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convorbiri inire romșn
MCOLAE CEAUSESCU
Șl TODOR MOV

ÎN TOAMNA RODITOARE
Conducătorii de partid și de stat întâmpinați cu căldură

la sărbătorirea „ZILEI RECOLTEI"

De la țărmurile mării la obcinile Maramu reșului, din mănoasa cîmpie a Banatului pînă 
în podgoriile lașului, oamenii muncii din ora șele și satele patriei au fost părtași, duminică, 
1 octombrie, la tradiționalele manifestări ale „Zilei recoltei" — zi de bilanț al muncii har
nice a tuturor lucrătorilor ogoarelor noastre.

La festivitățile din București, de la Hale le Obor, Expoziția zootehnică de la Floreasca, 
serbarea populară din pădurea Pustnicu, au luat parte conducătorii partidului și statului 
nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. A participat, de asemenea, tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Parti dului Comunist Bulgar și președinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, care împreună cu soția, au făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră.

Moment-de cinstire a obiceiurilor noastre străvechi, această mare sărbătoare popu
lară a prilejuit pe tot cuprinsul țării entuzias te activități culturale, distractive la care 
și-au dat întîlnire jocul, cîntecul și voia bună.

ADUNAREA POPULARĂ DIN PIAȚA OBOR

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului
Todor Jivkov Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarășe și tovarăși, 
Dragi prieteni,

Dragi tovarăși,

1 Am primii cu bucurie invitația de a fi oaspete la festivită
țile dv., cu prilejul sărbătorii minunate, pline de conținut, 
sărbătoarea recoltei din Republica Socialistă România.

în această zi festivă, de bilanț, de recunoaștere și de pro
slăvire a muncii agricole, permiteți-mi, tovarășe și tovarăși, 
să vă salut pe dv., iar prin dv pe toți cei ce muncesc în 
agricultură, pe specialiștii, oamenii de știință și activiștii pe 
frontul agriculturii care își consacră munca, cunoștințele și 
talentul propășirii agriculturii socialiste din România, (vii a- 
plauze).

Roadele grele ale pămîntului, belșugul din fermele de stat 
ș: din cooperative umplu de bucurie inimile celor ce mun
cesc la sate, ale tuturor acelora care desfășoară activitatea 
în agricultură, ale întregului popor. Aceasta pentru că spo
rirea și ieftinirea producției agricole contribuie la întărirea 
economiei socialiste a țării, creează condiții pentru ridicarea 
bunăstării materiale și culturale a celor ce muncesc atît la 
sate, cît și la orașe. Acum, spre sfîrșitul anului agricol, se 
văd limpede rezultatele muncii dv rodnice din întreg anul. 
Este deosebit de plăcut să fiu părtaș la bucuria dv pentru 
marile succese obținute, la nădejdile și năzuințele dv spre 
noi cuceriri în agricultura socialistă, (aplauze puternice).

Participăm eu mare plăcere, împreună eu dv., cu întregul 
popor, la sărbătorirea „Zilei recoltei", care a devenit o zi 
de manifestare a bucuriei pentru recoltele obținute, un 
prilej de a face bilanțul realizărilor în sporirea producției 
agricole, în ridicarea nivelului de viață și «ultură al satelor 
noastre. Vă rog să-mi permiteți ca la această sărbătoare, a 
tuturor celor ce muncesc din patria noastră, să vă adresez 
dv., întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, un salut călduros din partea Comitetului 
partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului 
Socialiste România (urale, aplauze puternice).

Totodată, doreso să felicit călduros țărănimea, 
torii, inginerii, oamenii de știință din agricultură 
zultatele bune obținute și în acest an pe ogoarele patriei 
noastre și să le urez spor la muncă, belșug și fericire (vii a- 
plauze, ovații).

Sîntem deosebit de bucuroși că la această sărbătoare par- 
ticipă, alături de noi, scumpul nostru tovarăș Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, și stimata sa solie. îi salutăm din inimă 
ca pe adevărați prieteni (urale. aplauze îndelungi).

Popas între strîngerea roade
lor acestui an și pregătirea recol
telor viitoare, între cules și semă
nat, „Ziua recoltei" a fost sărbă
torită duminică pe tot cuprinsul 
patriei noastre.

Pregătite din însumarea știin
ței cu hărnicia și iscusința tutu
ror celor ce muncesc pe ogoare 

■— mecanizatori, țărani coopera
tori, muncitori din întreprinde
rile agricole de stat, ingineri și 
tehnicieni — milioanele de tone 
de cereale, de fructe și produse 
animale și-au luat locul în imen
sul hambar al țării, în casele și 
la masa fiecărui om.

A fost un an bun ; se pregă
tește altul mai bun. Cu acest bi
lanț, cu aceste speranțe și hotărîri 
s-a desfășurat sărbătoarea care a 
intrat de acum în tradiția tuturpr 
locuitorilor satelor* și af orașelor.

în Capitală, locul de întîlnire 
al bucureștenilor și al țăranilor 
din satele apropiate și din regiu
nea București a fost și de această 
dată Halele Obor.

La această sărbătoare a agri
culturii noastre socialiste au 
sosit tovarășii Nicolae Ceaușescu 
cu soția, Chivu Stoica cu soția, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexan
dru Drăghici cu soția, Ilie Verdeț 
cu soția, Constantin Drăgan, Le- 
onte Răutu, Stefan Voitec, Iosif 
Banc, Florian Dănălache, Janoș 
Fazekaș, Mihai Cere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin.

împreună cu conducătorii 
partidului și statului nostru au 
sosit la sărbătoare tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, aflat în 
țara noastră, împreună cu soția,

în timpul vizitei de priete
nie pe care a făcut-o în țara 
noastră, tovarășul Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comite
tului Central al' Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, a avut convor
biri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La convorbiri au participat 
tovarășii Alexandru Bîrlădea
nu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru' al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Iosif 
Banc, membru supleant a! Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Da
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Andrei Păcuraru, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., pre
cum și ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Bulgariei la București, Gheor
ghi Bogdanov.

în cursul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov 
reciproc asupra 
se desfășoară 
țări vecine și prietene în do
meniul construcției socialiste.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme legate de agre
siunea S.U.A. în Vietnam, 
subliniindu-se însemnătatea 
intensificării luptei tuturor 
forțelor revoluționare, și de
mocratice din lumea întreagă 
pentru curmarea planurilor a- 
gresive ale 
S.U.A., pentru 
condiționată a 
țelor asupra 
Îăsînd poporului 
dreptul de a-și hotărî singur 
soarta sa. Au fost discutate, 
totodată, probleme privind si
tuația din Orientul Apropiat, 
securitatea europeană și alte 
probleme ale vieții internațio
nale.

în cadrul convorbirilor s-a 
accentuat asupra necesității

imperialismului 
încetarea ne- 

bombardamen- 
R.D. Vietnam, 

vietnamez

intensificării eforturilor pentru 
întărirea unității și solidarită
ții mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. S-a 
relevat cu satisfacție că prie
tenia strînsă și dezvoltarea 
colaborării dintre cele două 
țări și cele două partide co
respund intereselor fundamen
tale ale popoarelor român și 
bulgar, cauzei construirii so
cialismului și apărării păcii, 
constituie o contribuție la în
tărirea unității, țărilor socia
liste.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, în spiritul tradițio
nalei prietenii care unește 
cele două partide, țări și po
poare. -_j

Plecarea 
oaspetelui bulgar

Central al
Republicii

pe munci- 
pentru re-

N. SIMIONESCU

(Continuare in pag. a 11-a)

s-au informat 
activității ce 
în cele două

Tovarășul Todor Jivkov, 
care împreună cu soția a făcut 
o vizită de prietenie în țara 
noastră la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a pă
răsit duminică după-amiază 
Bucureștiul. ,

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, înaltul oaspete bul
gar a fost condus de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu cu soția, 
Chivu Stoica cu soția, Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexan
dru Drăghici cu soția, Tlie 
Verdeț cu soția, Iosif Banc, 
Manea Mănescu, Mihai Dalea. 
de membri ai C.C. al P.C.R. și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul Bul
gariei la București, și membrii 
ambasadei.

