ma
mei șl copilului prin dezvolta
rea unităților dc specialitate 
și creșterea numărului de ca
dre medicale și medii sanitare 
de pediatrie si obstetrică-gi- 
necologie. De asemenea, va 
extinde rețeaua de bucătării 
dietetice ale circumscripțiilor 
sanitare, asigurlnd. împreună 
cu organele comerțului de 
stat ?i cooperatist, îmbunătă
țirea aprovizionării lor cu 
lapte și preparate dietetice.

Ti eadro’ i-H'..-1 a-wrb'.u 
de -n .--e e pe sa

e celor secăsăterițl sat 
c*te-.c-r:ți fir* copfi vor fi 
majorate. In ata tel incit și pe 
această cale s* ae stimuleze 
In'eme-.erea de fam;’.:! șt spri
jinirea aeer-.ora de a crește un 
□ umăr mare de copil.

DesSsurind o activitate 
rasțiautl pentru transpunerea 
tn viată a tuturor măsurilor 
pe care statul nostru le la 1° 
vederea sporirii natalității, 
sprijinirii familiilor cu copil 
și îmbunătățirii tn continuare 
a ocrotirii mame! si copilului. 
Ministerul Sănătăți! și Preve
derilor Sociale. Ministerul In- 
vătămintuluL 
Stat pentru 
precum si 
ștești alnt 
chemate să 
acțiuni educativ-sanitare pen
tru promovarea cunoștințelor 
și normelor de îngrijire a să
nătății, In rlndul femeilor, co
piilor și adolescenților, al În
tregii populații Este necesar 
totodată ea organizațiile de 
partid, sfaturile populBre. sin. 
dicatele. organizațiile de tine
ret. de femei, presa și radio- 
te’.eviziunes. să intensifice 
munca de educare a tuturor 
cetățenilor tn spiritul dragos
tei și respectului fată de fa
milie. griji! deosebite fată de 
mamă și copil consolidării 
căminului, al cultivării susți
nute a unor înalte norme de 
conduită și conviețuire tn fa
milie și societate.

Ansamblul de măsuri luate 
recent oglindește grija deose
bită și preocuparea perma
nentă a partidului șl guver
nului pentru înfăptuirea unei 
politici de largă perspectivă 
privind sporirea populație! șl 
apărarea sănătății poporului, 
întărirea familiei și ridicarea 
rolului și răspunderii e| In 
viata societății noastre, pen
tru formarea și educarea tine
rei generații — viitorul tărtî 
— pentru dezvoltarea multila
terală șl Înflorirea continuă a 
patriei socialiste.

Comitetul de 
Cultură ai Artă, 
organizațiile ob- 
tn același timp, 
organizeze largi

In leagăn

Foto: AGERPRES

Fiu al unei familii de țărani 
săraci, I. C. Frimu s-a născut 
la 4 octombrie 1871 în comu
na Birzești-Vaslui. învață me
seria de timplar la Vaslui, iar 
la 18 ani vine in București 
unde se angajează ca lucrător 
la o fabrică de mobilă.

Contactul cu muncitorii din 
București, cu lupta lor in con
tinuă creștere pentru un trai 
mai bun. convingerile căpă
tate prin studiul sistematic al 
ideologiei socialismului știin
țific îl determină să se dedice 
cu pasiune cauzei clasei mun
citoare. idealurilor acesteia 
pentru onstruirea unei vieți 
not lipsite de exploatare.

La sfirșitul secolului al 
XTX-lea I. C. Frimu, alături 
de alți socialiști, iși aduce o 
contribuție prețioasă la orga
nizarea și tr-ăriree asociații
lor peef«.rna>r muncitorești.

Cc—j-„ ' i-.c- in anul 1893 I 
PSDVR a dat nou im
bold mjcărti muncitorești din 
țara noastră. Acest eveniment 
a mapu-soca: activitatea lui 
Fnmu, care si-a întețit efor
turile de educare a muncito
rilor în spiritul Ideilor socia
liste. de propagare largă a a- 
cestor idei in riadul maselor 
muncitoare. în același timp el 
m afirmă ca un promotor a! 
aripei de aKngi. revoluționare 
din partid. luind la congresele 
al V-lea (1898) șl al VI-lea 
(1899) ale P.S.D.M.R. o pozi
ție categorică de combatere 
a atitudinii inconsecvente din 
punct de vedere politic șl 
Ideologic a elementelor nele
gate de clasa muncitoare din 
conducerea partidului, pentru 
Întărirea organizatorică a a- 
cestula.

Dezorganizarea vremelnică, 
tn vara anului 1899 a partidu
lui de clasă al proletariatului 
din țara noastră, nu a tnsepn- 
nat Insă si dispariția mișcării 
socialiste din România. Partea 
înaintată a proletariatului, 
militanții revoluționari, prin
tre cațe ja loc de frunte se 
numără și I. C. Frimu, au dus 
mai departe mișcarea munci
torească, păstrfnd sus stindar
dul roșu al luptei proletare. 
Din inițiativa și sub conduce
rea lui Frimu, redacția orga
nului de presă al partidului, 
cotidianul „Lumea Nouă" se 
reorganizează. în coloanele 
ziarului se ia apărarea gre
viștilor din Capitală și din al
te orașe ale țării, este demas
cată starea de mizerie a ma
selor muncitoare de la orașe 
șl sate. Se susține totodată, în 
mod hotărit. ideea necesității 
reorganizării partidului politic 
de clasă al proletariatului.

Erau momente deosebite 
pentru clasa muncitoare din 
tara noastră, pentru viitorul 
mișcării revoluționare din Ro
mânia. în aceste momente ac-, 
tivitatea și talentul organiza
toric al lu! I. C. Frimu se do
vedesc a fi la Înălțimea cerin
țelor epocii.

Pînă In februarie 1905 cind 
Frimu, ajutat de Volcu An- 
dreescu-Rîureanu și alți mun
citori, își aduce o contribuție 
de seamă ia întemeierea sin
dicatului lucrătorilor tîmplari 
din București, punînd astfel 
piatră de temelie la activita
tea de reorganizare a mișcării 
sindicale din România, dîrzul 
luptător conduce societatea 
muncitorească de ajutor reci
proc „Munca", societate în 
jurul căreia se polarizează, 
după dezorganizarea partidu
lui, întreaga activitate a mun
citorilor înaintați. In cadrul 
acestei societăți, Frimu pune 
bazele și organizează Cercul 
„România Muncitoare" din 
București, pentru ca la 1 
ianuarie 1902 un grup de mi- 
litanți socialiști ai cercului, 
printre care și el, Să editeze 
prima serie a ziarului „Româ
nia Muncitoare".

La 5 martie 1905, fn urma 
apelului lansat de I. C. Frimu, 
C. Dobrogeanu-Gherea, dr. C. 
Rakovski ș.a. vede lumina

I

Noutăți în grădina 
botanică din Cluj

In grădina botanică din 
Cluj a fost creată, din sute 
de tone 
ta unui 
zentind 
Retezat, 
Tot aici 
stincărie populată cu spe
cii din familia campanula- 
ceae. tn grădina japoneză, 
in zona sarcifragaceelor, 
precum și în toate sectoa
rele cu floră și vegetație 
continentală au fost făcute 
completări și amenajări. 
Botaniștii clujeni recoltea
ză atît din grădină, ctt și 
din flora spontană a țării, 
semințele necesare relații
lor de schimb pe care le 
întrețin cu peste 500 de 
grădini botanice din lume.

de pămînt, mache- 
lanț muntos renre- 
masiveie Paring, 

Bucegi si Rodna. 
a fost amenajată o

ti-

parului cea de-a doua serie a 
ziarului. Printre redactori, la 
loc de seamă, se numără și 
Frimu.

Propagandist, orator Înflă
cărat. un neîntrecut talent or
ganizatoric, Frlmu luptă cu 
abnegație pentru reorganiza
rea partidului clasei munci
toare, văzînd în acesta che
zășia realizării țelului final a! 
proletariatului. Membru în 
conducerea „Uniunii Socialis
te", embrionul în jurul căruia 
se va reconstitui, în anul 1910, 
P.S.D.R., el militează în per
manentă pentru gruparea for
țelor clasei muncitoare din 
punct de vedere politic, răs- 
pindind în mijlocul acesteia 
ideile socialismului

Activitatea susținută depusă 
de Frfmu după anul 1905 pen
tru reconstituirea partidului 
politic al clasei muncitoare 
din România avea să-și dea 
roadele prin efortul comun al 
milltanțllor revoluționari, al 
întregului nostru proletariat. 
Evenimentul pe care va avea 
feric .rea să-l anunțe el însuși 
proletariatului român a fost 
prilejuit de mitingul din 19 
decembrie 1909 care a avut 
loc în sala „Dacia" din Capi
tală. în prezenta a sute de 
muncitori și în entuziasmul și 
căldura acestora, I. C. Frimu 
anunța clasei muncitoare din 
România împlinirea dezidera
tului ei. - 
spus el tn aplauzele particl- 
pantilor la miting — munci
torii... își vor constitui parti
dul lor propriu".

Munca depusă de-a lungul 
anilor, priceperea-i și expe
riența organizatorică, capaci-

.De azi înainte — a

tatea și principialitatea sa îl 
atrag stima și respectul mase
lor de muncitori care văd in 
el pe unul din conducătorii 
lor de seamă. Pentru meritele 
sale, lui Frimu i se încredin
țează munci de răspundere in 
conducerea partidului. In cali
tate de secretar al Comitetu
lui Executiv, Frimu luptă cu 
hotărire pentru apărarea in
tereselor clasei muncitoare, 
pentru demascarea exploată
rii și construirea unei noî 
vieți, pentru consolidarea rin- 
durilor partidului.

Cunoscut peste hotare, Frl
mu se bucura de încrederea 
și aprecierea conducătorilor 
mișcării muncitorești interna
ționale. în 1911, V. I. Lenin 
scriindu-i lui Frimu să inter
vină în favoarea a doi emi- 
granți revoluționari ruși ce se 
găseau în tara noastră înche
ia scrisoarea : „Primiți, vă 
rog, dragă tovarășe, salutărije 
mele frățești'.

Lupta sa dîrză și curajoasă 
pusă in slujba Împlinirii idea
lurilor clasei muncitoare l-a 
atras ura înverșunată a cla
selor exploatatoare. De nume
roase ori a fost arestat, în
temnițat și ținut luni de zile 
in Închisoare. Toate acestea 
nu l-au zdruncinat convinge
rile.

După declanșarea primului 
război moqdial de către pu
terile imperia liste, Frimu se 
ridică la înălțimea sarcinilor 
ce sa puneau in fata socialiș
tilor români, afirmînd în mod 
deschis poziția sa de luptă îm
potriva războiului imperialist 
și militînd pentru o deplină 
politică de neutralitate. In
trarea după doi ani de neutrali
tate a României burghezo-mo- 
șlerești in război în vederea 
desăvârșiri! unității naționale 
a poporului român, cotropirea 
teritoriului țării de armatele 
germane l-au găsit pe Frlmu 
pe teritoriul ocupat. In acea
stă perioadă, animat de adinșl 
sentimente patriotice, el acti
vează ilegal, alături de alti 
militanți revoluționari, împo
triva ocupației germane.

în perioada imediat urmă
toare primului război mon
dial. I. C Frimu deși nu ajun
ge la înțelegerea clară, mar- 
xist-leninistă a evenimente
lor. participă cu aceeași vi
goare la organizarea luptelor 
muncitorești. Arestat șl 
schingiuit după puternica de
monstrație a muncitorilor din 
București din 13 decembrie 
1918. I. C. Frimu este întem
nițat la închisoarea Văcăre ti 
unde în scurt timp se îmbol
năvește grav. Lipsit de asis
tență medicală șl supus unul 
tratament bruta! boala 1 se 
agravează. Dîrzul și neînfri
catul luptător se stinge din 
viață la 6 februarie 1919.

Drumul străbătut de I. C. 
Frimu de la simplu lucrător 
la unul dintre militanții în
cercați al proletariatului ro
mân a trecut prin muncă asi
duă, perseverentă. Ca-acte- 
rul lui s-a format si călit la 
școala luptelor clasei munci
toare din România.

La împlinirea a 95 de ani 
de la nașterea sa, clasa mun
citoare din țara noastră evocă 
cu recunoștință și cinstește 
memoria lui I C. Frimu, unul 
dintre cel mai de seamă con
ducători ai ei.

ION IL1NCIOIU

La păsunat In Mantii Rodnei
Foto: AGERPRES



SARBATOAREA MUNCII Șl HĂRNICIEI 
LUCRATORILOR OGOARELOR,

A RODULUI ROMANESC
(Urmare din pag. I)

Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, de repre
zentanți ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații 
obștești din Capitală, ai uni
tăților agricole socialiste, par
ticipante la expoziția-tîrg.

Tineri și tinere îmbrăcați în 
pitorești straie de sărbătoare, 
purtînd pe brațe pîine și sare, 

Sploști cu vin, întîmpină pe 
oaspeți cu căldură. Bătrînul 
țăran cooperatist Ion Nichifor, 
din comuna Vlad Tepeș, re
giunea București le oferă, 
după obiceiul strămoșesc, pîi
ne și sare, în timp ce*'un tînăr 
adresează următoarea urare : 
„în zorii acestei calde sărbă
tori / întreg poporul, de la 
mic la mare / Vă-ntîmpină, 
iubiți conducători > Cu stră
moșeasca pîine și cu sare / Cu 
mine șaisprezece surioare 
vin / Și toate-s țara încunu- 
nată-n lauri l în toamna a- 
ceasta plină de lumini / Pri
viți ai țării faguri mari de 
aur / Sînt grîne, fructe, flori 
sint dragi comori / Din ale 
tării largi grădini și ogoare / 
Vă-ntîmpină Iubiți conducă
tori / Cu pîine românească și 
cu sare /.

Conducătorii de partid și de 
stat mulțumesc pentru primi
rea făcută și gustă din bucate
le și fructele oferite.

16 fete îmbrăcate în costu
me naționale, specifice fiecă
rei regiuni a țarii, purtînd co- 
feulețele cu fructe și struguri 
din renumitele podgorii și li
vezi ce-au dus din vechi tim
puri faima țării departe în 
lume, conduc pe oaspeți spre 
standurile expozițiilor cu roa
dele bogate ale pămîntului pa
triei noastre.