Un mare număr de bucu- 
reșteni aflați pe aeroport au 
salutat cu căldură pe oaspeți 
Și pe 
partid 
oferit

La
Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Todor 
soția s-au salutat cu deosebită 
căldură și prietenie.

conducătorii 
și de stat, 
buchete de 
despărțire,

noștri de 
Pionieri au 
flori.

tovarășul 
și soția și 
Jivkov cu

(Agerpres)

Comitetului Centra! a! P. C. R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu

Colectivele de muncă ale energeticienilor 
centralei electrice de termoficare-Craiova ra
portează conducerii partidului și dv. perso
nal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
am realizat montarea grupului de 315 MW, cel 
mai mare grup energetic al țării noastre, și a 
celor 2 cazane de alimentare cu abur, care 
la data de 30 septembrie a.c. s-a cuplat în pa
ralel la sistemul energetic național.

Termenul de construcție, montaj și punere 
în funcțiune a grupului este mai scurt cu cir
ca 6 luni față de realizările mondiale, deși un 
asemenea agregat se montează pentru prima 
oară în țara noastră.

Realizarea acestui important obiectiv al in
dustriei energetice din țara noastră este o con
ți ibuție la înfăptuirea marilor sarcini ce ne 
revin din documentele partidului, este răspun
sul nostru față de grija și sprijinul moral și 
material nemijlocit acordat de conducerea de 
partid și de stat

Succesul pe care tl raportăm astăzi a creat 
condiții să realizăm inainte de termenul pla
nificat și cel de-al doilea grup seminal, ast-

fel ca centrala electrică de termoficare Craio
va să atingă capacitatea finală de 1 040 MW 
înainte de termen și să furnizeze o producție 
suplimentară de energie electrică de sute de 
milioane de KlVh.

Asigurăm Comitetul Central și pe dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom consacra toate eforturile, capacitatea, 
forțele și energia noastră realizării cu succes 
a sarcinilor ce ne revin din directivele și 
grandiosul program de electrificare a țării 
adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Din partea conducerilor 
colectivelor de energeticieni 

inginer ALEXANDRU 
CURELARU 

ADRIAN ȘTEFANESf U 
ȘTEFAN COVALIU

Din partea comitetelor de partid 
ILARION COTEANU 
VASTLE MÂNESCU

Din nou în amfiteatre

GAUDEAMUS IGITUR
2 octombrie a reunit în amfi

teatrele învățăturii întreaga lume 
universitară a patriei — maeștri 
și ucenici. 150 000 de studenți și 
peste 13 000 de profesori — un 
record al culturii românești, care 
așează școala noastră superioară 
în rîndurile școlilor superioare de 
prestigiu ale lumii, în rîndul ță
rilor cu cel mai mare număr de 
studenți la mia de locuitori.

Capitolul I 
al anului 
universitar

Toamna, „Alma mater", gene
roasă în severa și marea dragoste 
pentru fiii săi, regrupează fami
lia universitară încredințîndu-i, ca 
și acum, responsabilități sociale 
și morale de mare noblețe. în a- 
ceastă toamnă ea repetă gestul, la 
alte dimensiuni, sporindu-și res
ponsabilitățile, reîntâlnind în cir
cuitul marelui amfiteatru institu
ții centenare, și mai mult decît 
centenare, facultăți de tradiție, 
care au înscris primele file ale 
cronicii învățămîntului superior 
românesc, — opera de creație a 
unor străluciți cărturari progre
siști, animați de nobila năzuință 
de a-și vedea țara propășind — 
instituții întinerite astăzi ca spi
rit și idealuri prin însuși idealul 
pe care-1 slujesc. Alături, socialis-

LUCREȚIA LUSTIG 
ION TRONAC 

LAL ROMULUS 
CORNEL POGĂCEANU

{Continuare in pag. a IV-a)
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fatr-o vizită de prietenie. Este 
prezent, ambasadorul Bulgariei 
la București, Gheorghi Bog
danov.

într-o veritabilă arliitecțură ță
rănească, la intrarea în piață a 
fost construită o impresionantă 
poartă împodobita eu covoare ro
mânești. Din pridvorul acestui 
portal, flăcăi și fete dau glas tul
nicelor care vestesc în cele patru 
zări deschiderea sărbătorii recol
tei.

Ecoul lor s5 contopește cu ura- 
lele iniilor de oameni care-i în- 
tîfnpină pe conducătorii de partid 
și de stat.

tnalții oaspeți sînt întâmpinați 
de tovarășul Vasile VHcu, preșe
dintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție. Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, GheOrglre Necula, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
București al P.C.R.. Ton Cosnig. 
președintele Sfatului popular al 
orașului București, Vasile Mate- 
escu, președintele Sfatului popu
lar regional București. Matei Ște
fan, șeful secției agrare a C.C. al 
P.C.R., Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, Mihai 
Levente. ministrul comerțului 
interior. Ion Savu, secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R.. de membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri.

Fete și flăcăi, îmhrăcati în pi
torești costume naționale repre
zentând regiunile țării, cu brațele 
încărcate cu coșuri cu fructe și 
ghirlande de viță, ies în întîmpi- 
Bare în pasul viei al unei sîrbe.

Din rândul lor se desprinde țăra
nul cooperator Constantin Toma 
din Domnești, care oferă oaspe
ților, după datină, pîine și sare, 
în timp ce li se adresează urarea :

Ca-ntr-o livadă cu lumini șt flori, 
Simbol al țării-n toamna

roditoare,

Vă-ntîmpinăm, iubiți conducători, 
Cu-această pîine albă și cu sare. 
E cornul abundenței iarăși plin 
Și se revarsă generos pe glie ; 
Vioara toamnei sună cristalin 
Și ploști cu vin sorbim eu 

bucurie.

Din orice colț al țării românești. 
Ziua recoltei, bună, primitoare, 
Vă-ntîmpină, sub zări

sărbătorești,

Cu-n gest străbun — cu pîine 
șt cu sare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov mulțumesc pentru 
primirea caldă și cuvintele fru
moase ce le-au fost adresate și 
cinstesc ospitalierele gazde gus- 
tînd din pufoasa pîine româneas
că și din vinul rubiniu.

Sărbătoarea începe.
Larga alee ce duce spre clădi

rea de beton și sticlă a halei este 
străjuită de mari panouri care 
ilustrează că ceea ce anul trecut 
la vremea aceasta era doar o an
ticipare cifrică a recoltelor, o 
speranță și o hotărîre. a devenit 
acum realitate. O impresionantă 
piramidă clădită din fructe și le
gume marchează parcă treptele 
pe care-și fac ascensiunea conti
nuă recoltele noastre.

In piața din fața Halelor Obor, zecile de mii de oameni, parti- i 
cipanți la marea adunare populară prilejuită de sărbătorirea 

„Zilei recoltei" familiaritate
Prezent și

Semnături în cartea de aur 

a recoltelor
în vasta hală din piața Obor — 

un sugestiv tablou viu colorat al 
roadelor pămîntului românesc. 
Semnatarii lui — țăranii coopera
tori și muncitorii întreprinderilor 
agricole de stat din peste 80 de 
unități din regiunile București. 
Argeș, Galați, Ploiești și din zo
na Capitalei. S-au întâlnit aici 
strugurii din renumitele podgorii 
de la Valea Călugărească, Odo 
bești. Panciu, fructele din întin
sele livezi ale Argeșului, Dîmbo
viței și Teleajenului, legumele 
din noile bazine legumicole ale 
Bărăganului.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc în dreptul ștandu
rilor, discută cu producătorii, îi 
felicită pentru rezultatele obți
nute, le urează noi succese astfel 
ca, așa cum recomanda secretarul 
genera! al Comitetului Central al 
partidului, ceea ce se prezintă în 
expoziții să existe din abundență 
șr pe piețele orașelor și centrelor 
muncitorești.

Un scurt popas la standul coo
perativei agricole Olănești-sat, 
regiunea Argeș.

— Sînt frumoase .aerele — 
apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ce producție ați obți
nut anul acesta ?

— Una peste alta culegem 
vreo 30 kg de mere de la fiecare 
pom — răspunde țăranul coope
rator Gheorghe Tîrcă.

— E o recoltă bună — apre
ciază secretarul general al Co
mitetului Central al partidului.

— O să fie și mai bună cînd 
pomii de pe cele 180 hectare de 
livadă tânără vor ajunge în pu
tere.

Alături de fructe și alte pro
duse. țăranii cooperatori din Vă- 
leni-Dîmhos’ița, regiunea Argeș, 
prezintă în standul lor și brînză 
în coajă de brad. Baciul Constan
tin Bica îi invită pe oaspeți să 
guste.

—- Foarte gustoasă brînză. «în
teți huni meseriași — remarcă 
tovarășul Todor Jivkov.

Cooperatorii din Snagov-sat 
sînt gospodari rennmiți. Preocu
pați de creșterea continuă a pu
terii economice a cooperativei lor, 
ei acordă multă atenție valorifi
cării resurselor locale. La exnozi- 
ția-tîrg s-au prezentat si cil o se
rie de art’cole de uz casnic con
fecționate din răchită — coșulețe. 
mese și scaune pentru grădină, 
etc.

Receptivi la cerințele pieții și 
atenți la calitatea produselor uni
tății lor. țăranii cooperatori din 
Vără.ști, regiunea București, expun 
legume care rețin atenția vizita
torilor : roșii cărnoase, ardei, go- 
gosari. Răsplata binemeritată a 
eforturilor ne care le depun legu
micultorii de aici este materiali
zată prin cele peste 5 000 000 lei 
pe care cooperativa agricolă le 
realizează anual numai din acest 
sector.

Un scurt popas la standul în
treprinderii orășenești pentru va
lorificarea legumelor și fructelor. 
Tovarășul Nicolae Ștefan, prim- 
viCepreședinte al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție prezintă oaspeților 
noile sortimente de legume des
hidratate. Apreciind calitatea a- 
eestora și subliniind rolul lor în 
mai buna aprovizionare a oame
nilor muncii pe timpul iernii, 
conducătorii de partid și de stat 
recomandă să se depună mai 
multe eforturi pentru populariza 
rea acestor produse și să se ia 
totodată, măsuri pentru preamba- 
larea lor mingi ou capacitate 
mai mtuâ spre a fi mai lesne van
dabile.

Dîlga. a întreprinderii agricole de 
stat Lehliu, regiunea București, a 
obținut anul acesta de pe o supra
față de 220 hectare, o producție 
medie de 5 380 kg grîu ia hectar. 
Soiul de floarea-șoaielui „Re
cord” a dat la ferma Centru a 
I.A.S. Andrășești o recoltă de 
2 903 kg la hectar pe o suprafață 
de 138 hectare. Tovarășul Ange
lo Miculescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii, îi informează pe condu
cătorii de partid și de stat des
pre modul în care se înfăptuiește 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea . con
ducerii, planificării, finanțării și 
organizării gospodăriilor agricole 
de stat. Au fost create 343 de în
treprinderi agricole de stat cu 
2 560 de ferme, iar în primele .8 
luni de la aplicarea prevederilor 
hotărârii s-au realizat economii în 
valoare de 50 milioane lei.

In continuare — sectorul știin
ței, al cercetării.

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, și prof. Irimie Staicu. 
directorul general a! Institutului 
Central de Cercetări Agricole, 
prezintă oaspeților noi hibrizi și 
soiuri de plante, noi rezultate ale 
cercetărilor.

Griul din soiul F 141/62, care 
dă o producție de 4 000—5 000 
kg la hectar, este mai precoce de- 
cît Bezostaia (soi foarte apre
ciat și răspîndit în țara noastră), 
avînd frumoase perspective în 
cultura mare. Mazărea din soiul 
F 53—54 poate asigura o recoltă 
medie de 2 500—4 000 kg boabe 
la hectar.

— Performantele sînt bune, 
dar pe ce suprafață s-au extins 
aceste soiuri în cultura mare 
— întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Unele din ele ocupă supra
fețe mari, iar altele se află doai 
în cîmpurile experimentale.

— De exemplu, fasolea aceas
ta, din soiul F 332, care promite 
o producție de 1 500—2 500 kg 
la hectar, cînd va ajunge în 
unitățile de producție ?

— Intr-un interval de 2 ani se 
va extinde în întreaga țară — 
precizează președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

Tovarășul Nibolae Ceaușescu 
recomandă ca soiurile care și-au 
dovedit însușiri valoroase să fie 
extinse cît mai operativ în cultu
ra mare, aceasta fiind una din 
principalele căi de creștere a pro
ducției agricole.

Reținîndu-i atenția un hi
brid de porumb care, semănat la 
6 iulie a ajuns acum la maturi
tate, tovarășul Todor Jivkov se 
interesează despic rezultatele ob
ținute de cercefirtorii noștri în

,.<'V

Pe estrada amenajată în pădurea „Pustnicul" și-au dat întîlnire 
cintecele și jocurile de pe neșfîrșitele șesuri ale Bărăganului și 

Burnasului

cu demnitatea
de N. Velea

octombrie a 
de sărhătoa-

Oasneții sînt conduși apoi in
tr-un alt sector al expoziției, undi 
sîpt expuse produse ale întreprin
derilor agricole de stat și ale in
stitutelor de cercetări.

Grafice și panouri mari pre
zintă sugestiv succesele înregis
trate de agricultura noastră de 
stat. Numeroase ferme au adus 
l'ri mostre d;.n produsele lor — 
pn colț de ogor lucrat conform 
jeeemandarilor științei. Ferma

le 800 de hectare cultivate eu •* 
ceasta plantă. Cooperativa a vân- 
dut statului 1 053 tone grîu.

PE LOCUL m s-a clasat coo
perativa din Lenauheim, regiu
nea Banat, cu o producție medie 
de 3 900 kg grîu la hectar, vîn- 
zînd statului de pe cele 437 hec
tare cultivate cu această plantă 
836 tone griu.

Intr-o atmosferă de nestăvdit 
entuziasm, marea adunare popu
lară ia sfîrșit. Miile de oameni ai 
munch din Capitală ți din seteie 
care prezintă exponate k acest 
tirg aclamă îndelung pe conducă
torii noștri de partid și de stat și 
pe înaltul oaspete bulgar.

Un scurt popas la mustăria ță
ranilor cooperatori din comuna 
Sudiți, regiunea București, unde 
conducătorii de partid și de stat 
și oaspeții bulgari sînt invitați să 
guste din tradiționala pastramă 
cu mămăligă și să soarbă must 
dulce din ulcele. Apoi, se prind 
în hora mare care se încinge în 
sunetele tarafurilor de lăutari.

perspectivă

în creșterea animalelor 4
rul Lor va spori la un mîhon cu 
o producție de 123 000 tone de 
carne.

O dovadă 
zente și de 
terea și în valorificarea porcine
lor o reprezintă și sortimentele 
bogate de produse din came, ex
puse într-un compartiment al 
standului.

Apreciind rezultatele de pînă 
acum în creșterea animalelor, 
conducătorii de partid și de stat 
subliniază, totodată, necesitatea 
înfăptuirii acelor măsuri care să 
asigure indici economici compa
rabili cu realizările din țări cu 
zootehnie avansată.

In continuare este vizitat sec
torul care prezintă, sintetic, dez
voltarea creșterii ovinelor. Sînt 
cunoscute nu de puțină vrem - și 
nu numai pe plan local perfor
manțele obținute la stațiunea ex
perimentală Dobrogea — 9,6 kg 
lină în medie de la fiecare oaie, 
la cooperativa agricolă Limanu 
din aceeași regiune — 7,4 kg, și 
altele.

Deosebit de interesant si mo
dern prin diversitatea și noutatea 
aparaturii și instalațiilor, sectorul 
avicol înfățișează celor prezenți 
diferite metode de Creștere a pă
sărilor în combinate de tip in
dustrial, precum și cîteva exem
plare din rase și linii de găini și 
curci de mare productivitate.

— Cum putem să obținem mai 
multe ouă, mai multă came di 
pasăre, să realizăm și să dens".. <i 
prevederile planului la ae« te 
produse — întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— în primul rînd folosind 
metodele care sînt înfățișate aici 
— răspunde un specialist.

— Da, sînt frumoase rezulta
tele acestor experimente — re
marcă secretarul genera) al Co
mitetului Central al partidului — 
dar trebuie ca ele să-și dove
dească utilitatea generalizîndu-le, 
treptat, pe toată scara producției. 
Si trebuie să facem aceasta nu 
numai în ceea ce privește crește
rea păsărilor, ci în toate com
partimentele zootehniei — ramu
ră deosebit de importantă pentru 
belșugul de produse de pe piață, 
pentru bunul trai al oamenilor 
muncii.

Părăsind Piața Obor, coloana 
de mașini se îndreaptă spre ex
poziția zootehnică amenajată ân 
apropierea cartierului Floreasca. 
Trecătorii de pe marile artere se 
opresc pentru cîteva momente, 
ferestrele noilor blocuri se des
chid și mulțimea aclamă îndelung 
pe conducătorii de partid și de 
stat și pe oaspeți. La intrarea tn 
expoziție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica inaugu
rală.