„:..Comori din ale 

țării largi 

grădini, ogoare"

.„Aleea ce duce spre marea 
expoziție este străjuită de pa
nouri ce ilustrează aspecte din 
dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste, din viața social- 
culturală a satelor noastre. 
Oaspeții se opresc la panoul cu 
„Imagini din Bucureștiul de 
odinioară", unde sînt expuse 
stampe reprezentînd aspecte 
din secolele 14, 16, și 19, pre
cum și la gherete cu jocuri 
distractive. Pe traseu fete îm
brăcate în uniforme ale lucră
torilor din comerț oferă con
ducătorilor de partid și de stat 
dulciuri specifice tîrgurilor : 
turtă dulce, alvița, figurine. în 
drum spre Halele Obor, unde 
este amenajată expoziția-tîrg, 
oaspeții se opresc în fata uria
șei piramide de struguri și 
fructe care domină platoul și 
pe care e scris cu litere mari 
— din fructe și struguri — 
„Ziua recoltei — 1966".

In marea hală se pare că 
s-a revărsat întreg belșugul 
de fructe, legume, struguri și 
alte produse ale acestui an. în 
uriașa piață, în care se întîl- 
nesc de zeci de ani producăto
rii din cele mai îndepărtate 
colturi ale țării, sînt prezente 
cu produse peste 100 coopera
tive agricole și gospodării de 
stat din toate regiunile țării, 
în standuri amenajate cu pri
ceperea caracteristică locuito
rilor satelor noastre, sînt pre
zentați strugurii din vechile 
podgorii de la Valea Călugă
rească, Odobești și Panciu, 
precum și din noile podgorii 
ale Argeșului șî Dobrogei, 
fructe din livezile vestitului 
bazin argeșean, legume de tot 
felul din întinsele grădinarii 
ale cîmpiei Bărăganului, roa
de ale pămîntului de la 
poalele Carpaților. Conducă
torii de partid și de stat se o- 
presc la numeroase standuri, 
se interesează de producțiile 
obținute de către unitățile a- 
gricole prezente la expoziție, 
de veniturile obținute în acest 
an din cultura legumelor, u- 
rează cooperatorilor noi suc
cese în munca de viitor. Ei vi
zitează apoi standuri ale co
merțului de stat, ale industriei 
locale.

în timpul vizitei, cooperato
rii din comunele Covasna. re
giunea Brașov, Mircea Vodă, 
regiunea București, Olănesti, 
regiunea Argeș. Urlați, regiu
nea Ploiești, Popești, regiunea 
Galați și din alte comune roa
gă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți con
ducători de partid si de stat 
să guste din produsele lor.

La ieșirea din expoziție con
ducătorii de partid și de stat 
sint întîmpinați de ovațiile și 
uralele miilor de oameni ai 
muncii veniti la sărbătoarea 
belșugului.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Vasile Vîlcu, președintele U- 
aiunii Naționale a Cooperati- 
fclor Agricole de Producție, a 
spus : Astăzi în toate satele și 
orașele tării. întregul nostru 
oopor sărbătorește Ziua re- 
;oltei, instituită de partidul și 

guvernul nostru, ca semn al 
prețuirii muncii și hărniciei 
țăranilor cooperatori, a tutu
ror lucrătorilor de pe ogoare. 
Această mare sărbătoare 
populară constituie un prilej 
de trecere în revistă a succe
selor obținute. Este o mare 
bucurie pentru toți cei care 
luăm parte la sărbătoarea re
coltei de a avea în mijlocul 
nostru conducerea partidului 
și statului. în încheiere, a spus 
vorbitorul, reînnoim angaja
mentul luat de toți oamenii 
muncii de pe ogoare de a spo
ri eforturile pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor iz- 
vorîte din documentele parti
dului cu privire la înflorirea 
agriculturii noastre socialiste.

Intîmpinat cu urale și ova
țiile miilor de participant la 
sărbătoarea belșugului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

„Sărbătoarea Zilei recoltei 
în Republica Socialistă Ro
mânia constituie un minunat 
prilej de trecere în revistă a 
realizărilor obținute de har
nica noastră țărănime, de toți 
lucrătorii ogoarelor în spori
rea continuă a producției a- 
gricole care asigură din ce în 
ce mai bine aprovizionarea 
populației noastre, contribu
ind la mersul înainte al țării 
noastre pe drumul desăvârșirii 
construcției socialiste.

Dați-mi voie, cu acest pri
lej, să transmit întregii țără- 
nimi, tuturor lucrătorilor o- 
goarelor patriei noastre, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui, a Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii noastre 
Socialiste.

Rezultatele pe care le avem 
anul acesta — primul an al 
cincinalului — în producția a- 
gricolă, ca și în producția in
dustrială, demonstrează că 
hotărîrile Congresului vor fi 
îndeplinite cu succes.

Sărbătorind Ziua recoltei, 
țărănimea noastră este hotă- 
rîtă să facă totul pentru în
deplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea, pen
tru ca agricultura noastră să 
înflorească continuu și, îm
preună cu industria sociawstă, 
să asigure un trai îmbelșugat
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și fericit întregului nostru 
popor.

Secretarul general al CC. 
al P.C.R. a salutat prezența 
la marea sărbătoare a belșu
gului din țara noastră a tova
rășului P. E. Șelest, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din U- 
craina. în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Urez țărănimii noastre, tutu
ror lucrătorilor ogoarelor, noi 
și noi succese în activitatea 
închinată sporirii producției, 
ridicării patriei noastre pe 
culmi tot mai înalte ale so
cialismului, ale societății co
muniste.

„Să ridicăm paharul 

pentru țăranii 

cooperatori"

Pe marile platouri ale pieții 
sînt amenajate puncte de dis
tracții, caracteristice tîrguri
lor românești : mustării, gră
tare, bufete, tonete cu dul
ciuri etc. care completează 
panorama uriașei expoziții- 
tîrg. Conducătorii de partid șî 
de stat se opresc la mustăria 
țăranilor cooperatori din co
muna Satu Mare, din raionul 
Urziceni. Marcel Dobre, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Satu 
Mare, se adresează oaspeților 
spunîfld : Veniți la noi să gus
tați din roadele muncii noas

tre. Oaspeții poposesc citeva 
minute la mustăria coopera
torilor. Se servește tradițio
nala pastrama cu mămăliguțâ 
și must roșu.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus: „Să ridicăm paharul 
pentru țăranii cooperatori din 
regiunea București, pentru 
comitetul regional, pentru toți 
comuniștii. Urăm țărănimii 
cooperatiste din regiunea 
București, din întreaga țară, 
mult belșug în toți anii și 
multă fericire".

Continuînd vizita, conducă
torii de partid și de stat se 
opresc în fața unei estrade pe 
care un ansamblu artistic 
prezintă o scenă de balet sim- 
bolizînd strîngerea recoltei. 
Se înfiripă o horă, care apoi 
se transformă în „Perinița". 
Alături de sutele de oameni, 
conducătorii de partid și de 
stat se prind în hora cunos
cută astăzi pe toate meridia
nele.

In uralele mulțimii, condu
cătorii de partid și de stat pă
răsesc marele tîrg îndreptîn- 
du-se spre Pavilionul Expo
ziției realizărilor economiei 
naționale, unde este amena
jată o mare expoziție de 
struguri, fructe și vinuri.

La expoziția 

de vinuri 

și struguri

De la Piața Scînteii și pînă 
la intrarea în impunătorul pa
vilion, coloana de mașini 
trece printre miile de bucu- 
reșteni care au venit la expo
ziție. Conducătorii de partid 
și de stat sint întîmpinați de 
Vasile Mateescu, președintele 
Sfatului popular regional 
București, Petre Berzescu, ad
junct al ministrului industriei 
alimentare, Nicolae Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, 
Mihai Ubornyi, vicepreședinte 

al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție,, cooperatori și conducă
tori ai unităților agricole so
cialiste.

La intrarea în pavilion 
50 de tinere fete îmbrăcate 
în pitorești costume națio
nale, purtînd pe umeri coșu- 
lețe cu struguri și fructe, fac 
oaspeților o caldă primire în 
timp ce un tînăr adresează ur
mătoarea urare : Ale patriei 
podgorii / Rîu de aur au ro
dit. / Glas mi-au dat culegă
torii / Să vă spun „Bine-ați 
venit !" / Bun venit — ni-i 
plosca plină. Coșuri gem de 
tămîioși ; / Și-i în vinuri o 
lumină ! Ca un suflet de stră
moși. ! Via țării roditoare . 
Din Segarcea la Cotnar, / Au 
crescut-o ca pe-o floare / Mîi- 
nile de gospodar. / Și-i în noi 
o bucurie — / A acestei săr
bători ! Cind poftiți la noi în 
vie / Azi, iubiți conducători.

La această expoziție au 
trimis produse peste 150 de 
cooperative agricole, gospo
dării de stat și stațiuni expe
rimentale din întreaga țară, 
participante la cel de-al 
II-lea Concurs republican al 
strugurilor de masă, precum 
și multe alte unități agricole. 
Sînt expuse, de asemenea, 
vinurile renumitelor podgorii 
care au fost medaliate la nu
meroase concursuri naționale 
și internaționale. Mari pa

nouri ilustrează bogata acti
vitate desfășurata în podgorii 
și livezi, precum și perspecti
vele acestora. Conducătorii de 
partid și de stat vizitează 
rind pe rind numeroasele 
standuri, apreciind calitatea 
fructelor, strugurilor și vinu
rilor expuse. Apoi, ei parti
cipă la o degustare a vinuri
lor medaliate. Departamentul 
gospodăriilor agricole de stat 
a oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și P. E Șelest ca
douri.

Carnavalul recoltei

Sărbătoarea recoltei a con
tinuat pînă seara tîrziu la 
case de cultură, în parcuri, pe 
estrade în cîntece și jocuri. 
S-au cîntat vechile cîntece pe 
care geniul milenar al po
porului le-a produs, s-au ju
cat jocuri în strălucitele cos
tume naționale, s-au desfășu
rat șezători culturale în care 
s-au recitat vechile balade și 
noile poezii ale veacului nos
tru. Sportivii și-au arătat în- 
demînarea și talentul.

Marea sărbătoare a recol
tei s-a încheiat cu un feeric 
carnaval. Nesfîrșite cortegii 
de tineri acompaniate de zeci 
de lăutari vestiți au străbătut 
aleile Parcului Herăstrău, îm- 
biind pe bucureșteni la marea 
petrecere populară. Dansuri, 
muzică, costume, măști, focuri 
de tabără, artificii, au trans
format întregul parc într-o 
scenă feerică. în locurile li
niștite se rumeneau la foc 
înnăbușit fripturile. Bachus 
„marele zeu al strugurilor" 
escortat de o adevărată flotă, 
trecea de-a lungul țărmului 
lacului, îmbiind pe partici- 
panți să-i închine o cupă din 
vinul cel nou.

In Bărăgan, printre 

cooperatorii 

din Coșereni

Duminică după-amiază, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Leonte Răutu. losif Banc, 
Mihai Gere, Manea Mănescu, 
Vasile Vîlcu, Vasile Patilineț 
și Virgil Trofin, împreună cu 
soțiile, au petrecut cîteva ore 
împreună cu cooperatorii din 
comuna Coșereni, raionul Ur
ziceni.

Conducătorii de partid și 
de stat sînt însoțiți de tovară
șul Necula Gheorghe, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid București și 
Vasile Mateescu, președintele 
Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional.

Pe străzile Bucureștiului și 
apoi în comunele aflate pe 
traseul pînă la Coșereni se 
observă bucuria cu care este 
sărbătorită „Ziua recoltei*. 
Prin sate și la margine de 
pădure au fost organizate 
mustării unde s-au adunat 
sute de oameni pentru a 
ciocni o ulcică cu must dulce 
și a gusta * tradiționala pas
trama și mămăliguțâ.

La trecerea conducătorilor 
de partid și de stat numeroși 
locuitori ai Capitalei și ai 
comunelor Afumați, Șindri- 

lița. Lilieci. Cătrunești și Mo- 
vilița. afla ți la această oră 
pe străzi sau pe șoseaua ce 
străbate comunele își mani
festă bucuria saluți nd cu en
tuziasm. făcând semne priete
nești cu mina.

„Ziua recoltei" este sărbă
toarea belșugului, cinstirea 
hărniciei oamenilor muncii de 
pe ogoare. După un vechi 
obicei, transmis din moși- 
strămoși, toamna, după strîn
gerea recoltei $i culesul viilor, 
la sate încep să se organizeze 
nunțile, se pun temeliile unor 
noi familii. O vorbă din bă- 
trîni spune că cu cit e toam
na mai bogată, cu atit sînt 
nunțile mai numeroase. 
Toamna aceasta e n 
bogată. Una din dovezi o con
stituie faptul ce duminica 
nunțile s-au ținut lanț în fie
care dintre comunele aflate 
între București să Coțereni.

In comuna Lilieci, sute de 
cetățeni petreceau la o aseme
nea nuntă care își întinsese 
hora incit ocupase toată șo
seaua. La apropierea coloanei 
de mașini, aflind de sosirea 
conducătorilor de partid și 
de stat, nuntașii au ținut cu 
tot dinadinsul ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu persoanele care H Însoțesc 
să petreacă citeva clipe îm
preună cu ei. Mirele Stan 
Manciu ți tinăra mireasă A- 
lexandra invită pe conducă
torii de partid și de stat să 
cinstească cu ei un pahar 
cu vin. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează tinerilor că
sătoriți să fie fericiți în viața, 
să se bucure din plin de satis
facțiile pe care le aduce viața 
de familie...

O scenă asemănătoare are 
loc în comuna imediat urmă
toare. La Cătrunești, alți nun
tași roagă pe conducătorii de 
partid și de stat să le fie 
oaspeți. Manea Valentin, mi
rele și mireasa Caterina îm
părtășesc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu bucuria lor și îl 
roagă să guste dintr-o ploscă 
cu must dulce.

...La Coșereni petrecerea 
prilejuită de sărbătorirea „Zi
lei recoltei" este in plină des
fășurare. Sute de oameni sînt 
adunați la sediul cooperativei 
agricole de producție unde 
are loc o adevărată petrecere 
populară.

Horele au cuprins întreaga 
curte, corul cîntă ca la pe
trecere, iar fete îmbrăcate în 
costume naționale nu mai pri
didesc împărțind căni cu must 
dulce, chiar acum ieșit din 
teasc. Un grătar mare împrăș
tie un îmbietor miros de pa- 
stramă friptă și mititei.

La sosirea conducătorilor 
de partid și de stat, bucuria 
este generală. Uralele și ova
țiile nu mai contenesc. Sute 
de oameni vin în întîmpi- 
nare, fiecare din ei dorind să 
siringă mina conducătorilor 
de partid și de stat.

Tov. Bichir loan, președin
tele Cooperativei agricole de 
producție Coșereni, urează 
oaspeților bun venit și își 
exprimă bucuria pentru fap
tul că au venit să petreacă 
„Ziua recoltei" împreună cu 
cooperatorii din Coșereni.