Expoziția zootehnică preia tra
diția multor regiuni ale țării de 
a prezenta periodic rezultatele 
lor în creșterea animalelor. Sînt 
oglindite aici realizările între
prinderilor agricole de stat, ale 
cooperativelor de producție și 
ale stațiunilor experimentale în 
dezvoltarea zootehniei pe baze 
modeme.

In adăposturi special amena
jate se află animale și păsări din 
cele mai productive rase existente 
în țara noastră. La primul stand 
oaspeții se opresc în fața mache
tei fermei „30 Decembrie", cu o 
capacitate de 1 200 de vaci eu 
lapte deservită numai de 20 de 
oameni.

Crescătorii de animale și spe
cialiștii din multe unități’agricole 
de stat și cooperatiste se pot 
mîndri pe bună dreptate cu re
zultatele muncii depuse pentru 
selecția și furajarea rațională a 
animalelor. Sînt expuse aici 
exemplare cu o mare valoare zoo
tehnică — recordiste și de elită 
de la întreprinderile agricole de 
stat Periș, regiunea București, 
Mihai Viteazu, regiunea Cluj, 
stațiunea experimentală Dobro- 
gea, de la cooperativele agricole 
Smeeni, regiunea Ploiești, Ana- 
dolchioi, regiunea Dobrogea și 
altele.

In fața unei machete de la 
adăpostul destinat sectorului 
porcin, tovarășul Chivu Stoica se 
interesează despre rezultatele ob
ținute în dezvoltarea complexe
lor de tip industrial și despre 
perspectivele acestora. Răspun- 
zînd întrebărilor, tovarășul An
gelo Miculescu, prim-vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, arată că dacă în 1967 
în asemenea complexe se cresc 
500 000 de porci, în 1970 numă-

a preocupărilor pre- 
perspectivă în creș-

Zm«7 de întîi 
fost aleasă ca zi 
re a recoltei.

Octombrie și recoltă... Cu
vintele se caută și se găsesc 
nu numai ca suprapunere în 
timp, ca vreme a bilanțului 
dar între ele exista și o alcă
tuire sonoră parcă vecină, da
că nu geamănă. Pentru că nici 
o altă lună a anului nu are un 
nume în care vocalele să se 
rostogolească mai bogat, mai 
împăcat și mai matur ca niș
te mere pe o tipsie sau pe o 
masă parcă rimînd interior și 
apropiat cu poamele și rodul.

Octombrie și recolta, octom
brie și roadele...

E luna în diminețile, în a- 
miezile și serile căreia oame
nii își văd diminețile-muncă, 
amiezile-muncă, serde-muncă 
de pe toată întinderea anului 
materializate în poame și roa
de rînduite și vîrfuite frumos 
și ispititor.

Recolta bună a acestui an 
este ca orice recoltă hună și 
frumoasă o întîlnire norocoa
să șî adine chibzuită dintre e- 
nergia Ș’ inteligenta ome
nească și generozitatea pă
mîntului românesc.

Rotunjimea fiecărei boabe 
de grîu sau de strugure, a fie
cărui măr și a fiecărei grămezi 
de tone de boabe de porumb 
închide și depozitează în ea 
rotunjimea creatoare a gestu
lui uman creator, conturul 
limpede și sacru al fiecărei 
boabe de sudoare care le-a 
condiționat și înlesnit împlini
rea.

Expozițiile de fructe și le
gume sînt poate singurele ex
poziții unde nu se simte ne
cesitatea unor ghizi care să 
explice construcția și compozi
ția cutărui exponat, 
știm ce privim și ce n 
dar fiecare produs, fiecare 
ciorchine de strugure presu
pune un miracol, ascunde un 
ritm interior în care au tre
buit să se logodească într-o 
clipă unică pămîntul și ploa
ia, energia umană cu lumina 
și energia solară.

Duminică, sub cupolele de 
sticlă ale Halelor Obor unde

a avut loc un veritabil festival 
al fructelor, un țăran coopera
tor de prin părțile Rîmnicu- 
lui Vîlcea, care străjuia stan
dul de produse al cooperati
vei sale, a fost întrebat:

— Cum ați reușit să obți
neți mere și pere așa de mari 
și frumoase ?

— Prin grijă și respect față 
de plantă ! a venit solemn și 
exact răspunsul. $i el nu avea 
nimic emfatic sau bombastic, 
ușoara sa tentă neologistică 
n-a stîrnit zîmbete. Ea sugera 
evoluția. Și te făcea să pri
vești moderna combină C 3 a- 
flată pe o rampă din apropie
re.

Iar mîndria felului cum 
președintele cooperativei din 
Cobadin ținea, la tribuna o- 
fieială. în preajma conducăto
rilor de partid și de stat, stea
gul de cooperativă agricolă 
fruntașă pe ța’ă sugera trece
rea de la încovoierea seculară 
a țăranului român la familia
ritatea cu demnitatea, mîndria 
și prosperitatea socialistă.

„Doresc încă o dată să ex
prim convingerea partidului ?i 
guvernului nostru că țărăni
mea. toți lucrătorii din agri
cultură nu-și voi precupeți e- 
forturile, își vor consacra în
treaga lor energie și pricepere 
pentru a obține realizări tot 
mai mari în înfăptuirea sar
cinilor mari care le revin in 
dezvoltarea continuă a agri
culturii" — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în aerul limpede și sub ce
rul înalt al dimineții de oc
tombrie cuvintele conducăto
rului partidului vibrau încăr
cate de sensuri și îndrumări 
atente venind parcă să spo
rească rodul bogat al acestei 
toamne.

Duminică, întîi octombrie, 
■în întreaga țară s-a desfășurat 
un adevărat festival al fructe
lor și poamelor Au defilat în
tr-o competiție copleșitoare, 
plină de strălucire roadele ți
nui an întreg. Au defilat ener
giile ogoarelor și ale oameni
lor de pe ogoare. A defilat 
plenar și înfloritor socialismul-

în condiții de irigare, apreciind 
ca valoroase realizările de pînă 
acum.

cu pe- 
pentru

direcția creării de hibrizi 
rioadă scurtă de coacere,

fi semănați în cultura a douaâ

Mecanizarea important ajutor

dat țărănimii
Un sugestiv tablou al dotării 

agriculturii noastre socialiste cu 
mijloace mecanice moderne, o 
elocventă demonstrație a grijii 
pe care conducerea partidului și 
a statului o manifestă față de ex
tinderea mecanizării lucrăriloi 
din agricultură, de diversificarea 
tipurilor de mașini și tractoare — 
aceasta este imaginea pe care o 
prezintă platoul de lingă Halele 
Obor, unde sînt prezentate trac
toare și mașini agricole aflate în 
exploatare sau în curs de fabri
cație. Vizitînd acest sector, simți 
cu adevărat acea forță care, folo
sită cu pricepere de principalii 
coautori ai recoltelor sporite — 
mecanizatorii, este 
facă pămîntul să 
mai mult.

Conducătorilor 
stat și oaspeților 
prezentate, într-o 
cesiune, mașini

în stare să 
rodească mereu

de partid și de 
bulgari le sînt 
interesantă suc- 
pentru cereale,

plante tehnice și furaje, tractoa
re de diferite mărimi și puteri, 
mașini pentru grădini de legume, 
vii și livezi, pentru lucrări în 
pantă, pentru mecanizarea unoi 
lucrări în zootehnie, remorci etc.

Tovarășul Petre Moldovan, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, îi in
formează pe oaspeți despre re
zultatele obținute în extinderea 
mecanizării în agricultură, pre- 
zentîndu-le caracteristicile su
perioare ale unor Utilaje moder
ne, relativ recent intrate în ex
ploatare, ca semănătoarea de 
porumb S.P.C. 6, combina pen
tru cereale păioase C 3, instala
ția pentru amestecat furaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că este necesar să se insiste 
asupra diversificării tipurilor de 
mașini și tractoare și asupra lăr
girii gamei de lucrări executate 
cu mijloace mecanice.

Fiecare 
gustăm,

în marea horă a cooperatorilor

Adunarea populara
Intîmpinați cu puternice ova

ții de miile de oameni aflați în 
fața intrării principale a halelor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chi- 
vu Stoica, ceilalți conducători de 
partid și de stat, împreună cu 
înalții oaspeți bulgari, se în
dreaptă spre tribuna special ame
najată aici. Răsună urale în cin-

din Piața Obor
stea Partidului Comunist Român, 
a Comitetului său Central.

Adunarea populară este deschi
să de tovarășul Vasile Vîlcu, pre
ședintele Uniunii Naționale » 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție : „Astăzi — a spus vorbi
torul — pe tot cuprinsul patriei, 
oamenii muncii sărbătoresc, eu

Fete și flăcăi in pitorești costume populare poartă pe brațe simboluri ale toamnei roditoare

insuflețirea proprie poporului no
stru „Ziua recoltei", prinos adus 
lucrătorilor din agricultură, care, 
prin munca lor plină de avint. 
Iac toamnele noastre toi mai bo
gate, mai frumoase. La sărbătoa
rea recoltei participă toți oame
nii muncii atît de la sate cit și 
de ia orașe, simbolizînd unitatea 
de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului și gu
vernului.

Este o mare bucurie pentru noi, 
toți cei ce luăm parte Ia sărbă
toarea recoltei, de a avea in mij
locul nostru conducerea partidu
lui și statului, în frunte cu secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Salutăm, de 
asemenea, cu căldură, prezența 
in mijlocul nostru a tovarășului 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Todor Jivkov".

In încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul oameniloi 
muncii de pe ogoare de a-și spori 
eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor izvorîte 
din documentele partidului cu 
privire la înflorirea agriculturii 
noastre socialiste.

Au luat apoi cuvîntul Dimache 
Toma. președintele cooperativei 
agricole de producție din Făcă- 
eni, regiunea București, ing. Ghe
orghe Pescaru, directorul S.M.T. 
Ciocănești, regiunea București. 
Petruța Constantinescu, brigadie
ră la cooperativa agricolă de pro
ducție din Fierbinți, regiunea 
București, Ion Mărgărit, strun
gar la Uzinele „Semănătoarea"

din Capitală, și ing. Mircea De- 
cei, directorul întreprinderii agri
cole de stat Ivănești, regiunea 
București. Vorbitorii au înfățișat 
principalele rezultate în activita
tea desfășurată de unitățile în 
care lucrează, pentru continua 
dezvoltare a producției agricole, 
aspectele noi ale vieții satelor, 
entuziasmul cu care muncesc ță
ranii cooperatori, lucrătorii din 
I.A.S. și S.M.T. pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare a 
agriculturii în acest cincinal.

Primit cu aplauze puternice, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republici’ 
Populate Bulgaria.

Intîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Are loc apoi festivitatea înmî- 
nării premiilor cooperativelor a- 
gricole de producție fruntașe în 
cultura griului, la concursul or
ganizat în anul 1967.

și STEAGUL
FRUNTAȘA a

agri-

PREMIUL I 
DE UNITATE 
fost decernat cooperativei 
cole de producție din Cobadin,
regiunea Dobrogea, care a obți
nut pe 1 140 hectare o producție 
medie de 4 087 kg grîu la hec
tar, din care a vîndut statului pe 
bază de contract 2 460 tone.

PREMIUL II a fost cîștigat 
de cooperativa agricolă de pro
ducție din Dobrosloveni, reg: ți
nea Oltenia, care a . obținut în 
medie 3 973 kg grîu la ha pe ce-

...Soarele s-a oprit în cumpăna 
zilei și, pîrguit ca fructele aces
tei toamne bogate, scaldă în căl
dura și lumină sa un adevărat 
fluviu de oameni. Peste 20 000 de 
țărani cooperatori, muncitori din 
întreprinderile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare 
din regiunea București îi aclamă 
pe conducătorii de partid și de 
stat și pe oaspeții bulgari care au 
venit aici, în pădurea „Pusnicul" 
din apropierea Capitalei, să ia 
parte la o frumoasă petrecere 
populară.

Pe o estradă amenajată la ma
lul lacului, un bogat spectacol 
folcloric este prezentat de aproa
pe 1 500 de artiști amatori parti
cipant la faza regională a celui 
de al VUI-lea concurs pe țară. 
Coruri, formații de dansuri, so
liști vocali, fluierași din raioanele 
Giurgiu, Zimnicea. Turnu-Măgu- 
rele, Alexandria, Roșiori de Vede 
interpretează cîntece și jocuri 
populare de pe întinsele șesuri 
ale Bărăganului și Burnasului și 
de pe mănoasa luncă a Dunării.

Gazdele îi invită apoi pe oas
peți la masă. Tovarășul Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comite
tului regional București al 
P.C.R.. a salutat cu căldură pe 
conducătorii de partid și de stat 
și pe oaspeții din Bulgaria fră
țească, poftindu-i să se bucure, 
alături de oamenii muncii de pe 
ogoarele regiunii București, de 
roadele bogate ale acestui an, 
ciocnind cu fruntașii recoltelor și 
gustînd plinea și mustul acestei 
sărbători.

în timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat căl
duros pe cooperatori, pe lucrăto
rii din fermele și întreprinderile 
agricole de stat, pe specialiștii din 
agricultură, pe activiștii de partid 
și de stat din regiunea București 
pentru activitatea desfășurată și 
rezultatele bune obținute în acest 
an, urîndu-le noi succese în rea
lizarea înainte de termen a pre-

vederilor planului cincinal, în ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă a 
întregii noastre economii, în ope
ra de desăvîrșire a construcției 
socialismului. Secretarul general 
al partidului nostru a toastat în 
sănătatea tuturor celor prezenți, 
pentru viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ridicat paharul in sănătatea tova
rășului Todor Jivkov și a soției 
sale, pentru prosperitatea tării 
prietene, Republica Populară 
Bulgaria, pentru prietenia româ- 
no-bulgară.

Mulțumind pentru invitația de 
a participa la sărbătorirea .Zilei 
recoltei", tovarășul Todor Jivkov 
a adresat cuvinte calde de felici
tare pentru țăranii cooperatori și 
toți cei care lucrează în domeniul 
agriculturii din România, urîndu- 
le noi succese în munca lor. înal
tul oaspete a relevat rezultatele 
bune ale schimburilor de expe
riență ce se fac între agricultorii 
bulgari și români, subliniind im
portanța colaborării bulgaro-ro- 
mâne. care corespunde interese
lor vitale ale celor două popoare 
și constituie o contribuție la în
tărirea comunității țărilor socia
liste.

Tovarășul Todor Jivkov a ridi
cat paharul în sănătatea tovară
șului Nicolae Ceausescu și a so
ției sale, în sănătatea celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
pentru prietenia bulgaro-română.

...înainte de plecare, gazdele 
îi invită pe oaspeții dragi să intre 
în hora maro a cooperatorilor fe
riciți de a sărbători această zi 
alături de conducătorii de partid 
și de stat.

Sărbătoare populară care a in
trat de acum în tradiție, „Ziua 
recoltei" a prilejuit și în acest an 
un bilanț al muncii harnice și al 
rodniciei pămîntului, al succese
lor agriculturii noastre socialiste.

N. STMÎONESCU 
Fotografiile de I. CUCU



Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

i (Urmare din pag. I)

Cu deosebită satisfacție con
statăm că programul de dez
voltare a agriculturii stabilit 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român 
se înfăptuiește cu succes. Se 
afirmă astfel tot mai din plin 
superioritatea relațiilor socia
liste în agricultură, se con
firmă justețea politicii agrare 
a partidului nostru, care face 
totul pentru a asigura ridi
carea la un nivel superior a 
agriculturii noastre socialiste 
(vii și puternice aplauze). Ca 
urmare a înfăptuirii politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, a eforturilor susținute 
depuse de țărănime, de mun
citori, de ingineri, de oamenii 
de - știință din agricultură, 
crește continuu nivelul agri
culturii noastre, se îmbună
tățește baza sa tehriico-mate- 
rială. Drept rezultat, obținem 
an de an recolte tot mai bo
gate, ceea ce asigură aprovi
zionarea populației cu pro
duse agro-alimentare și creea
ză unele disponibilități pentru 
export. Toate aceste realități 
sînt o dovadă că drumul pe 
care am pornit este un drum 
bun și la capătul lui vom 
avea bucuria de a constata 
că cele stabilite de Congre
sul al IX-lea al partidului 
vor fi nu numai îndeplinite, 
dar și depășite (urale. aplau
ze puternice, îndelungi).