Dansul și cîntecul se desfă
șoară mai cu foc. Petrecerea 
populară se împletește cu 
bucuria de a avea oaspeți 
dragi. Vestea s-a răspîndit 
repede în întreaga comună. Și 
cum mulți cooperatori se aflau 
la nunți, ei au ținut să vină 
împreună cu mirii, nașii, 
socrii și nuntașii pentru a sa
luta pe conducătorii de partid 
și de stat. Mirele Lungu Du
mitru și mireasa sa Alexan
drina, care își sărbătoreau 
nunta într-o parte a comunei, 
s-au întîlnit la sediul coope
rativei cu mirele Dumitrescu 
Constantin și mireasa Con
stantina, veniți și ei să salute 
pe conducătorii de partid și 
de stat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le urează viață 
lungă și fericită, belșug și 
prosperitate.

La încheierea vizitei făcute 
cooperatorilor din Coșereni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pentru rezultatele 
obținute în muncă și le urea
ză sa obțină noi și importante 
succese, pentru viața îmbel
șugată a fiecărui cooperator, 
pentru prosperitatea și bună
starea întregului popor. La 
urările de viață lungă și să
nătate pe care secretarul ge
neral le adresează celor pre
zenți, aceștia răspund cu urări 
asemănătoare, cu ovații pen
tru Partidul Comunist Ro
mân și patria noastră iubită 
— Republica Socialistă Ro
mânia.

...Locuitorii comunelor de 
pe șosea au aflat despre vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat la Coșereni. Acum ei aș
teaptă înapoierea coloanei de 
mașini spre București. în fie
care comună sute și sute de 
oameni se află de o parte și 
de alta a șoselei. Mulți au 
brațele pline de flori. In fie
care sat au loc adevărate ma
nifestații de simpatie, oa
menii muncii de pe ogoare 
exprimîndu-și bucuria de a 
avea în mijlocul lor pe con
ducătorii de partid și de stat 
la sărbătorirea „Zilei re
coltei*. 1

—

De sub poala muntelui unde 
dealurile vâ’urite Draga- 
șanilor poartă pe creștet po
doaba viilor și pomilor întăr
eați de rod și pînă la Marea 
cea mare, Ia Negru Vodă, de-a 
lungul a peste 2 000 km stră
bătuți pnn satele și orașele 
Argeșului, Bărăganului, și Do
brogei am fost martorii unor 
manifestări entuziaste, gene
rale, in care au fost sărbăto
riți lucrătorii ogoarelor — 
țăranii cooperatori, mecaniza
torii și muncitorii gospodării
lor agricole de stat, acei care 
cu brațele lor însutite în pu
tere de tractor, de combină, 
împletind știința modernă eu 
tradiția, acționează în vastul 
și miraculosul laborator al 
cîmpului, transform înd im
perceptibilele calități ale pâ- 
m intui ui, în plinea pufoasă 

î de pe masa noastră, în rîuri- 
1 le de lapte la care adăstăm 

deopotrivă, copii și virstnici, 
in rumeneala mărului și par- 

' fumul piersicii, în licoarea vii
lor noastre.

| Satele— de !a cele mari pînă
Ia cele ascunse in văile apelor 

I repezi de munte, au îmbrăcat 
haina marilor noastre sărbă
tori. Florile satelor, a poeni- 

1 lor din jur — tradiționale
■ locuri de întilnire —au pălit
■ in fața strălucirii arniciurilor 

de pe iile fetelor din Mateești 
și Ștefănești, de pe cojocelele

I și bundițele flăcăilor din To- 
palu și Gîrliciu, din fotele fe
meilor de la Slobozia și Gri- 
vița. Țarina n-a mai tremu- 

: rat sub duduitul tractorului 
ci de jocul aprig al flăcăilor 
și fetelor prinși în marea 
horă a bucuriei, a muncii îm
plinite.

Horele belșugului
| în Dobrogea ca și în Bără

gan, în Argeș cornul belșugu
lui s-a umplut și in acest an. 
Cu puterea științei și a mași
nilor, prin munca nu a unui 
an, doi, ci a multora, omul a 
învins vitregia naturii, asi- 
gurînd obținerea unor recolte 
mari la toate culturile. Grafi
cele, exponatele, rîsul de pe 
fața copiilor și batrînilor a 
tuturor azi prinși in hore, 
vestesc mulțumirea pentru 
rezultatele întrecerilor de ieri, 
de alaltăieri, de săptămina 
trecută sau de acum un an de 
pe cel mai mare stadion al 
țârii — ogorul. La Comana, 
una dintre cele mai vestite 
cooperative agricole, petre
cerea avea un temei solid — 
în însăși rezultatele acum su
gestiv înfățișate de expona
tele și graficele celor două 
expoziții de cereale și de ani
male : 3 050 kg grîu, 2 450 kg 
floarea-soarelui, 4 700 kg po
rumb boabe în cultură neiri
gată, milioane de lei obți
nute ca venituri din valorifi
carea produselor zootehnice și 
legumicole.

In aceeași Dobroge, alții au 
obținut și mai mult decît cei 
din Comana. La „Fîntînița", 
cei din Băltăgești — coopera
torii și mecanizatorii — au 
ciocnit ulcelele cu tulburel și 
s-au felicitat pentru cele 
3 250 kg grîu cît au obținut la 
hectar, pentru sutele de kilo
grame cu care au depășit pro
ducțiile medii la porumb și 
floarea soarelui. Și cei din 
Viile — raionul Adamclisi au 
avut pentru ce închina : 
10 000 kg porumb știuleți la 
hectar nu-i o glumă ! Ingi
nerii și mecanizatorii, la 
G.A.S. Amzacea hotărîseră, 
la început, să închine cîte un

La Carnavalul recoltei

Bucuriile
toamnei

pahar pentru fiecare vagon 
de gr;u pe care l-au livrat 
anul acesta. Dar și-au dat 
seama că este imposibil. în
sumate vagoanele de grîu li
vrate de ei anul acesta de pe 
cele 4 500 hectare cultivate ar 
fi ocupat complet linia ferată 
Constanța—București.

Sărbătoarea a fost gene
rală. A fost sărbătoarea mun
cii, a rodului acestei toamne 
bogate. La Slobozia au ve
nit tineri cu echipele de 
fotbal și de oină, cu bi
cicletele ; au venit fetele cu 
dansurile lor frumoase de pe 
Ialomița. Au venit să se în
treacă in cîntec și joc, să pe
treacă la tradiționala cher
meza a culesului. Trecînd 
peste ispita greu de învins a 
puilor învirtiți în țepușă, a 
cîrnăciorilor de porc și frip
turilor de batal, împreună cu 
cei prezenți au aplaudat mai 
întîi sucesele înscrise de a- 
cum în cartea de onoare a 
muncii ca o treaptă a urcușu
lui continuu. 3 200 kg pro
ducția medie pe cele 18 000 ha 
cu porumb recoltate pină a- 
cum ; 24 000 kg sfeclă de
zahăr la hectar în loc de 
20 000 kg planificat; 2 050 kg 
floarea-soarelui producție me
die. In graiul lapidar al cifre
lor a fost prezentat și cel mai 
mare succes de pînă acum al 
unui sector ce începe să se im
pună. Cu peste 2 500 000 lei au 
fost depășite veniturile bă
nești planificate a fi realizate 
din zjootehnie pînă la începu
tul lui octombrie. Ialomițci ii 
demonstrează că sînt și buni 
crescători de animale.

Cind gospodarii s-au așezat 
la mese pentru a se înfrupta 
din belșugul rodului acestui 
pămînt strămoșesc, tineri, pe 
estrade și pe iarba verde a 
stadionului, au reluat — pen
tru a cîta oară ? — disputa 
pentru întîietatea în cîntec, 
in joc și sport. Au fost răsplă
tiți cu îndelungi aplauze dan
satorii Șa soliștii din Munteni- 
Buzău, brigada artistică din 
Zmirna pentru montajul „Ser
barea recoltelor**, iureșul de 
foc al celor 60 de dansatori 
din Colibia. Au petrecut și au 
ris oamenii din toată inima. 
Mult haz a stirnit jocurile 
distractive la care au partici
pat tinerii din comunele Gh. 
Lazăr, din Iazu, Grivița și 
Zmirna. La ceasul cind am 
plecat noi, numeroși concu- 
renți la purcelul din virful 
stîlpului nu șterseseră încă tot 
seul de pe el așa că nu am 
aflat numele cîștigă torului 
rîvnitului trofeu.

Sărbătoare cu dublă 
semnificație

La Murfatlar, pentru renu- 
miții podgoreni din Valea Ca- 
rasum, 2 octombrie a însem
nat nu numai o sărbătoare a 
muncii, dar și aniversarea pri
mului deceniu de la constitui
rea gospodăriei agricole de 
stat. Și oamenii au sărbăto
rit-o cum se cuvine ’. La pă
dure, pe iarbă verde, s-au cin
stit — niciodată poate ca acum 
— cu propriul produs al mun
cii lor; și-au amintit, în crim- 
pee, emoțiile primelor recolte 
de struguri strînse, a celor 
dintîi contitați de vin livrate 
dincolo de hotarele patriei, a 
primei serii de turiști străini 
veniți să admire „pe viu" vii
le și licoarea din crama Mur- 
fatlarului. Dar de cîte nu și-au 
amintit !.«,

Zece ani... Puțin, dar foarte 
semnificativi pentru a ilustra 
ceea ce înseamnă dăruire în 
muncă, materializare a efor
turilor. în acest răstimp, prac
tic s-a născut podgoria — de 
la cinci hectare cultivate în 
1956 s-a ajuns acum la aproa
pe 1 100 — prin gospodăria 
agricolă de stat, Murfatlarul 
devenind localitatea amintită 
cu respect în discuția france
zilor și austriecilor, a unguri
lor și a încă zece-cincispre- 
zece națiuni de pe glob ; este 
unitatea agricolă către care 
s-au îndreptat mai bine de o 
sută de medalii obținute de 
Chardonnay, Pino Griss, Ca- 
bernet-Sauvignon, și varie
tățile de vermut la diverse 
concursuri de vinuri și stru
guri din străinătate și din 
țară.

Eforturile celor de aici s-au 
înmănunchiat și anul acesta 
în realizări lăudabile. Se a- 
nunță nu numai cea mai mare 
producție de vinuri, dar și de 
cea mai bună calitate ; volu
mul cel mai ridicat de bene
ficii — peste 20 000 000 lei.

...O zi de odihnă, o zi de 
plănuiri, o zi de acumulare a 
noi forțe cu care, chiar de a 
doua zi, s-a pornit iarăși asal
tul în imensitatea plantației 
de vie. Se strînge acum re
colta boabelor chihlimbarii ce 
luni în șir au acumulat soarele 
și apa, hrana pămîntului și 
munca omului.

în tirgul Piteștilor

Oaspeților Invitați la „Săr
bătoarea recoltei", argeșenii 
le-au trimis in întimpinare o 
simbolică ștafetă a recoltei. La 
Pitești, în ritmul săltăreț al 
vechiului cîntec „Hai leliță în 
deal la vie", cîntat de zeci de 
fete și flăcăi — o adevărată 
paradă a portului popular — 
purtînd pe umeri coșuri încăr
cate cu struguri și mere, ul
cioare și ploști cu vin și țuică, 
au intrat pe sub poarta marii 
expoziții. Buciumași din Vai- 
deeni ne-au vestit de departe 
intrarea pe un tărim de reali
tate și legendă.

Fată în față au fost puse di
namica dezvoltării producției 
pe aceste locuri — roadele ob
ținute de ne cele 15 000 hec
tare amenajate pentru irigații 
și 117 000 hectare dealuri go
lașe azi terasate, îmbrăcate de 
coroana pomilor și viilor — 
cu Hanul veseliei, avînd la 
poartă armăsarul înșeuat al 
haiducului șl măgarul ostenit 
de povara desagelor a vreu
nui cioban coborit din munte. 
Standul modernelor mașini a- 
gricole ce lucrează în agricul
tura regiunii avea de cealaltă 
parte, tiribombele, scrinciobu- 
rile. roata norocului.

Miile de oameni se hotărăsc 
cu greu între atîtea invitații 
și ispite. Pe stadion fetele unui 
liceu reproduc în ritm și mu
zică culesul viilor și bucuriile 
lui. Plăcintari și gogoșari își 
sparg urechile cu strigătele 
lor, vînzătorii de la budanele 
cooperativelor agricole nu mai 
nimeresc cu ciocănelul pe 
gaura butoaielor. Uitînd de 
coafurile răvășite de fîlfîitul 
aripilor, femeile se luptă cu 
giștele și curcanii grași. Băr
bații ostenesc cu... vin și cu 
sacoșele de gogonele și gogo
șari, ca la cele mai popular» 
și atrăgătoare sărbători.

GH. FECIORII 
ION ȘERBU



Ieri, in întreaga țară, Pentru cămara 
dumneaYoastră

Oameni pe care i-am cunoscut

DESCHIS NOUL
AN UNIVERSITAR

(Urmare din pag. I)

tnNumedit 744, bine cotat 
cercurile științifice internațio
nale.

în cartea de onoare a Uni
versității, conducătorii de 
partid șt de stat au înscrie 
cuvinte de înaltă- apreciere la 
adresa acestui for universitar.

Oaspeților li s-a înmînat 
apoi un dar alcătuit din cărți 
științifice ale cadrelor didac
tice. Un mesaj scris pe perga
ment exprimă recunoștința 
fierbinte a studenților și pro
fesorilor Universității bucu- 
reștene pentru condițiile mi
nunate de studiu create de 
partid și guvern.

...însoțiți de acordurile nemu
ritorului imn al tineretului 
studios — „Gaudeamus Igitur", 
oaspeții se îndreaptă spre ie
șirea universității. De pretu
tindeni ne învăluie tradițio
nalul omagiu — „Vivat Aca
demia 1 Vivat profesoraș f". 
Sentimentelor de dragoste și 
devotament față de Partidul 
Comunist Român le dau glai 
mii și mii de voci ce cintă 
„Sub steagul partidului".

Continuîndu-și vizita, condu
cătorii de partid și de stat au 
fost oaspeții cadrelor didac
tice și studenților de la In
stitutul de științe economice 
„V. I. Lenin".

în întâmpinarea conducători
lor de partid și de stat, în 
piața din fața institutului se a- 
flau peste 10 000 de studenți, 
de la I.S.E., institutele de pe
trol, gaze și geologie, de artă 
plastică și teatru, de la Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu"

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat este întâmpi
nată cu puternice urale Șt 
aclamații.

La intrarea tn Institut, 
oaspeții sînt întîmpinați de 
rectorul Institutului, prof. dr. 
docent Marin Lupu. de corpul 
profesoral și de numeroși itu- 
denți.