Avem rezultate bune și în 
dezvoltarea celorlalte ramuri 
ale economiei noastre națio
nale. Anul acesta producția 
industrială este superioară 
celei prevăzute în plan. Se 
traduc în viață măsurile luate 
de partid și guvern privind 
îmbunătățirea și perfecționa
rea întregii activități econo
mice și de stat. Rezultatele 
obținute în toate domeniile 
economiei naționale sînt de 
asemenea o dovadă a justeței 
politicii marxist-leniniste a 
partidului. sînt rezultatul 
muncii pline de abnegație a 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor. a întregului nostru 
p^or care înfăptuiește neabă- 
tu7 politica partidului corati- 
hist (urale. aplauze). Cred că 
țărănimea noastră cooperatis
tă. toți lucrătorii din agricul
tură vor fi de acord ca la 
sărbătoarea lor să adresăm un 
salut călduros și muncitorimii 
noastre, intelectualității, să le 
urăm noi și noi succese (urale 
vii. aplauze).

în munca încordată, dar 
plină de satisfacție; pentru 
edificarea -României socialiste 
se cimentează și se ridică pe 
o treaptă tot mai înaltă alian
ța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, clase 
prietene, frățești, care împre
ună cu intelectualitatea noas- 
tr4- formează noua societate 
rț bănească, constructoare a 
socialismului și comunismului 
(puternice și îndelungi aplau
ze). întărind continuu și per- 
fecționînd alianța și prietenia 
dintre muncitori, țărani și in
telectuali, dintre toți cei ce 
muncesc, indiferent de națio
nalitate. asigurăm mersul tot 
mai hotărît înainte al patriei 
noastre, ridicarea României 
pe culmile înalte ale progre
sului și civilizației socialiste 
(urale, aplauze).

Avem, desigur, tovarăși, rea
lizări în toate domeniile de 
activitate, cu care, pe bună 
dreptate, poporul nostru se 
mîndrește. Avem, așa cum am 
arătat, rezultate bune și în 
agricultură. Ele sînt o mîn- 
drie pentru țărănime, pentru 
întregul nostru popor. Dar, 
deși sîntem la o sărbătoare și 
la sărbători de regulă se spun 
numai lucruri frumoase, nu 
putem să nu subliniem că mai 
avem încă mult de făcut pen
tru a ridica agricultura noas
tră la nivelul țărilor avan
sate. Avem însă toate condi
țiile pentru aceasta. Depinde 
numai de noi. de felul în care 
vom ști să folosim mijloacele 
materiale de care dispunem, 
să folosim rational pămîntul, 
să executăm la timp lucrările 
agricole pentru a obține roa
de cît mai bogate., Totodată 
va trebui să acordăm ceva 
mai multă atenție strîngerii 
la timp a produselor. Dacă ar 
fi să mă refer la legume, ele 
trebuie să ajungă cît mai re
pede și îp stare proaspătă pe 
piață, astfel ca populația să 
simtă din plin aceste roade 
bogate (aplauze însuflețite).

Desigur, tovarăși, aflîndu- 
ne la sfîrșitu! anului agricol 
putem să facem un bilanț 
bun. Dar, făcînd bilanțul ce
lor ce am realizat, sîntem ne- 
voiti să ne gîndim și la ce 
trebuie să facem pentru a 
avea o recoltă și mai bună 
anul viitor. Se poate spune 
că acum se pun bazele pro
ducției de grîu. se execută o 
serie de lucrări pregătitoare 
care au o influență mare asu
pra recoltei viitoare. în mod 
deosebit doresc să subliniez 
că trebuie acordată o mai 
mare atenție aplicării măsu
rilor stabilite de conducerea 
partidului și statului privind 
creșterea și îmbunătățirea pro
ducției de legume pentru ca 
anul viitor populația să fie 
mai bine aprovizionată decît 
anul acesta. Este necesar să 
ne ocupăm mai mult de rea
lizarea tuturor lucrărilor de 
irigație, să luăm măsuri pen
tru a asigura ca în anul viitor 
toate suprafețele prevăzute 

pentru'irigare să fie amena

jate și folosite din plin. Sub
liniez lucrul acesta deoarece 
în 1967 au fost locuri unde a 
bintuit seceta, iar recolta a 
avut de suferit. în timp, ce au 
existat terenuri amenajate 
pentru irigare, care n-au fost 
bine folosite.

Este necesar, tovarăși, să 
acordăm, în continuare, aten
ție îmbunătățirii activității 
cooperativelor agricole de pro
ducție, dezvoltării democrați
ei socialiste în cooperative, 
participării active a întregii 
țărănimi cooperatiste la re
zolvarea tuturor problemelor 
care asigură bunul mers al 
activității în agricultură (a- 
plauze).

Am vizitat mica expoziție 
de mașini agricole. Din aceas
tă expoziție se poate vedea că 
agricultura noastră dispune 
de o gamă de mașini pentru 
aproape totalitatea lucrărilor 
agricole. Avem stațiuni de 
mașini și tractoare prin care 
statul asigură deservirea coo
perativelor agricole cu mij
loacele mecanice necesare. 
Trebuie să spunem că lucră
torii din S.M.T.-uri își înde
plinesc în bune condiții sar
cina încredințată de partid și 
guvern, că ei au o contribuție 
importantă la rezultatele ob
ținute de cooperativele agri
cole în sporirea recoltelor. Dar 
și S.M.T.-urile pot face mai 
mult pentru a folosi mai ra
țional, mai economicos mij
loacele mecanice, pentru a 
executa mai bine și mai la 
timp lucrările agricole, ca să 
obținem recolte tot mai bo
gate. tot mai îmbelșugate. Sîn
tem convinși că muncitorii 
din S.M.T. vor depune efor
turi. alături de întreaga țără
nime, pentru a obține rezul
tate tot mai bune în activita
tea lor (aplauze).

După cum știți. Comitetul 
Central al partidului a adop
tat, în primăvara acestui an, 
hotărîri privind perfecționa
rea activității în agricultura 
noastră de stat. în cele șase 
luni care au trecut de la Ple
nară s-a desfășurat o muncă 
intensă pentru înfăptuirea mă
surilor stabilite. Rezultatele 
obținute de fermele și între
prinderile agricole de stat 
arată că aceste măsuri au de
terminat un început de îm
bunătățire a activității în 
acest sector important al agri
culturii. ceea ce dovedește că 
ele corespund condițiilor noas
tre. Trebuie acționat cu mai 
multă hotărîre pentru ca mă
surile stabilite de Comitetul 
Central al partidului să fie 
integral transpuse în viață în 
cel mai scurt timp, asigurîn- 
du-se folosirea cu maximum 
de eficacitate a mijloacelor de 
care dispun fermele și între
prinderile agricole de stat și 
sporirea pe această cale a con
tribuției lor la obținerea de 
recolte tot mai bogate. Noi 
apreciem în mod deosebit ac
tivitatea și rezultatele bune pe 
care le-au obținut oamenii 
muncii din sectorul agricol de 
stat. Știm însă că au posibili
tăți mai mari și ne exprimăm 
convingerea că muncitorii, in
ginerii. toți oamenii care 
muncesc în sectorul agricol 
de stat vor depune toate efor
turile pentru a-și îndeplini în
datoririle, pentru a obține 
roade cît mai bune și a con
tribui la creșterea avuției ge
nerale a României (aplauze 
puternice, urale).

în activitatea de ridicare a 
agriculturii un rol important 
îl au oamenii de știință, care 
au creat de pe acum soiuri su
perioare de grîu, de porumb și 
de plante tehnice. Dar și ei 
mai au încă multe de făcut 
pentru a-și aduce mai din plin 
contribuția la perfecționarea 
producției noastre agricole. 
Sîntem convinși că oamenii de 
știință din agricultură vor fi 
în primele rînduri ale străda
niilor de modernizare a agri
culturii noastre, pentru a face 
ca ea să merite într-adevăr 
numele de ramură de bază a 
economiei noastre naționale și 
— alături de industrie — să 
contribuie tot mai mult la bu
năstarea generală a poporului 
român (aplauze puternice, în
delungi).

Doresc să exprim încă o dată 
satisfacția și bucuria noastră 
că tovarășul Todor Jivkov și 
soția sa au răspuns invitației 
de a face o vizită prietenească 
în România. Au sosit în țara 
noastră într-un moment foarte 
potrivit, la sărbătoarea recol
tei, și aș putea spune că aceas
ta poate constitui un simbol al 
prieteniei tot mai roditoare 
dintre poporul român și po
porul frate bulgar (aplauze 
prelungite, ovații).

Prietenia dintre popoarele ro
mân și bulgar e veche. Ea a 
cunoscut momente grele, de 
luptă împotriva asupritorilor 
comuni, a cunoscut și momen
te de bucurie, ale victoriilor 
obținute în lupta de eliberare 
națională și socială, în sare, 
de asemenea, popoarele noas
tre s-au aflat împreună. în 
condițiile construcției socialis
te, prietenia dintre români și 
bulgari a căpătat un conținut 
nou, izvorît din baza economi
că socială comună, din orîndu- 
irea socialistă a țărilor noas
tre și se întemeiază pe solida
ritatea internaționalistă a 
comuniștilor din țările noastre 
și din întreaga lume. Fie ca 

prietenia dintre popoarele 

noastre să înflorească și să ro
dească continuul (aplauze în
delungi, urale).

Așa cum a arătat și tovară
șul Jivkov, în discuțiile pe 
care le-am avut în aceste zile 
am constatat dorința și posibi
litățile existente pentru dez
voltarea cooperării în toate do
meniile de activitate, care poa
te contribui la progresul mai 
rapid al ambelor popoare, po
sibilitatea și necesitatea cola
borării în lupta pentru pace, 
pentru asigurarea prieteniei 
între popoare, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, . a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale (vii și în
delungi aplauze).

Noi știm, tovarăși, că prie
tenia dintre români și bulgari 
constituie o contribuție la cau
za generală a prieteniei și co
laborării între țările socialiste, 
între toate forțele antiimperia- 
liste. Știm că, cu cît fiecare 
țară socialistă, deci și Româ
nia și Bulgaria, vor deveni 
mai puternice, ele vor face să 
sporească forța și puterea în
tregului sistem socialist, vor 
face să sporească influența so
cialismului în întreaga lume 
(aplauze puternice, îndelun
gate).

în încheiere, doresc încă o 
dată să exprim convingerea 
partidului și guvernului nos
tru că țărănimea, toți lucrăto
rii din agricultură nu-și vor 
precupeți eforturile, își vor 
consacra întreaga lor energie 
și pricepere pentru a obține 
realizări tot mai mari în în
făptuirea sarcinilor mari care le 
revin în dezvoltarea continuă 
a agriculturii. Le urez din 
toată inima noi și noi succese 
în activitatea lor. să aducă o 
contribuție tot mai puternică 
la ridicarea continuă a bună
stării poporului, la prosperita
tea națiunii noastre socialiste I 
(aplauze puternice, urale pre
lungite).

Reporterii noștri

PE TRASEELE SĂRBĂTORII
Ora culesului — marea sărbă

toare a recoltei — i-a găsit pre- 
zenfi, printre culegători și sărbă
toriți, fi pe reporterii noștri. In 
această zi, cînd bogăția acestui 
pămînt a urcat în hambare fi în 
expoziții, a coborît de pe rod 
pentru a umple cu bucurie fi 
îndestulare viața celor care au 
făurit-o, reporterii noftri au „cu
les" fi ei impresii, la fel de bo
gate, ca fi roadele toamnei. De 
pe traseele sărbătorii — care 
pot să înceapă sau să sfîrșească 
oriunde, fie în Țara de Sus, fie 
în mănoasa cîmpie a Dobrogei 
— ei transmit.

Memoria 
pămintului

Cortegiul belșugului stepei 
dobrogene ilustrat de expozițiile 
fi tîrgurile de toamnă, prezente 
în toate satele și comunele regiu
nii, s-a manifestat sub impulsul 
istoriei. Două sărbători — cea a 
recoltei și cea a apropierii împli
nirii a zece ani de la cooperati
vizare — și-au dat mina într-un 
alai al dansului și cîntecului popu
lar. Dacă în 1957, în primul an 
al cooperativizării totale a regiu
nii, se irigau abia 6 500 de hec
tare, astăzi suprafața irigată a 
trecut de 21 000 de hectare. Da
că în 1938 un tractor lucra 5 000 
de hectare, astăzi nu revin decît 
96 de hectare pentru fiecare trac
tor. Dacă la toate acestea vom 
adăuga faptul că în, 1967 agricul
tura dobrogeană a utilizat peste 
42 000 tone de îngrășăminte față 
de 312 tone în 1938, vom înțele
ge pe ce se sprijină producțiile 
medii ridicate obținute de unită
țile cooperatiste din regiune, vom 
înțelege bine bucuria, încrederea 
în viitor afirmată de toți țăranii 
cooperatori duminică cu prilejul 
îmbelșugatei zile a recoltei.

Pe vatra 
strămoșească - 

frăție și bogăție
De pe pămînturile dintre Du

năre și Mare să dăm legătura cu 
cîmpia din „Podișul Transilva
niei", cu pămînturi ale vechii ve
tre strămoșești. Serbări cîmpe- 
nești, etalare a specificului folclo
ric și etnografic, voia bună a oa
menilor muncii români, maghiari 
și germani — înfrățiți la această 
sărbătoare ca și la muncă — au 
completat tabloul rezultatelor ob
ținute în munca pămintului în 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

'Vizităm expoziții ale întreprin
derilor agricole de stat, coopera
tivelor agricole de producție din 
Acățari, 7.ona Luduș, Bălcaciu, 
Gornești, Bogata, Rîciu, Filiala 
Tg. Mureș a asociației crescători
lor de albine. O medalie de aur, 
obținută la prima expoziție inter
națională de apicultură din 1965, 
certifică priceperea acestor api
cultori.

Pe scena expoziției din orașul 
Tg. Mureș și în parcul Harghita 
au evoluat zeci de formații artis
tice de amatori, într-o competiție

Cuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)

Noi, cei din Bulgaria, avem, 
de asemenea, temeiul să fim 
mulțumiți de dezvoltarea și 
realizările agriculturii noastre 
socialiste. O dată cu creșterea 
industrializării țării, o preocu
pare de seamă a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar o constituie dez
voltarea și perfecționarea 
orînduirii cooperatiste din sa
tul bulgar. Ca. urmare a aces
tei preocupări și a eforturilor 
creatoare ale celor ce mun
cesc la sate, agricultura din 
Republica Populară Bulgaria 
a obținut succese însemnate, 
în ultimii ani, în afară de 
creșterea cantitativă a produc
ției, au survenit și modificări 
calitative însemnate atît în 
agricultură, cît și în întreaga 
dezvoltare a satului bulgar. 
Analizînd rezultatele obținute 
pînâ acum, etapa la care se 
află dezvoltarea agriculturii 
și condițiile existente, cel 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar a pus 
sarcina intensificării și ridică
rii eficienței muncii agricole, 
așezării agriculturii pe baze 
industriale. Sîntem încredin
țați că agricultura noastră va 
îndeplini și această sarcină, 
va obține cuceriri noi. îngă- 
duiți-mi, tovarăși și tovarășe, 
să vă transmit salutul și ură
rile de noi succese din partea 
armatei de milioane de oame
ni ai muncii din satele Bulga
riei, care, ca și dv., muncesc 
cu spor, îndeplineso cu des
toinicie și cinste sarcinile lor, 
își dau prinosul la dezvoltarea 

a cîntecului, dansului și portului 
românesc, iar seara, sub lumina 
multicoloră a becurilor, a avut loc 
carnavalul tineretului organizat 
de comitetul orășenesc al U.T.C.

Zeci de mii 
de meșteri mari

Meleagurile meșterului Manole 
amplifică azi legenda prin zeci 
de mii de meșteri care le înmul
țesc în fiecare an bogățiile.

Ne apropiem de Pitești. O 
poartă țărănească, adevărat arc 
de triumf, te întîmpină la intra
re cu „bun venit". Gazdele, flă
căi voinici și fete oacheșe, te pof
tesc cu ospitalitatea acestui pă
mînt să guști din roadele toam
nei.

Pretutindeni, la fiecare „casă" 
te întîmpină obiceiurile strămo
șești ale pămintului argeșean și 

și întărirea Bulgariei socialiste. 
(Aplauze îndelungi, ovații).

între popoarele noastre, bul
gar și român, există vechi le
gături istorice. Acum, în con
dițiile socialismului, relațiile 
dintre cele două partide, țări 
și popoare ale noastre se dez
voltă favorabil, se întăresc și 
se lărgesc. Prietenia și colabo
rarea noastră se bazează pe 
comunitatea noastră de țeluri 
și idealuri. Prietenia și colaba- 
rarea dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica So
cialistă România sînt așezate 
pe, principiile internaționalis
mului socialist, pe respectul 
și avantajul reciproc, (aplauze 
puternice).