Vizitând institutul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au oprit 
tn aulă în fața unei uriaje 
fresce înfățișind istoria co
merțului din țara noastră. 
Artista Cecilia Cuțescu Storck, 
autoarea lucrării, dă expiicații-

Este vizitat apoi Centrul de 
calcul economic și cibernetică 
economică, unde își desfășoa
ră activitatea cercetători,
dre didactice, ingineri, mate
maticieni, economiștL Secre
tarul general al C.C. a! PC.R. 
a urat colectivului centrului 
succese în înfăptuirea obiecti
velor pe care și le-a propus.

Apoi, conducătorii de partid 
și de stat s-au oprit în holul 
mare al studenților, unde sute 
de tineri au ținut să-și expri
me bucuria de a avea în mij
locul lor pe conducătorii de 
partid și de stat la acest 
început de an universitar.

în fața unei machete, condu
cătorii de partid și de stat 
primesc explicații despre riito- 
rul local al institutului, a 
cărei construcție a început. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
stadiul lucrărilor pe șantier.

...Prezența conducătorilor de 
partid și de stat a 
un caracter solemn 
tății de deschidere 
de învățămînt la 
agronomic „Nicolae
Clădirile cu amfiteatre mari, 
săli spațioase de cursuri și 
laboratoarele do'ate cu utilaje 
șt aparatură modernă, întregul 
complex studențesc ridicat 
aici sînt construcții noi ale 
ultimului deceniu.

La intrarea în monumentala 
clădire a institutului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu

ca-

irrvprimat 
și festivi- 
a anului 
InftitUtlil 

Rălcescu".

Stoica și ceilalți conducători 
de partid și de stat sint 
fntîmpinațt de acad. prof. dr. 
docent Eugen Radulescu, rec
torul institutului. Grupuri de 
studente și studenți oferă oas
peților flori și le urează bun 
sorit.

Oaspeții vizitează apoi la
boratorul de pedologie al in- 
stitutuIuL Acad. prof. Gri
gori Obrejanu, șeful catedrei 
de pedologie, prezintă condu
cătorilor de partid și de stat 
expoziția «olurilor țării noas
tre și ii informează despre ac
tivitatea de cercetare știin
țifică desfășurată de specia hști.

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat in continuare 
laboratorul de fitotehnie. 
Muzeul organizat după o me
todă originală de expunere a 
plantelor agricole. î'jcrări ști
ințifice elaborate de specia
liștii laboratorului, activitatea 
cercului științific de fitotehnie 
sint prezentate de prof. âr. Ni
colae Zamfirescu.

în numele cadrelor didac
tice și al studenților rectorul 
institutului oferă in dar tova
rășului Nicolae Ceaușescu m 
pergament în care rint fatsm- 
se cuvinte de profundă recu
noștință pentru gnjn pe cn-e 
partidul și guvernau ță~ti • 
poartă destinelor ștTfatei șa 
culturii românești.

însoțiți de cad-e d-.damce 
oaspeții vizitează rt>—.p’ez-uZ 
studențesc a! auriți ut «ui.

La ieșirea din romplex-i’ 
Studențesc, tinerii cbw'nr” 
ai acestui ie, G'-ecrghe Var. e 
și Floarea Vasile. sot r- scrie, 
au oferit flori torc«irs*Eiî 
N'icolae Ceaușe-cu și cu —- - • 
țumît conducerii de DUrisd n 
de stat pentru eor.^Httde eșuate 
de învățătură și viată, pr-.iri 
largile posibilități CC *« «w 
acum, la terminarea farvrteifeî. 
de a pune in valoare 
ștințele dobîndite ia aas de 
studiu.

La plecare. în d’T.m ie
șirea dH institut, rondncă'o- 
rii de partid și de rtst vizi
tează casa de tsepetsțTe. »e*a. 
terenurile catedrei de rurxut- 
turd, grădina botanică, ri-’.- 
pun didactice și experimen
tale, primind exp’-’eatri «xwpm 
preocupărilor didarricc. < mun
cii de cerrers-e if.i-r.rică « 
cadrelor șt r^dențus* mseixr- 
tulid.

Este ora 11 La H
Instuutul Potirerinic. oaspem 
șint intr-ipanaq* de Ons-en- 
tin Dir.cu’escu. resibm ewr- 
pondent a.’ Acsze-x e. vemsn-. 
institutului. de un 
număr de cadre dxdar*ire e’.e 
acestei cetăți < științei 
reștene. La «cest institut, pe 
uingâ cele 10 f&rultăți emi
tente, în care îrre*ă în acer: 
an aproape 13 000 de rudeați. 
își deschide in «ceri «n pryrple 
cea de-a 11-a Fac'-.‘rș*e de 
automatici, in es-e se pregă
tesc aproape 500 de i.ngixer: F. 
specialiști aut oara :icien.\ «dre 
solicitate to: mai sr.u-? se in
troducerea pe sca*i ^"pă c 
automatizăru în proverb de 
producție, de co-jțr^-^ g^- 
cialistă in țara noastră.

Conducători de partid r- de 
stat se îndreaptă rpre Trzdzrxr- 
nala „Galele a bobocCo^". 
prin care, de mulți ani, ta 
deschiderea anului de f-.ră;Z- 
mînt, studenții din «nu! I — 
sînt primiți de colegvi Io- spucî 
mari, intr-o atmosfe-i feri-.ră-

Conducătorii de pastlăd șj de 
stat se îndreaptă apoi 
laboratoarele tnriitutwăwr 
laborato-ul de chun-ie 
wică sînt întim piuați de
C. D. .Ver.:țe«cu. cos du că-vers; 
laboratorului, imp-rwuă cw wn 
grup de rolabo^etori.

Tn !aborit*o*ul de -rsr-i 
electrice, condneăto-n d« 
pariid șî de stat rint fnrimpi- 
Hați de acad. pro*. I. S. Gheoe- 
ghnx, om de ștrtnfă emerit,

c^p«-

cart lucrează în acest labora
tor de peste 46 de ani, timp în 
care a format tot 
nerații de ingineri, 
tivita £ ea sa bogată 
tat călduros de 
Nicolae Ceaușescu 
la Iți conducători de partid și 
da stat.

Este vizitat apoi laboratorul 
de centrele și rețele electrice, 
unic în înrdțărrîntul nostru 
superior — in care se fac stu
dii privitoare la ansamblul sis
temului enerpetic din țara noa
stră

U.~ r«.u; laborator vizitat este 
cei de tehnico îrstriunilor înal
te. Sa trece apoi la corpul A 
al unde în holul
dîs; fata amri'eațrului se află 
u.n ?E4«d cu lucrări
— căriL tratate, cursuri — ai 
căror aerm sînt profesorii, 
cadrele didactice ale lutita- 
tui^L. Tot sic; « află cartea 
d< au* ■ fnrii'utuluî. Iu care 
tocarăsul Nicolae Cenașesea r 
eexZaiți cerpeți fuseriu curtate 
de îza’tă erreciere a aetisn- 
tătri p-ofe«omlor și studenților 
da«< rutitul.

Conducătorii de partid șt 
de stat pornesc apoi sp-e 
ponlMmi' nori coast-urtri a 
Institutul na politehnic «Ghetyr- 
phe Gheorghiu-Dej". Pe șnxnv 
oaruern Hnî d*
LHa- T". Mzxc-:. - -:ri- m- 
d’x se *i ei cor s * ” r:: . o*. p -
C’h.tert Octzr Doiceșcu. con- 

de
Knți și i’g- Bvaabdces
mu. «••• /■—.
Sp-tiu* Di'“-tor:; ei. :w

z t «z — - i r ’ - ” -î -r - * «• x 
inrm de x G^~~creit: co^- 

A- r»--
* -v-t-ie vrrix.’i n £>•*?-
rtre’e Ct^.g^erz-^: IX-
al 'exl .-rzzz

•ă s*odewrV4* ft rsă»dl-

nmniFi TstaMMM

• im a>onă de 1W ha
di ăi ^« ti As VM i 

rxt se a^eeae H Mi pl 
riîor iewHi» t*ner 
osoîx’r l« i sin «ii *or-
TfZt’k'; « *

•• wd*
r»-w-serc e— pe eip^eare **

atitea ge- 
Pentru ac
este felici- 

tovarășul 
fi de cei-

(Afferp* ea)

„Să fii om gospodar, fă-ți vara 
sanie I Toamna colindă pietre ii 
umple cămara cu de toate, că nu 
se știe cînd aduc rindunelele pri
măvara*. De această zicală mai 
mult sau mai puțin adevărată, — 
fiindcă marile sere de legume fi 
fructe îți oferă 
anului 
seamă
Toamna e anotimpul culesului, 
anotimpul cămărilor, 
vară Întreagă ne-am rezumat la... 
frigider.

Animați de «calași lantinient 
gospodăresc pe care-1 ara fiecare 
gospodină, am pornit să vedem 
cum i« face aprovizionarea de 
iarnă, în toamna aceasta. De la 
Direcția Comercială a oralului «- 
flăm Că tn anul acesta s-a stabilit, 
conform cerințelor, asigurarea cu 
o cantitate de legume ți fructe 
mai mare cu 31,9 la sută fată de 
toamna anului trecut i adică : 41
de mii tone cartofi, 4 mh tona 
ceapă, 3 100 tone rădăcinoase, 
8 500 tone varză, 5 500 tone legu
me diverse, 7 000 tone fructe. 
Tone, tone, tone, ce vor H distri
buite cu prilejui „Zilei Tecoltei* 
In țtanduri speciale timp de 30 de 
zile. Pentru cel care nu-i persrite 
timpul să meargă la piață. • luat 
fiin|ă un oficiu de aprovizionare 
care primește comenzi telefonice 
ți transportă legumele la domici- 
iu. De asemenM. in toate cartie

rele mărginașe si in apropierea 
zonelor industriale an luat tnntă 
încă 200 centre de desfacere si 
aprovizionare. Paralel cu Ifrq-:’rF'c 
proaspete ‘-au pus la disponț'i 

-,S‘U’«atonț«r o țrsernn^'ă cari
tate de w^v/ufTjstrializatr ; 3

conserve. 836 tona fructe 
etc.

mal tot timpul 
„trufandale1 — oamenii țin 

fi. . se aprovizionează.
e 

după ce a

tn Șimonul Branujui, ia poalele Bucegilor

Foto: TR1PU DUMITRESCU

M STUDENfESC
DE JRIEME

ft -re-v ț) t*—««r unit dintre
=.-e-i r*2-e, in «nit ce vin, 
r<- rr.-reta cu ochii ageri 
:• rrimței eo«ori!e subpd- 
mSter.e. cescoperindu-le și 
Hri;’.-a:.-le poporului , erau 
U Institutul de agrono- 
«• e. o seamă din viitorii 
maeroi ai recoltelor bo- 
pete. «cum în anii uceniciei 

un cont al abundenței 
depinzînd tot mat mult de 
roi-ța și priceperea ome- 
ne-sc^ : se găseau, la In
stitutul d:n Poliru, piulți 
chnf-e viitori autori ai pla- 
n^-ilor conform cărora, 
de-a Turgu’ cincinalelor, 
ie ror cyv*nb;nate tn-
dvriria‘e și cetâftâ energe
tice. scoli și spitale. <șe- 
zemmre de artă și cartiere 
de Icnii* Se poate spune, 
c-- sn ringur curîn*. că o 
d-ric cu studenții de «să, 
r:î.">are!e cadre s’e rntesec- 
t\ -c-ncnești. au ve-

tn î-tfll-

-r^.’.mitate. toate carivu- 
d:n:îe de ÎHaplinire a pro- 
erteio- și aspirațiilor noas- 

fre, ale petriei fnseșt

la Sîmbra oilor44
BA1A MARE — (de la co

respondentul nostru).
„La Sîmbra oilor", această 

expresie care fixează un obicei 
devenit tradițional în Mara
mureș, va ft înscrisă pe firma 
unui han a cărui construcție 
a început tnf run loc de o 
deosebită frumusețe naturală : 
Dealul Huța.

Hanul „La Sîmbra oilor" va 
căuta să pună cit mai mult în 
valoare pentru turiștii pe care 
îi va găzdui, peisajele și obice
iurile — și unele și altele la 
fel de pitorești ale Țării Oașu
lui.

O expoziție permanentă va 
înfățișa privirilor cele mai 
atrăgătoare costume populare 
din partea locului, în timp ce 
Ia masă 
țări de 
însoțite 
țuică.

Inaugurarea acestui o^țfnal 
han va avea loc în primă
vara anului viitor f* perioada 
cînd se organizează in satele 
Oașului, Sîmbra oilor.

se vor servi speciali- 
bucătărie oșenească. 
bineînțeles de vetîita

Dăruire
întîlnim în viață, zeci, sute, 

poate mii de oameni. La înce
put figura fiecăruia rămîne 
vie în amintirea noastră, ne 
urmărește, ne ține tovărășie 
la tot pasul. Apoi, zilele, săp
tămânile, anii, ne-o îndepăr
tează, ne fac s-o uităm. Și 
tocmai cînd credeam că am 
uitat-o, o întâmplare obișnuită, 
o vorbă, un gest neînsemnat, 
ne-o readuc în minte cu o 
pregnanță de multe ori mai 
mare decît la început.

Cîteva frunze de castan, pe 
jumătate galbene, mi l-au re
amintit într-una din diminețile 
acestea de septembrie gîndi- 
tor, pe profesorul de matema
tici, Bilcea Oaia.

Eram, tot într-o toamnă, tot 
în septembrie, cu mai mulți 
ani în urmă, într-unq din co
munele din cîmpia Burnazu- 
lui, la Gogoșari, aproape de 
Dunăre. Profesorul, care nu 
de mult fusese numit director 
al școlii, aștepta nerăbdător 
începutul noului an școlar.

— Ai emoții ?
— Desigur f în fiecare toam

nă mi se întâmplă același lu
cru. De parcă eu aș fi elev și 
nu copiii.

— Dar totul e pregătit pînă 
în cele mai mici amănunte : 
clasele, ce s-au adăugat vechii 
clădiri a școlii în vara aceasta, 
sînt gata, manualele au sosit, 
copiii sînt înscriși.

— Și crezi că atât e de a- 
juns ca totul să meargă bine ? 
Principalul este cum îi vom 
învăța pe copii carte. Și asta 
se decide la catedră, la clasă, 
în mijlocul lor. Și nu într-o zi, 
două, ci de-a lungul unul în
treg an școlar. Iar noi sîntem 
acum exact la începutul aces
tui an școlar. Așteptăm să ne 
sosească unul sau doi profe
sori noi. Cum se vor simți la 
noi ? Cum vor lucra acești oa
meni ? Trebuie să avem un 
colectiv de învățători și pro
fesori foarte închegat. Asta se 
reflectă, vrind-nevrînd, asu
pra procesului de învățămînt. 
Se vor speria unii dintre ei 
de exigențele pe care le im
punem ? Se vor apropia cu 
dragoste de copii ? Vor fi ei 
înșiși îndeajuns de pregă
tiți ? Meseria de pedagog este 
foarte pretențioasă...

Erau ginduri, probleme, care 
îl frămintau în dimineața a- 
ceea pe directorul, pe profe
sorul, pe omul din fața mea 
ale cărui priviri inteligente 
lăsau să se întrevadă din
colo de ele un spirit dinamic, 
veșnic nemulțumit de sine, 
străbătut de la un capăt la al
tul de nobila dorință ca trea
ba să meargă din ce tn ce mat 
bine. Dar numai eu dorința, 
oricît de mare ar fi ea. nu faci 
mare lucru. Profesorul era și 
un om de acțiune, un om al 
faptei. Nu era colț de școală, 
nu era lucru cf' de cit impor
tant pe care să nu-l știe. De 
la phireceie de flori, care Im-

FoKm agerpresfu/fd da dansuri somaneșN dfn aegtanea topi

podobeau ferestrele tuturor 
claselor, pînă la ultimul apa
rat pentru experiențe sosit in 
laboratorul de fizică și chimie.

în vara aceea, cot la. cot cu 
părinții copiilor, luase paria 
la zidirea noilor clase ale șco
lii. „într-una din zile — îmi 
povestea un om din sat — 
aveam o treabă și vream să 
plec mai devreme acasă. Aduc 
eu trei care de nisip, dau să 
plec, dar văd că directorul nu 
plecase. Ajuta oamenilor sd 
dea nisipul prin sită. Mai aduc 
un car, zic. Nu se face să plec 
înaintea lui. Cînd vin, dinsul 
tot acolo. Mai încarc o dată. 
Și uite așa, am rămas pînă 
după-amiază . la școală. Și a 
ieșit un lucru pe cinste".

L-am întâlnit mai apoi pa 
director stând de vorbă eu oa
menii din sat seara, tîrziu, 
după ce aceștia veneau de la 
muncă, sau dimineața, înain
te de a pleca, dîndu-le un s*at w 
în privința meseriei pe car« ‘ț 
să și-o aleagă copiii lor, în- 
demnîndu-i să meargă mai de
parte la școală. L-am întilnit 
în tren, venind s-au dueîndu- 
se cu cîte un grup de copii la 
un examen de admitere, trăind 
alături de ei emoțiile și bucu
riile succesului. Mă impresio
na de fiecare dată prezența 
lui vie în mijlocul satului, pa
siunea cu care se dăruia oa
menilor, care îl căutau la ori
ce oră din zi și din noapte, pe 
care îi căuta la fel. Ctt despre 
procesul de învățămînt dm 
școala pe care o conducea, mi 
se pare ca el se vede foarte 
bine și din faptul că rar «e 
întâmpla ca vreunul dintr® 
elevii care terminau cele opt 
clase și plecau la alte șco’L 
pentru completarea studifo*. 
sau pentru calificare, id aibă 
„ghinion" la examenele de ad
mitere.

După o vreme, dnectf>*v'..i 
Dam Bilcea i s-a încredinf.t 
postul de inspector șef Ui Sec
ția de învățămînt a raionului 
Giurgiu.

— Știu că e o muncă 
răspundere, 
tea ei, 
te rog 
foarte 
școala 
ani. De colegii met de aici, de 
oamenii din sat, de leandrii 
care înfloresc și vara, și iarna 
pe coridorul școlii noastre.

Chiar dtn primele zile și-a 
început noua activitate cu ace
eași însuflețire, cu același simț 
de răspundere care îl caracte
rizează.

— Știi ce-am făcut în pri
mele sdptdmfni, după ce mi 
s-a dat noua funcție? Am 
pornit pe teren din comună 
in comună, prin tot raionul. 
Am stat de vorbă cu învățăto
rii, cu profesorii, eu directo
rii școlilor. Am vrut sd-i cu
nosc p« toți. Le am cerut 
să-mi «pună de ce mai au ne
voie la școală. Sa vedem mm 
»*nt greutățile, ca împreuna să 
le putem rezolva mai repede 
și treburile să meargă mai 
bine. Am cunoscut oameni cu 
calități deosebite, care, de 
multe ori, în condiții nu toc
mai ușoare, au făcut și la 
clasă și tn afara clasei lucruri 
care te bucură din tot sufle
tul. Dar m-a mÂhnit faptul că 
am întâlnit și colegi care nu 
știau nici măcar de ce mai au 
nevoie în școala respectivă.

Cele cîteva frunze luminate 
de toamnă mi l-au reamintit 
pe profesorul Bilcea Data. A 
început un nou an școlar. 
Prietenul meu are iarăși emo
ții. Ce-ar fi să-i dau un tele
fon, să-i urez spor la muncă 1

de
ci are fmwus<£- 

îmi spunea afund. Dor 
să mă crezi că mi-« 
greu să mă despart da 
la care am lucrat atfna

(

A<
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CARNET CINEMATOGRAFIC
Că totuși anotimpul estival 

a luat sfîrșit ne-o spun mai 
puțin frumele galbene smulse 
de bătaia vîntului de nord sau 
buletinele meteorologice. Sim
țim toamna mai ales din pro
gramările săptămânale ale 
agendei cinematografice. lata 
cîteva titluri: „Zorba grecul", 
„Țara fericirii", „Diligența", 
„Acuzatul nu s-a prezentat", 
„Therese Desqueyroux", ^Jur
nalul unei femei rn alb" etc. 
(Nu știm de ce o săptămină 
care numără filmele amintite 
mai sus, cărora li se adaugd 
reluări de calitate ca „Omul 
cu două fețe". ..Idiotul" etc^ 
alături de inevitabil sirop roz 
de genul „Cele două orfeline", 
„Notre Dame", sau deconec
tantele amuzante „Fantomas", 
„Coplan își asumă riscul", nu 
poate figura fi tn programele 
de vară ?).

Să ne oprim asupra a trei 
din filmele săptămînii, diferite 
ca gen și stil. Primul e 
„Zorba grecul". Nu cunoaș
tem meritele romanului ..Ale
xis Zorba" — (autor Nikos 
Kazantzakis), carte ce a stat 
la baza scenariului realizat de

cei mai repr<2«xarir regizor 
grec contemporan, Michael 
Cacoycr.^'s. rez’-tezzz.
insă, o emo’’o-.anri perene 
piesată :« atmosfera jumătate 
feudală, jymăiate mistică a 
unei insule grecești ce ne 
amintește Siîiîia neo-esiao- 

italian din prima 
sa perioadă „Nu-i pace 
sub măslini" etc.). Pers^tj 
aproape picaresc, Zorba în 
intepretarea excepțională a 
Iui Anthony Qu:nn, are o 
forță populară rar întîlnîtă. 
Asemenea unora din persona
jele semi-romantice din dra
maturgia americana, Zorba 
este omul de nicăieri, despre 
care nu știi de unde vine și 
unde ra pleca. Vigoare, uma
nism profund și optimism, to
tul plasat însă într-un pre
zent neguros, tmbîcstt de vi
olențe — iată ambianța în 
care se desfășoară 
poveste a prieteniei 
Zorba și naivul său 
Basil. Filmul cultivă
grafie în care negrul este do
minant, fapt ce întărește dra
matismul situației lor (Ace
eași predilecție pentru negru

o conswrdm și k femele sale 
anterxr-are: .S:z!a", ^Faia in 
negru* j. Arinii «a «eGbiînuit 
nmț «1 tragicului (să nu ui
tăm că regizorul a realiza» o 
tulburătoare ^Electra") fie
care din filmele Iui Cscoya- 
nnis face trimireri la drama

pa-e lucrat cu uit aparat ce 
se plimbă printre oamenii de 
pe «-'radă. Ații nd un stil net 
publicistic, filmul are un pu
ternic caracter polemic. Sufe
rințele frumoasei adolescente 
ce caută o slujbă ne trimit 
uneori la Ivrmri cîndra vă
zute („Rc'na orele 11", sau 
„Anna Zacheo"), ceea ce nu 
anulează însă valoarea filmu
lui, dimpotrivă, situîndu-l în- 
tr-un context social cunoscut. 
De la profund socialul „Cu 
miinile pe oraș" al lui Fran

rubrica cinematografică a zia
rului nostru am pledat pentru 
achiziționarea acestui film). 
John Ford este considerat de 
mulți istorici ai celei de a 
șaptea arte drept un monu
ment al filmului american. A 
debutat prin westernuri în 
1920. Georges Sadoul scria 
undeva despre filmele western 
ale lui Ford : „Generos și pa
tern", întotdeauna criticind 
armata și ultra-militarism ul, 
luptind contra prejudecăților, 
și urmările lor, excelent

Toamna filmelor 
așteaptate o vară

ciudata 
dintre 

prieten 
o foto-

antica elină. Scene ca acelea 
ale morții văduvei sau a bă
trânei cocote sînt de o aseme
nea factură, după cum umorul 
secvenței finale, cind fragilul 
teleferic se prăbușește spre 
spaima călugărilor — nu face 
altceva decît să sublinieze 
fundalul tragic al unor exis
tențe umane damnate.

„Țara fericirii" este un film 
care reactualizează maniera 
neorealismului, un film ce

cesco Roși puține filme ita
liene au mai abordat atât de 
pieptiș realitatea, problemele 
cotidiene ale oamenilor sim
pli, de care regizorul Luciano 
Salce (necunoscut pînă acum) 
a reușit să se apropie cu tan
drețe fi sinceritate.

Diligența. Unul din acele 
rare filme western care
creat școală fi stil se află, fn 
sftrșit, in fața noastră (în 
două rtnduri pînă acum, la

au

epicartist fi bun comerciant, 
și familiar, el este, cu tempe
ramentul său puternic ca și 
contradicțiile sale cel 
strălucit 
Thomas 
fapt al 
n.n.). Tn 
filmelor 
o temă 
grup de oameni 
moarte sau de pericole 
nente". La rindul său, John

mai 
continuator al lui 

Ince (întemeietorul de 
genului western — 

cea mai mare parte a 
sale bune descoperim 
comună : cea a unui 

pindiți de 
tmi-

Ford declara t „Mi se pare că 
această modalitate constituie 
pentru mine mijlocul de a 
confrunta oameni luați fiecare 

parte. Acest moment tragic 
permite să se definească, sa 
cunoștință de ceea ce sint, 
iasâ din indiferență, iner- 

convențîe, cotidian. A 
căuta excepționalul și eroismul 
In cotidian, iată resortul dra
matic care îmi convine". Din 
acest punct de vedere „Dili
gența" este tipic pentru fil
mele lui Ford (între altele el a 
realizat 55 filme western). Eroii 
claustrați în spațiul restrîns 
al trăsurii poștale se definesc 
în fața primejdiei comune, 
(atacul iminent al apașilor). 
Toate personajele acestui film 
au intrat in folclorul wes
tern : șeriful generos, intelec
tualul ratat, cow-boyul neîn
fricat. vizitiul vorbăreț, ban
cherul veros etc. (Cînd și-a 
realizat parodia sa western 
„Cintecul preeriei" Jiri Trnka 
n-a ezitat să apeleze tocmai 
la tipologia eroilor din filmul 
lui Ford).

Cu un simț al ritmului 
apropiat de perfecțiune, un 
dozaj magistral al elementelor 
de aventură, o imagine care 
dezvăluie peisajul insolit al 
vestului sălbatic și un ome
nesc profund, „Diligența" 
este unul din actele filme care

în 
le 
ia 
să 
fie,

regizorului, 
la cele 125 
spunea cu 

opera mea 
mult de 10

ti stau la inimă 
care referindu-se 
pelicule realizate, 
amărăciune : „în 
eu nu număr mai
filme în care am putut să mă 
dezvălui total, conform gustu
rilor și afinităților mele. Căci 
chiar dacă ești propriul tău 
producător ești la dispoziția 
distribuitorilor — fapt ce nu-ți 
conferă o libertate mai mare".

PETRE GHELMEZ

Anthony Quinn tn filmul „Zorba 
grecul"ATANASIE TOMA

Cadru din ulmul, „Diligenta

i



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canotaj, Baschet,

Natație, Box,

Oină,
Popice, 

Tir, Șah,
Ciclism, Polo, Tenis,

ACTUALITATEA

Cam de pe unde 
începe drama

Firesc, nefiresc, incredibilul 
*îștigă teren. Spunîndu-vă că 
iproape toate iau înfățișare 
leverosimilă, vă spun că Pro- 
iresul București se află în 
runtea clasamentului și că 
irincipalele sale urmăritoare 
iu se prea văd pe albastrul 
arÂi și nici nu. dau semne că 
rgklea încerca să oprească o 

„avalanșa absurdului" 
in strada Dr. Staicovici.
Sint un om rezonabil, cu 

icioarele pe pămînt și de a- 
eea spun și repet că Propte
ai este o echipă care, după 
ărerea mea și după valoarea 
i, ar trebui, la ora actuală, 3& 
i zbată prin coadă, să tre- 
ture și să lupte pentru evi- 
'.rea retrogradării. în loc de 
>ate astea, iat-o campioană 
e toamnă și... !
Ce se întîmplă ? Eu, ca să 

ccludem orice bănuială, nu 
n nimic cu „bancherii". Dar 
,i se pare că trăiesc un coș
ar. Acest campionat nu mal 
e nimic din ceea ce obișnu- 
m să numim: normal V fi- 
»sc.
Dau, dacă mă credeți, sau, 
)t să promit sub jurămînt

de Fănuș Neagu

că dau un butoi de vin celui 
ce poate să-mi explice cum 
toate echipele noastre bune 
(sau considerate bune) nu pot 
să scoată, sau să smulgă un 
punct acestei formații mo
deste ?

Trec la al doilea meci vizio
nat de bucureșteni la sfîrșitul 
săptămînli (cuplajele care a- 
duceau pină la 80 000 de oa
meni au fost fracturate) și 
spun î de multă vreme n-am 
vă2Ut atîta luptă pentru ni
mic, ca la meciul Rapid-Dl- 
namc. Echipa din Ștefan cel 
Mare, cîștigătoare pe drept, ar 
trebui amendată, la fel ca Ra
pid, pentru antijoc. Se spune 
că o echipă, cînd tși merită 
acest titlu, joacă clasa antre
norului său. Iertat să-mi fie, 
mă jenez să dau nume și să 
spun despre antrenori ceea ce 
ar trebui să spun. Fiind (fără 
voie, vă rog să mă credeți)

martor al jocului Dinamo-Ra
pid, am avut de suportat, în 
afară de plictiseală, și rftera 
replici destul de ascuțite ale 
plătitorilor. Refin o observație 
a unui vecin de bancă. Ea 
sună cam așa :

— De ce trage dla din 6 
metri ?! (lasă că ăla ratase ) 
Eu sint vînător, de zeci de 
ani bat cîmpia după iepuri— 
niciodată n-aș trage Intr-un 
iepure legat de gard.

Lăstnd de o parte gluma, gă
sesc că omul (fără a avea 
dreptate bineînțeles) punea un 
punct pe i și anume, spunea 
că înaintașii noștri au uitat 
să șuteze de ta 16—II—20 de 
metri. Nu eă nu-mi plac go
lurile marcate din 30 de cen
timetri, dar... i-aș crea pe ma
rii noștri fotbaliști și păți*! 
cavaleri.

Visez, iertafi-mă! Nu «rem 
cavaleri pentru cd. din «eno- g 
tocire, nu avem — aderd-an 
— decit vreo cîțiva fotbal^:*., 
în rest toți fac ceea ce face 
Aurelian Andreesru în mate
rie de muzică ușoară, adică 
nimic. de aici, după părerea 
mea, începe toată drama.

Duminică la amiază a pă
răsit Capitala Indreptîndu-se 
spre Moscova, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., pentru 
a participa la cea de-a 25-a 
ședință a Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.

Ieri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Praga, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist condusă 
de tovarășul Ion A. Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C. care 
la invitația Uniunii Tineretu- 
tui Cehoslovac face o vizită 
în R.S. Cehoslovacia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

★
(De la trimisul nostru spe

cial EUGEN FLORESCU).
în aceeași zi, a sosit la 

Praga delegația C.C. al U.T.C. 
condusă de tovarășul Ion Po
pescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Pe aeroport delegația C.C. 
al U.T.C. a fost întîmpinată 
de tovarășa Slavka Skvari- 
lova, secretar al C.C. al Uni
unii Tineretului Cehoslovac, 
de activiști ai organizației de 
tineret.

în cursul zilei, delegația 
C.C. al U.T.C. a fost primită 
la Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Cehoslovac cu 
care prilej s-au discutat pro
bleme privind activitatea ce
lor două organizații de ti
neret.

Adunarea Națională Franceză 
condusă de președintele Pierr» 
Comte Offenbach, a făcut luni 
dimineață o vizită la Comite
tul de conducere al Grupului 
parlamentar pentru relații dw 
prietenie România-Franța din 
Marea Adunare Națională, 
unde a fost primită de acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Mwii Adunări Naționale, 
președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prie
tenie România-Franța.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cor
dială, au participat deputați al 
Marii Adunări Naționale, 
membri ai grupului.

A fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței 1® 
București. (Agerpres).

Luni a plecat la Budapesta, 
o delegație condusă de Mihal 
Suder, ministrul economiei 
forestiere, care, la invitația 
Ministerului Agriculturii din 
R.P, Ungară, va vizita obiec
tive forestiere din țara vecină.

La invitația Ministerului Agri
culturii din R. P. Ungară, marți 
dimineața a plecat la Budapesta, o 
delegație de specialiști în agricul
tură condusă de prof, Nicolae Gio- 
«an, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, care va face 
o vizită de schimb de experiență 
în țara vecină. Delegația va vizi
ta unități agricole de producție, 
de cercetare științifică și de în- 
vățămtnt.

(Agerprea)

Lupta pentru bahn In partida dintre Grrvița Roșie și Dinamo București
Foto : .V. ALDEA

C. M. Hochei 
I9Ș7: VIENA
R e.mplon.hd mond.il 4, 
ichel pe gheată, care se va 
sfășura în 1967 la Viena. 
au anunțat participarea 
de țări. Echipele particl- 

nte vor fi repartizate în 
si grupe după cum ur
ează :
Grupa A ! U.R.S.S., Ceho- 
ivacia, Canada, Suedia, 
olanda, R. D. Germană,

F. Germană, S.U.A.
Jrupa B : Austria. Româ- 
i. Iugoslavia, Polonia, El- 
tia, Ungaria, Norvegia și 
ilia.
Grupa C : Japonia, Bulgaria, 
anța, Anglia, Danemarca, 
lgia, Olanda. Formațiile 
rticipante la grupa A își 
pută titlul mondial și eu- 
■)ean, iar celelalte se întrec 
itru calificarea fn prima 
ipă și în turneul Jocurilor 
jnpice de iarnă de la Gre
sie.

Europenele feminine de baschet

Debut promițător
CLUJ (prin telefon de ta 

nostru).
Duminică, tntr-un cadru festiv. « «rut 

loc deschiderea oficială < jubi
liare — a X-a — ■ Campionatelor euro
pene feminine de baschet. La Cluj, joci- 
rita i-au disputat ta frumoasa said a 
*portu*-uor. Cele șase partide t»u ca
drul etapa c rx
fost tn măsuri M de^vren-er» *—t- 
musețea acestui sport: acțmni colec
tive închegate, replieri rapide. contra
atacuri surprinzătoare, presing pe tot 
terenul. Etalînd aceste calități, echipa 
sovietică s-a impus categoric în grupa 
de la Cluj. Italia a fost un adeersar re
semnat care a căzut complet ta reluare, 
înscriind doar II puncte tn repriza se
cundă. Scor final : 82—26.

Polonia—Ungaria a fost a CntCnira 
de uzură (72—52). Polonezele au pre
luat conducerea din minutul 13 ci#ti- 
gînd in final la 10 coșuri diferență. 
Likszo se anunță o protagonistă iu lup
ta pentru titlul de coșgeter (19 puncte).

sstepte-^tr. ■ 
îs'.zns t'Xtn.-la
d* —€7> Ra-o-
vi n au sri'er tr* ce rn. w

ri Dusr.^erru pns* •
r. F.rozre rfte 14 punc
te t-a ?e*e^ p
a zxt p-7-_re Infri
crea t wfrf rrim ta e’re e-
r*rpe — tacă r-
—j >iză c esz’.e-s A» tavt *v-
Irrre rs rLczr* eta/^aș

Ferencs f* Drunca. Uo-
carul și pa-ara««J cu’* ik taporizsî
pătrundenta Fe-rie tu E-5-*.x/esta: 
de de pr j^tpziîud:*.e r- chtr-
de intere» ta recup-erores c-»
■ nrviri ta coș Ai ăorediZ

eă știu W Jfejifzr- la s/îffșitut ?o- 
cului dar astn wu e taH îotnJ p-er.n- 
gu’ cpîTe*: pe :oc rerexui zretr^c rss- 
Hnn: ta tretar n:s-, to: șocu tn.

wt ie iz S’.brt -ez^lzcta •ren
tate. Mr-ta eo*portar«a
Franței ta fața Bn^enei — o ecb.rpă

vz'.c—— care a pierdut ta wwm/i! 3 
ee-șja.-r X iumăiate și a practicat un joc 
ue^șzepsat de bun. Bulgaria—Franța 

—5fij Ca și Olanda, ta Cluj, Franța 
erte rrvriana pr-.—.r-, etape în grupa de 
ta ?n deoseb-.-.ă formă, formația
RDG a tatrecu: categoric RT.G 
U65—5D fiind p^ma echipă ce depășește 
rrre de puncte înscrise într-un meci- 
N hre. cehoslovacele s-au întrebuințat 
sesice pe^C1^ a cfsr.ga ta fața Iugosla
viei —54' Deocamdată în clasamen-
m; cn*geT''i'.o~ conduce sportica bulga
ri Bc^c-.ora cu 24 de puncte.

T-'r^cp.O’va* Marcos Alifra- 
t'j G-er:i' de F.l-B.A. ca neutru
ta Ci».’, ut-a doctarat: ^U.R-SS. și Ro- 
"tansi s* Asa: o impresie deosebită. E 
Hf-zdeve” o Îsrfnîa.re șocul acestor 
eeh-pe *.e* ta •o-’idnee ap-eeiez tademî- 

și v.zeza actuenilor pe măsura a- 
de roe- A.rutlele campionate 

m awușt de un foarte nise! teh-
as4".

VIOtEL BABA

• La Plovdiv s-a desfășurat 
un concurs internațional de 
eaiac-canoe care a reunit 
sportivi =i sportive din Ro
mânia. R.S.S Bieloruși, Iugo
slavia. Polonia. Ungaria si 
Bulgaria. Sportivii români au 
obttaut două victorii prin 
echipajul Valentina Serghei- 
Viorica Dumitru, care a cîș- 
t:gat proba de c«iac dublu 
500 m și cuplul P Serghei- 
I. St:r.aev învingător în proba 
de canoe dublu 500 m.

La invitația Grupului par
lamentar pentru relații de 
prietenie România-Franța din 
Marea Adunare Naționșlă, du
minică seara a sosit în Capi
tală o delegație a Grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie Franța-România din 
Adunarea Națională Franceză, 
condusă de Pierre Comte Of
fenbach.

■it
Delegația Grupului parla

mentar pentru relații de prie- x 
tenie Franța—România din

în Editura Politică 
au apărut:
KARI, MARX — 

FRIEDRICH ENGELS 
Opere, vol. 23

930 p. 10 lei

V. I. LENIN
Opere complete, voi. 40

552 p. 12 lei

Volumul cuprinde lucră
rile scrise de V. I. Lenin. în 
perioada decembrie 1919— 
aprilie 1920.

De la Muzeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democratice 

din România
Muzeul de Istorie a partidu

lui comunist, a mișcării revo- 
luti«n»re si democratice din 
Rcminis roegi pe cei ce de
țin documente, scrisori, foto- 
frafii. obiecte despre activita

tea celor ce tn anii 1940—1944 
au fost deținuți în lagăre, să 
ia legătura cu conducerea mu
zeului, fn Șoseaua Kiseleff nr. 
3., raionul 30 Decembrie — 
București.

upa școlarului
'LUJ — (de ta eorespon- 
tul uoslrti).
levi^clujeni vor participa 
acest an la o interesantă 
ipetiție sportivă, denumită 
.pa școlarului". Scopul 
ipetiției este de a atrage un 
'iăr cit mai mare de elevi 
practicarea continuă și or- 
izată a sportului, precum 
elecționarea și pregătirea 
>r mai talentați tineri ce sa 
arcă tn cadrul concursuri- 
pentru a intra în rîndurlle 
rtivllor de performanță, 
ompetiția, dotată cu „Cupa 
arului", se va desfășura pe 
porii de vîrstă la urmă- 
ele discipline sportive : 
zhet, handbal, volei, gim- 
ică și atletism. Concursu- 

vot începe în primele 
ale lunii octombrie șî vor 
inua pînă ta 21 mai 1987. Frațtlă tnearia ptitnd goi paatm Dinamo fa partida m Dapid

• După disputarea a 10 
runde. In turneul internatio
nal de șah de la Zinnowits 
conduc Victor Ciociitea (Ro
mânia) și Vladimir Antonin 
(U R S S J CU CÎte 7 puncte 
£ ecare.

• Campionatele republicane 
de seltnn pe pirtâ au început 
duminici pe velodromul Di- 
ramo din Capitali, fa proba 
de viteză, victoria a revenit 
tnârulm Floria Nefoeocj. în 
rimă de 17 ani. de la clubul 
sportrv Steaua. Campionatul 
arăaeneac 4e semifond eu adi- 
pure de puncte a fost clștigat 
de Gh_ Moldoveana.

• Pe poligonul de la Tunari 
au luat sflrșit duminici nm- 
pinnatele republicane de tir. 
în proba de armă sport 3x20 
(masculin) victoria a revenit 
lui Stefan Al er hand (C.SO 
Aradi can a realizat 533 
puncte (nou record al țării). 
Pe echipe a cîștigat C.S.O. 
Arad cu 2 OM puncte (record 
republican). în proba de pistol 
calibru mare, pe primul loc 
a-a clasat L. Giușcă (Con

strucții) eu Ml puncta.
In expoziția de mobila eu vlniare, deschisă recent /« 

Baia Mare

Vedere din Tufnai
Foto: AGERPRES

Programele
Atentul șl-e redeachli zilele e- 

cestee porțile. Cu periodicitate e- 
proepe cotidieni, Filarmonice de 
Stat „Georga Eneacu" programea- 
il noi șl noi manifestări menite a 
deschide noi orizonturi iubitorilor 
muzicii.

Maestrul emerit al arteî M1B- 
CEA BASARAB, directorul primei 
orcheatre aimfonice a țării, ne-a 
pua la tndemtnă cîteva dale care 
consemnează liniile directoare ale 
activităților care vor ti Inițiate în 
primul trimeitru al stagiunii, pen
tru care au fost de acum stabilita 
detaliile fiecărei manifestări.

Remarcabilă este înainte de toa- 
et rtrădulnța de a readuce audito
rilor piese de mal mici circulație, 
de Înaltă valoare din repertoriul 
romantic, postromantic sau con
temporan pe nedrept neglijate ani 
In șir In repertoriile celor mai 
multe din formațiile orchestrala 
ale țării, Vom putea asculta In 
această ordine de Idei (unele din
tre ele In primă audiție bucurei- 
teană) poemul lui Richard Strauss 
,,Macbefh“r Variațiunl pe o temă 
de Weber de Hindemith, Varia
țiunl pentru orchestră pe o temă 
originală (Enigma) de Elgar, poe
mul simfonic „Vtnătorul bleste
mat' de Cesar Franck, Simfonia 
TTl-a „Liturgica" de A. Honegger, 
Divertismentul pentru orchestră de 
coarda de Bela Bartok, „Sulta de 
dansuri' de Bela Bartok, „Clntecuî 
apelor țării* de Gh. Cnstinescu, 
„Paradis și Perl" de Rohert Schu
mann, „La WrV de Paul Dukas.

Interesante sint numele dirijori
lor șl soliștilor străini cart vor

Filarmonicii
tolahora fn aceasfl primi paria ■ 
stagiunii cu Filarmonica huenreș- 
leanl. Apariția pe podiumul Ate
neului, alături de consacrațl diri
jori șl soliști români, a nnor ar
tiști de talia lui Ghenadl Rojdeat- 
venskl, Janos Ferencslc, Ren»* De- 
foasez, Monique de Ia Brucholerle, 
Hioto Tanaka, Branka Musulin, iar 
într-o perspectivă mal Îndepărtată 
— Roberto Benzi, Jean Marie Au- 
bersion, Kiril Kondrajin, Emil 
Ghliels, Pierre Fournet, Arthur 
Grumieux — ne dau certitudinea 
unor programe de Înaltă ținută In
terpretativă.

Unul dintre obiectivele deosebi
te ale stațiunii este ridicarea „șta
chetei" tuturor manifestărilor din 
domeniul muzicii de cameră. Un 
festival special închinat muzicii 
de cameră va deschide remarca
bile sulte de concerte dedicate a- 
ceslul gen. Festivalul va prilejui 
iubitorilor muzicii audierea, fn tot 
cursul lunii octombrie, a 12 con
certe fn care cei mat buni dintre 
instrumentiștii noștri vor Interpre
ta unele din capodoperele litera
turii muzicale universale șl româ
nești.

In sftrșit, tlnlnd seama de suc
cesul deosebit cu care tinerii au 
primit In cursul stagiunii trecute 
concertele dedicate simfoniilor lu! 
Beethoven Filarmonica „George 
Enescn* studiază In prezent posi
bilitatea asigurării și În cadrul 
acestei stagiuni a unor cicluri de 
concerte special dedicate tineretu
lui, studenților facultăților bucu- 
reștene.

I. 8.

CINEMATOGRAFE

Anitz Bkberg In „Boccaccio 70“

ACEI OAMENI MINUNAT» ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

film pentru ecran panoramic 
rulează Ia Patria (orele 10j 
12,451 15,45] 18,30; 21,15).

ZORBA GRECUL
rulează la Festival orele 9; 12; 
15j 18; 21, Melodia orele 9; 
12; 15; 18; 21, Modern orele 
9; 12; 15; 18; 21.

STEAUA FĂRĂ NUME
rulează la Republica orele 9; 
H,30ț 14; 16,15; 18,45; 21.15.
în completare CAZUL „D‘

BOCCACCIO 70 completară CO
PIII... IAR COPIII

rulează la Luceafărul orele

•J0 11 45; M.13; 18^0,
20.45 Capitol orela 9.30; H.A5, 
ldi 16.15j 18,30; 30,45.

DILIGENTA
rulează ta București orele 9;
11.15; 1X30; 16; 18,30; 21 pină 
ia 5 octombrie ; Feroviar orela 
8 10.15; 12.30; 14.45; 17; 19.15; 
21JC Excelsior orele 9,30; 12i 
14.15 16»; 18,45; 21. Aurora
orele 8.45; 11; 13,15; 15,30; 18;
20 30

MOIANVON completară PAȘII 
POETULUI

rulează la Lumina orele 9;
11 15: 13,30; 16; 18,30; 20,45.

PARTIZANII ÎN CÎMPIE
rulează la Victoria orela 9;
11.15. 13,30; 15,45; 18; 20,30.

SERBĂRILE GALANTE completare 
CHEIA SUCCESULUI

rulează ■ la Central orele 9i
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

CTTNELF DIN BASKERVILLE com
pletare UN SECOL ȘI MULTE MI
LENII

rulează la Union 15,30| 18;
20.45

O ZI CA LEU
rulează la Doina orele 11,30; 
15,30; 18; 20,30. Program pen
tru copii dimineața.

YOYO completare UN SECOL ȘI 
MULTE MILENII

rulează la Giuleștî orele 15,30; 
18 : 20,30 Rahova 15,30; 18.

CASA NOASTRĂ completare 
IMAGINI DIN MUZEUL POM
PIERILOR

rulează la înfrățirea orela 
13,45; 16: 18,15; 20,30.

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează Ia Dacia orele 8—14
continuare, 17,15; 20,30.

CLEOPATRA — cinemascop 
(ambeta aerîl)

rulează la Buxeiti 15.30i 19,30. 
PRIMA ZI DE LIBERTATE com
pletare FAR WEST

rulează la Crlngași orale 15,30] 
18; 20,30.

ȚARA FERICIRII
rulează la Grivlța orele 9| 
11,15; 13.30; 16; 18,30: 21 Fi
reasca orele 9i 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21. în completare 
PUNCT DE GRAVITAȚIE.

LUMINA DUPĂ JALUZELE — In 
completare :

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA MUREȘ-AUTONO
MA MAGHIARA rulează la 
Bucegi orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30. Arta orele 9; 12; 
15; 18; 20.45.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează Ia Gloria orele 9; 11; 
14; 16,15; 18,30; 20.45. Flamura 
orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
rulează la Unirea orele 15,30» 
18.

NOTRE-DAME DE PARIS
rulează la Tomis orele 9; 11.15;
13,30: 15.45] 18,15; 20,45.

CELE DOUA ORFELINE
rulează la Flacăra orele 15,30; 
18: 20,30.

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
PIACRE

rulează la Miorița orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.

A FOST CHEMATA ȘI CLASA V-a 
rulează la Vltan orele 15,30i 
18; In completare STUF.

Alfabetul men
rulează la Munca orela lfti 
18.15: 20,30

tN NORD SPRE ALASKA 1 
rulează la Popular orele 15] 
17,45; 20,30. Moșilor orele 15» 
17,45 : 20,30.

REPULSIE
rulează la Cosmos orele 15,30; 
18: 20.15.

SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Ferentari orele 18; 
18,15: 20.30

ALBA CA ZĂPADA Șl CEI 7 
SALTIMBANCI

rulează la Lira orele 13.30; 18; 
20.30.

CASA NELINIȘTITA 
rulează la Viitorul orele 15,30| 
18; 20,30.

COPLAN 1Ș1 ASUMĂ RISCUL 
rulează la Colentina orele 
15,30; 17,45; 20.

DRAGOSTEA ÎNVINGE
rulează la Volga orele 9; 11; 
13.30; 16-, 18.30: 21. Drumul 
Sării orele 15,30; 18; 20,30.

TH5P.ESE DESQUEYROUX 
rulează la Cotrocenl orele 
15,15; 18; 20,45.

5 000 000 DE MARTORI
rulează la Pacea orele 15,45; 
18; 20,15.

PARA PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Progresul orele 
15,30; 18; 20,45.

Campionatele mondiale de popice 
1968 — Frunze — Tradiții mara
mureșene — Pictorul Ghiață — 
Fermenții la lucru — Brânrusi la 
Tîrgu Jhi — Antanoni'jmul „Eu" 
— rulează la Timpuri Noi ore
le 9—21 în continuare.

MARȚI 4 OCTOMBRIE

18.00 Pentru cei mici : A fost 
odată... două ghete o um
brelă — povestire de Titeî 
Constantlnescu ; Pentru tine
retul școlar : Pe ulițele satului 
românesc. Casă din satul 
Curteni, regiunea Iași. (Trans
misiei de la Muzeul satului) ; 
19,00 Telejurnalul de seară ; 
19.20 Pagini din istoria filmu
lui românesc : perioada 1900 
—I 920 ; 19.45 Recital poetic : 
Panait Cerna ; 20,45 Filme de 
scurt metraj ; 20,30 Seară de 
teatru : „Antigona" de Jean 
Anouilh, în românește de O- 
vidiu Constantinescu. (Trans
misiune de la Teatrul — C. T. 
Nottara). 22.00 Divertisment 
muzical cu orchestra „Olim
pic 64“ ; Telejurnalul de noap
te ; Buletin meteorologic.

¥

mond.il


ZILNIC • Știri însem 
nări com entarii

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri Însemnări

Un nou stat 
independent

Lesotho
La 4 octombrie fasta! 

protectorat britanic Basu
toland va obține indepen
dența devenind statul Le
sotho. Este nn eveniment 
de seamă in viața poporu
lui acestui teritoriu rare in 
nenumărate rinduri și-a re
vendicat independent

După îndelungate tratati
ve între liderii partidelor 
politice din Basutoland fi 
autoritățile engleze, care au 
avut ioc la Londra, i-a sta
bilit ca acest teritoriu să-și 
capete independența la un 
an după organizarea alege
rilor legislative. Alegerile 
au fost cîftigate de Partidul 
Național al Congresului in 
fruntea căruia se găsește 
primul ministru Leabua Jo
nathan.

Basutolandul care din 
1868 și pînă acum a fast 
protectorat britanic este în
conjurat din toate părțile 
de Republica Sud Africană 
de care depinde sub aspect 
economic. Suprafața țării 
este de 30.344 km- predomi- 
□ind relieful muntos. Re
sursele minerale n-au fost 
exploatate, țara rămînind 
una dintre cele mai îna
poiate din Africa. Industria 
și căile de comunicație sint 
ca și inexistente.

Cei aproape 780.HI de lo
cuitori (aparținind grupuri
lor Basuto și Zulu) se ocu
pă cu creșterea vitelor și 
cultivarea pămintului folo
sind mijloace rudimentare. 
46 la sută din populația 
aptă de muncă a acestei 
țări este nevoită, pentru 
a-și asigura existența, 
plece în căutarea unui loc 
de muncă în Republica Sud 
Africană.

Pînă acum cițiva ani 
centrul administrativ al 
țării, era orașul Mefeking 
situat în R.S.A., iar contac
tul cu celelalte state. Ra- 
sutolandul îl putea stabili 
numai cu asentimentul con
ducătorilor din Pretoria. 
Tendințelor anexioniste ale 
R.S.A. care s-au vădit prin 
acapararea de teritorii a- 
parținînd micului stat, U 
s-au opus forțele democra
tice din țară, care militează 
pentru promovarea unei 
politici independente și ela
borarea unui vast program 
de dezvoltare economici.

Independența noului stat 
constituie doar începutul u- 
nei perioade în care popu
lația acestei țări are de 
parcurs un drum îndelun
gat pentru înlăturarea gre
lei moșteniri coloniale.

DOINA TOPOR

Congresul laburist 

de la Brighton
toraa aratUr n gggț-rGer.
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REVIZUIRI LA BRUXELLES
In săptămîna aceasta, 

consacram cronicile noa

stre măsurilor adoptate 

la Bruxelles și evoluției 

raporturilor inter-ameri- 
cane.

Bruxelles-ul, prin cele mai 
recente hotărîri ale factorilor 
de guvernămînt, accentuează 
criza din interiorul N.A.T.O. 
Tara care abia a acceptat să 
găzduiască comandamentul 
suprem al N.A.T.O. din Euro
pa solicită. în prezent, o revi
zuire drastică a obligațiilor ei 
fa|ă de „alianța atlantică". 
Belgia examinînd problema 
participării sale la N.A.T.O. 
în noul context internațional 
a desprins concluzii pe care 
Ie-a exprimat într-o formă 
practică. O comisie mixtă in- 
clurind reprezentanți ai sta
tului major și ai celor trei 
partide principale a studiai 
aspectele fundamentale ale 
orientării militare a tării. 
Concluzia nr. 1 a comisiei, pe 
care guvernul și-a însușit-o, 
este aceea că in viitor trebuie 
procedat la o reducere a con
tribuției militare belgiene la 
N.A.T.O. Intr-un moment în 
care conducătorii belgieni se 
văd obligați să promoveze o 
politică economică bazată pe 
legile severe ale austerității, 
cele 2 300 000 MO franci fran
cezi pe care Belgia le cheltu
iește anual la capitolul mili
tar apar ca o povară insupor
tabilă. De șase ani. această 
sumă astronomică este irosită 
pentru a se face față exigen
țelor N-A.T.O. Fără a ține 
seamă de dificultățile Bruxel- 
les-aloi. forurile atlantice au 
cerut Belgiei o suplimentare a 
bugetulni militar cu încă 
500 000 MO franci in scopul 
sporirii efectivelor militare și 
înzestrării lor cu armament 
de construcție modernă (sumă 
care ar urma, in perspectivă, 
să se amplifice). Acest tablou 
fmauciar ar trebui completat

și cu sumele importante care 
vor fi cheltuite de Belgia în 
legătură cu transferul SHAPE 
pe teritoriul belgian (chiar 
dacă avocații politicii atlanti
ce menționează unele „com
pensații").

Guvernul belgian, conștient 
că nu va putea obține apro
barea unei cereri de mărire a 
cheltuielilor militare, a dezbă
tut ansamblul problemei și in 
ședința sa de vineri a adoptat 
hotărîrea de a-și revizui an
gajamentele sale militare în 
cadrul N.A.T.O. Potrivit agen
ției FRANCE PRESSE se in
vocă doua motive ale acestei 
hotărîri : a) obligațiile Belgiei 
în N.A.T.O. depășesc resursele 
financiare belgiene ; b) evolu
ția raporturilor Est-Vest nu 
mai justifică menținerea ac
tualului nivel al forțelor ac
ceptat în alte condiții inter
naționale, în anul 1955.

Conducătorii belgieni au 
socotit necesar să reafirme 
adeziunea lor la N.A.T.O., fi
delitatea fată de acest pact. 
Dar jurămintele de credință 
rostite Ia Bruxelles nu pot 
face uitat faptul că evoluția 
poziției franceze față de „a- 
lianța atlantică" a exercitat o 
anumită influență asupra opi
niei publice belgiene și chiar 
în sferele oficiale. ..Dezanga
jarea" franceză a stimulat un 
proces intern în N.A.T.O. ale 
cărui repercusiuni se vor 
vădi într-un viitor care baie 
la ușă. Hotărîrea Belgiei a 
fost încurajată și de intențiile 
mărturisite la Londra de a re
duce efectivele britanice sta
ționate in R.F.G. De altfel, po
trivit agenției FRANCE 
PRESSE. „cercuri competen
te" din Bruxelles ar fi aflat 
că guvernul belgian Intențio
nează să micșoreze de la 6 la 
4 numărul brigăzilor sale mi
litare. dislocate pe teritoriul 
vest-german.

La viitorul consiliu ministe
rial al N.A.T.O. reprezentanții 
belgieni își vor susține punc
tul de vedere. Pentru perioa
da 1968—1972 Belgia intențio
nează să-și asume. în cadrul 
N.A.T.O., obligații militare 
rest rinse. Noile tendințe ale 
Bruxelles-ului care fără să

însemne o îndepărtare de 
N.A.T.O., marchează, totuși, o 
atitudine mai reținută față de 
acest pact anacronic, grăbesc 
revizuirile cerute la Paris in 
ceea ce privește structura și 
orientarea N.A.T.O. tn opinia 
publică belgiană cîștigă teren 
ideea enunțată de cunoscutul 
om politic Rolin r „Aparte
nența la N.A.T.O. este o «ursi 
de pericole pentru securitatea 
noastră în sensul că ea riscă 
de a ne atrage în conflicte pe 
care noi nu le-am dori*". 
examinările întreprinse 
Bruxelles se limitează !■«?- 
doar la unele laturi ale anga
jamentelor asumate față d- 

alianța atlantică". Primul 
pas va fi urmat și de alții mai 
îndrăzneți ? Comentatorii — 
din motive bine întemeiate — 
se abțin de la pronosticuri. 
Deocamdată, se inregislrexri 
cu interes ecourile din Wash
ington. Senatorul Majksfield 
sublinia că hotărîrea Belgiei 
va accentua necesitatea nel 
reexaminări a angajameuielar 
S.U.A. în Europa arcidenlală. 
idee pe care a reluat-o li 
Dirksen, liderul republican 
din Senat. Se pire că u co
mitet tripartit f S.U.A.. AfitUa. 
Germania occidentală) ar ar
ma să-și asume sarcina ur< 
revizuiri a „strategici 
N.A.T.O.". La începutul lui 
septembrie — afirmă agenția 
ASSOCIATED PRESS — Caso 
Albă ar fi lansat la Bonn »» 
Londra o asemenea propune
re. „Președintele Johnson p*r« 
acum să acționeze in mod ho- 
tărît spre o oarecare reducor* 
a forțelor militare ale V
din Europa occidentală" * 
informează corespondentul d>xi 
Washington al agenției. Jobu 
Hightower. Dar problema ex
trem de spinoasă a .„strategiei 
N.A.T.O." se poate reglement! 
în cadrul extrem de fflgnsl xJ 
unui ..comitet trinartît" ? De
putatul beleian Gilson decla
ra : „N.A.T.O. se afli la ora
reflecției si a reorganizării. 
Nu a existat niciodată un mo
ment mai prielnic pentru a 
pune cu toată sinceritatea 
problema participării țărilor 
mici".

EUGENIU OBREA

TRADIȚIA AMINĂRILOR

Fratele lui Ben Barka 

a încetat din uită
în urma unui accident de 

circulație, care a avut loc la 
Paris, Abdelkader Ben Bar- 
ka. împreună cu un ofițer de 
politie și-a pierdut viata- Ab
delkader Ben Barka. fratele 
fostului lider al opoziției ma
rocane Ben Barka. se afla ie 
capitala Franței pentru a ■- 
sista la procesul legat de •• 
sasinarea fratelui său.

Ședință a Comisiei CA.E.R.
a -»

peatru problemele ralulare
XXAX BATOtt > Agr

<* AKM pricii.me:e

—* C - par-
tuOpat următoa-
-- - țl- a.e CAE.R.:
R P R- S- CeLo-
uccacA. R. D R.P.
ii - f - R. P. pwv-<--Repu- 
Mn JPMăMMÂ România, 
Ă. r Uacarâ tt. UJLSS- în

* ? cu actjxuxi. refe—
rt-ăr r TArticiparea R_S F. Iu- 

a a _ - rue organelor
CA.E-R. a șe*hnța Comisiei 
•6 ItaBt parte reprezentanți ai 

1b cetate de ob- 
■ au parti-

i j Cuba.
CmMi a «probat planul 

Ab de activitate pe anul 1967

|t problemele valutare și fi» 
îsazc-ăt? care ituoa a fi sUx- 
dute s. elaborate in următori: 
*—3 ioii. Al. fost, de asemenea, 
discutate alte probleme valu- 
ta<e și financiare de interes 
reciproc.

Sosirea tovarășului 
Gheorghe 
Rădulescu 
la Moscova

„Fahrenheit 451'
Ca lnseamaS „Flkieahei! 441* 1 Taraparatura la car» aria htr- 

11a. Dar nu orice hlrtie, doar cea iapriaifi De oceaata ar Sbm lorțri» 
obscure dia filoiel lui Fr<«cota TraHawt crre a ■< laaii M os raaaaa 
al al Ini Rav Bradharv. Literatura. ititaȘa. M ce <bh ceti® a* o*-
menii — elanurile dragoclei d tamMa raUtMML kstatta și paaxla 
— aint primejdioase.

Dar iiefiunea ■■ are asmal compeadeal teli-ua tracul falarir m 
tocmai îndepărtat. IntimpUrea a vrut ca la sitei? ctad ziarele reâaUra 
despre prezentarea la Festivalul cw i ■aia^aiar 4e te v eartu a ■- 
mulul „Fahrenheit 451“ *ă He patticdi c2z3 LteJboma care,
parcă, iînstrau actualitatea aTertfsraeatolal <*• p* pe*coU.

Rugurile desigur, ■■ aa lost lori apetaw pe «twtafie capitalei 
portugheze. Dar beci urii» politiei die Iiiitooâa. rtotoar «taci m ia • 
temperaturi de 451 Fahreaheif. ard la M de a.gaa tat rouă eu «•- 
travine unui regim care se Ierna de a anlil sSo-- A apMDL De 4ate 
aceaala, după Sarica ți.Caaas, aoeoUtl taaaftd crvfl Ud ntgteauta* 
potlughei «i. ca atare. iuiani*l. au cim vtrftrei «te a pai rării tatelir- 
tuale primele volume ale aael tTirtopfdH tatitalatl JUmum și
Și, cum lumea și omul an au ce ciuta Da l^trial ralararfart. pah(la 
a-a năpustit în librăriile dia întreaga PortogaAa. La uadiai 
„Enropa-America", care patronează pohiLcarra eadrlopedfa-. sl a cw- 
liscat volumele consacrate istoriei și IrhnirH Această meworie a 
omenirii care este istoria, un poale fi docil am patru Uua-
bond oficială. Iar tehnica, care înseamnă progres. cn«nlle — da to 
să fie pusă ia Indemîna poporului, clud poale mal EiCae să fie arsă 
Pierderile editurii sint de 90.OM de dolari.

JL p. POLON.V — In cretrel
enșnlui VarpovU

SCURT

Răfuiala cu Ideile nu s-a oprit Insă la nu singur caz. O lucrare 
clasică, „Istoria literaturii portugheze- a foni cMfiantl. ca fi <!♦» 
studii istorice șl economice. Opt zile dnpă apariție, ea ramau al tal 
Andr£ Kedros, tradus din franceză tot la editura „Europa-America*, a 
lost .confiscat. A urmat o lucrare a americanului Jeton L'p^Ake. Tnata 
aceste cărți — și sint numai clteva titluri, enumerate de LE MO'aL 
dintr-o listă lungă șl nelnchelată — devenite dusmanJ potențiali al re
gimului salazarlst ar 11 trebuit smulse din mintea portughezii ar.

SERGIU BRAND

încheierea

Tirgului 

de la Plovdiv
La 2 octombrie, s-z închis 

cel de-al 22-a Tîrg interna
țional de mostre de la Plm- 
div, la care au luat parte 46 de 
;ări. Republica Socialistă Rc- 
mâzkia a participat Ia acest 
îirg cu ur. Birou de informații 

cadrul căruia reprezentanți 
a patru întreprinderi de co
merț exterior — -Mașimex- 
jort", _Indu<tnalexport“.

și _Româno-ex- 
port" au pus la dispoziția spe
cialiștilor și reprezentanților 
firmekir comerciale străine o 
bo<ată documentație. O serie 
de firme comerciale străine 
și-au manifestat dorința de a 
încheia contracte cu firme 
“TT.ăneftL

COTmiANLT egiptean „Al A- 
hraa* reteul Iu numărul său de 
Ini că _ln Yesnen ver fl constitui* 
ic tirltosale țapule re. care vor Ju
deca • serie de jwrsnnalităti ve- 
■eeitu arestate recent, la Cairo-. 
Mutra cei care var fi chemați In 
fata Justiției se uasalră fostul 
președtaie al guvernulni. generalul 
Hassan al Antri. și Mohammed 
\saaa.' Seal nseahru al Consiliu
lui repeteUcau. Potrivit ziarului 
citaL tașttl politicieni se fac vi- 
■cvall de ,«n II întreținut legături 
cu străinătatea. In vederea înlătu
rării regtsulsd yeaenii".

LOUIS SAGET, nonl guvernator 
a! Franței in Somalia franceză, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Franței, generalul de Gaulle. Cu 
acest prilej au fost abordate unele 
probleme privind evoluția politică 
în Somalia franceză.

LUCLA ENDSON, din Detroit 
(S.L'.A.) a dat o palmă atît de pu
ternică unui răufăcător ce pătrun
sese In timpul nopții in aparta
mentul ei, Incit acesta a fost ri
dicat de poliție într-o stare de to
tală nesimțire. La interogatoriu. 
Lucia a declarat poliției : „De fapt 
a fost o confuzie. Am crezut că 
este soțul meu care mă supără ve
nind uneori tirziu acasă*.

La 2 octombrie a sosit Ia 
Moscma, pentru a participa 
la cea de-a 25-a ședință 
a Comitetului Executiv 
C.A.E.R., Gheorghe Radu
lescu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tant permanent al Republicii 
Socialiste România la C.A.E.R.

ba aeroportul Seremetievo 
se aflau în întîmpinare 
M..A. Leseciko. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Faddeev, se
cretar al C.A.E.R. și alte per
soane oficiale. A fost prezent, 
de asemenea, Titus Sinu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
și alți colaboratori ai amba
sadei române Ia-Moscova.

Va avea sau nu va avea loc 
• conferință a șefilor statelor 
latino-americane * Cu toate 
că președintele Johnson a ini
țial-* incă in urmă cu cîteva 
lui. cind a fost la Ciudad de 
Mexico, iar ulterior, la întîl- 
nirea de la Bogota a președin
ților Columbiei, Chile și Ve- 
■ exuelei și a reprezentanților 
Ecuadorului și Perului, s-a ac
ceptat ,Jn principiu", convoca
rea ei. totuși această propu
nere se mai află sub semnul 
incertitudinii. La întîlnirîle 
succesive de Ia sediul O.S.A. 
din New York s-a stabilit doar 
convocarea „în termen de 90 
de zile" a unei conferințe a 
miniștrilor de externe. Se 
poate spune deci că «minările 
au devenit o tradiție în cadrul 
O.S.A. ! Motivul acestei stări 
de lucruri nu trebuie căutat în 
simpatia sau antipatia per
sonală dintre presupușii par
ticipant la intîlnire, ci în 
discordia persistentă asupra 
problemelor ce urmează să fie 
abordate. Dilema dacă șefii 
statelor din cele două Americi 
trebuie să se preocupe de res- 
structurarea O.S.A., pentru a-i 
insufla o „nouă viață" (cum ar 
vrea S.U.A.), sau să-și îndrep
te cu precădere atenția spre 
problemele colaborării econo
mice (cum cer majoritatea sta
telor latino-americane), n-a 
fost deocamdată rezolvată.

Vrînd-nevrînd deci, diplo
mația nord-americană trebuie 
să se resemneze cu așteptarea, 
deși Departamentul de Stat s-a 
grăbit să includă în calendarul 
de Ia sfîrșitul anului 1966 o în-

tilnirj a șefilor statelor ame
ricane*. Această așteptare nu 
este insă pasivă, dacă se ține 
seamă că. Washingtonul face 
tot posibilul pentru asigurarea 
dinainte a sprijinului unui nu
măr cit mai mare de guverne 
latino-americane și totodată ia 
în considerație și posibilitatea 
schimbării acelor regimuri 
care se dovedesc refractare 
pînă la capăt. In legătură cu 
organizarea referendumului 
din Uruguay din luna noiem
brie, pentru confirmarea ac
tualei forme colegiale de con
ducere sau înlocuirea ei prin- 
fr-un sistem prezidențial, săp- 
tăminalul francez TRIBUNE 
DES NATIONS scria ; „Se 
pune întrebarea dacă nord-a- 
mericanii nu var profita de 
prilejul alegerilor generale 
pentru a pune la cale o ope
rație similară cu cele care au 
provocat schimbările recente 
din Brazilia și din Argentina".

Or, pentru a avea mină li
beră în efectuarea oricărei 
schimbări, Washingtonul in
sistă pentru legalizarea forței 
înteramericane (botezată de 
circumstanță „armata conti
nentală") al cărui rol nefast 
de intervenție în treburile in
terne ale altor state, a reieșit 
cu prisosință în timpul crizei 
dominicane. McNamara a pre
zentat un plan „care să per
mită utilizarea coordonată a 
forțelor armate ale Amerieii 
Latine sub steagul O.S.A", a- 
trihuindu-i ca misiune princi
pală „controlul subversiunii", 
ceea ce înseamnă că orice 
mișcare sau orice guvern care

na Mtr pe placul S.U.A, pofc,< 
fi proclamat „subversiv- 1 
deci pasibil de a fi răsturna 
printr-o intervenție amut*- 
Im potrivirea față de ideea 
„armatei continentale" a fact 
formulată printr-un document 
al reprezentanței Mexicului La 
O.S.A., al cărui punct de ve
dere a fost ulterior aarijinit 
de Chile. Ministrul de ikterne 
mexican, Carillio Flores, a 
declarat că țara sa „a fost și 
va fi împotriva oricăror alian
țe militare" și că acest lucru 
este „unul din punctele de 
bază ale politicii externe me
xicane".

în privința problemelor e- 
conomice ale statelor latino- 
americane, S.U.A. adoptă o a- 
titudine calculată : pe de o 
parte, sint recunoscute dificul
tățile existente, iar pe de altă 
parte se acreditează ideea falsă 
că ele ar putea fi biruite cu... 
credite din S.UA., care ini 
practică ar marca perpetuarea 
dependenței de puternicul vt> 
cin din Nord. 4

Evoluția relațiilor între sta
tele din cele două Americi, 
luările de poziție din diferita 
capitale, confirmă faptul că 
insistențele Washingtonului 
pentru acceptarea forțelor in- 
teramericane de către toate 
statele Amerieii Latine (în 
timp ce racilele acute ale sub
dezvoltării rămîn răni des
chise) nu pot oferi o bază da 
înțelegere pentru eventuala 
intîlnire a șefilor țărilor din 
această parte a lumii.

Z. FLOREA

VIETNAMUL DE SUD. — Luptători al forțelor patriotice alături de resturile unul a- 
vion recent doborît

Turneul lui Marcos

a luat sfirșit
Președintele Filipinelor, Marco.’» 

s-a Înapoiat la Manila, terml- 
nindu-și vizitele oficiale pe car) 
ie-a efectuat In Statele Unite 4 
Japonia.

După Încheierea convorbirilor 
oficiale avute Ia Tokio cu primul 
ministru Japonez, Elsaku Salo, « 
fost dat publicității un comunicai 
comun, în care se arată că au Inii 
discutate probleme privind rela*H> 
le dintre cele două țări. In dom^ 
niul colaborării economice s-a 1» 
bliniat că președintele Marcos n 
depune eforturi pentru a obține a 
probarea de către Senatul iii i o» 
nez a „Convenției asupra probi» 
melnr de prietenie, comerț și nai 
vigație maritimă", ratificat di 
parlamentul japonez încă arsa 
cinci ani. Observatorii notează d 
parlamentul de la Manila wa a a 
probat încă această convenție. 1

După cum se știe, cu prilej*! *4 
zitef, premierul Salo l-a tatarwto 
pe președintele Marroi detpre r» 
fuzul Japoniei de a particlM *1 
proiectata conlerintă de la w* ‘ 
a sprijinitorilor politici* S.UA£țS
Vietnam. " '
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