După cum știți, la invitația 
secretarului general al Comi
tatului; Central' al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a stima
tei sale, soții, tovarășa Elena 
Ceaușescu, mă,aflu aici în vi
zită de prietenie, împreună cu 
soția mea. în convorbirile de 
acum cu tovarășul Ceaușescu 
și cu alți conducători de par
tid și de stat ai Republicii 
Socialiste România noi am 
manifestat voința noastră de 
a întări colaborarea și prie
tenia în interesul celor două 
popoare ale noastre, în inte
resul socialismului și al păcii, 
(aplauze prelungite).

Trăiască și să se întărească 
prietenia bulgaro-română I (a- 
plauze îndelungi, urale).

Trăiască Partidul Comunist 
Român 1 (aplauze îndelungi, 
urale).

Slavă oamenilor muncii din 
agricultura Republicii .Socia
liste România I (aplauze pu
ternice, urale prelungite).

Nepoții lui Horia interpretînd un 'dans- străvechi.w Călușarii

realizările harnicilor țărani coope
ratori hotărîți să continue buna 
tradiție a agriculturii noastre. Pen
tru înflorirea acestei ramuri a e- 
conomiei argeșene, în actualul 
cincinal se vor investi 564 080 000 
lei, se va acorda o mai mare 
atenție dezvoltării intensive 
și multilaterale a agriculturii, 
sporirii producției vegetale și ani
male. Producția globală agricolă 
va fi la sfîrșitul anului 1970 cu 
132 la sută mai mare față de pe
rioada anilor 1960—1965. Avem 
motive să afirmăm că de la an 
la altul „Ziua recoltei" va însem
na bilanțul-succeselor tot mai 
mari ale agriculturii din’regiunea 
Argeș;. - ,

Mirabila sămință
De pe pămînturile urmașilor 

plăieșilor moldoveni primim o re

La expozifia din Halele Obor a fost prezentată fi o îndeletnicire străveche fi în acelafi timp me

reu tînără — țesutul la război al covoarelor cu motive populare

latare amplă ca bogăția acestei 
toamne. Vestea vine de la Bacău.

Sărbătoarea recoltei a început 
odată cu revărsarea primelor ra
ze de soare. Bărbați, femei și 
copii au umplut „Cîmpul Foștii", 
adică spațiul marii expoziții de 
produse agricole. Țăranii din re
giune au cu ce se mîndri. Mii 
de oameni se perindă prin fața 
standurilor cu roade,1 admiră, își 
spun impresiile cu voce tare. Oa
menii privesc gîndindu-se la e- 
forturile germinării, la previziu
nile împlinirilor. Un bătrîn de 76 
de > ani, anume Anton Pastrachi- 
covici, își sucește mustața-și ci
tește mirat, surprins :< aparate 
pentru determinarea umidității, 
a' sticlo'zității, purității, facultăți
lor germinative și puterii de pă
trundere, apoi îmi șoptește: „e 
uimitor, tinere, e uimitor".

„Mirabila sămință" crescută în 
humă din seva adîncului și-a o- 
mului s-a împlinit în rod rotund 
asemeni soarelui, pămintului, iu

birii omului. Intre sămință și 
fruct distanța înseamnă sudoare 
în cîntec de dor, tînjire pe rază 
de soare și de așteptare. Virtejul 
bucuriei e tocmai la o cotitură de 
timp unde Bachus se scutură de 
milenii și deschide anotimpul pe
trecerilor, al nunților, al altor ger
minări. „Parcă eSte și făcută / 
noi la toamnă facem nuntă", ră
sună de pe estradă. Sărbătoarea 
recoltei pe aceste meleaguri e 
străbătută de lirism sadovenian, 
de parcă aștepți mereu pe An- 
cuța cea mai tînără să te îmbie 
cu ulcica. Îmbierea e ațîțată fru
mos : „Du-te dorule-n pădure — 
La inimă nu te pune". Butoaiele 
cu must sînt luate cu asalt. Îmi 
ajung la urechi cuvintele : „mus
tul de la Păunești cel mai hun". 
Și cel de la Ruginești e foarte 
„bun" — răspunde altcineva. O 
prețuire spontană. Vinul acestor 
cooperative agricole, la concursul 
republican, a primit medalii de 
aur. Celelalte produse sînt tot 
atît de căutate dar mai ales le
gumele unității agricole de stat 
„Letea", care a obținut premiul I 
la concursul pe țară.

In altă parte a orașului, pe sta
dion, sărbătoarea recoltei pune 
în valoare, ca la antici, curajul, 
istețimea, forța mușchilor. Aler
gări, lupte, oină, fotbal, cățărări 
etc. Unei sărbători trebuie să-i 
dăruiești ceva din tine însuți pen
tru a rămîne în memorie.

Iar seara, în centrul orașului, 
are loc parada recoltei și car
navalul tineretului. Buciumașii 
parcă toarnă în suflet depărtările. 
Apoi trec țărănoi purtînd pe ti
med coșuri pline, vine o nuntă, 
urmată de un întreg sat, o nuntă 
cu mireasă frumoasă, apoi o șe
zătoare. Vestitul „Joc al caprelor" 
se dezlănțuie în dansul lor tulbu
rător. Dar urarea lui Bachus, tre
cut mai înainte, domină clipa: 
„Fiți fericiți ca oameni / Petre- 
c-eți / Și nu uitați / Mustul / 
Pastrama. / Noroc și bine".

Cornul 
abundenței

Platoul halelor pieței din Plă
tești găzduiește din abundență 
standuri de legume și zarzava
turi, fructe de cea mai bună ca
litate printre , care și struguri și 
vinuri medaliate la mai multe 
concursuri interne și internațio
nale ca Lubliana, Tbilisi și altele. 
Reținem faptul că gospodinele 
ploieștene vor putea să-și com
pleteze cămările de toamnă și de 
iarnă-din belșug timp de 15 zile 
cit vor fi deschise aceste expo
ziții și centre. In jurul mustăriilor 
și estradelor din oraș, din pădu
rea Păulești, la poalele codrului 
Vlăsiei (Românești), parculBucov 
și în alte locuri a domnit o ani
mație puțin obișnuită.

Pe estradele special amenajate 
din regiune cîntecul și dansul ce
lor 1 600 de formații ■ artistice de 
amatori au colorat viu marea 
sărbătoare a recoltei.

Nepoții 
lui Horia zimbesc

..(Alba lulia. 8 tineri îmbrăcați 
în haine moțești stau de strajă, 

la prima poartă a Cetății cu mâi
nile încleștate pe halebarde și cu 
un gest tainic ne îndreaptă spre 
țintă: monumentul lui Horia. 
Peste zece mii de tineri din toate 
colțurile regiunii participă la fes
tivalul tineretului organizat de 
către comitetul regional al U.T.C. 
aici, la Alba lulia, de ziua re
coltei. Intîi îl vedem pe Horia 
zugrăvit pe un obelisc din piatră 
de calcar așezat lingă celula în 
care el a fost închis. Apoi auzim 
un murmur: „Omagiu lui Horia 
ce scris-a istoria străvechilor noa
stre virtuți / Prin vremi de urgie 
în beznă făclie, speranțe-nsem- 
nînd celor mulți...“

Cîntecul izvorăște din pieptu
rile celor 300 de elevi care for
mează corul liceului „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba lulia. 
In aer mai vibrează încă refrenul 
melodiei cînd de după monu
ment, în interpretarea actorilor 
Teatrului da stat din Petroșani 
apar reînviate figurile lui Horia 
și Cloșca. Fragmentul din piesa 
„Procesul lui Horia" ne aduce 
în față înfățișarea aspră a lui 
Horia, ca scoarța unui copac, 
chibzuit la vorbă, ca bătrînii cei 
înțelepți, neîncovoiat de nici o 
furtună, dîrz în credință. Dar 
niciodată nu l-am văzut pe Horia 
zîmbind...

In conștiința mea Horia nu a 
zîmhit niciodată, el nu a știut să 
zîmbească. L-am comparat pe 
Horia cu nepoții săi de azi. Cită 
deosebire mai ales dacă îi pri
vești cînd sînt prinși în horă I 
Cei de azi știu să cînte, să joace, 
să facă sport, știu să zîmbească.

Întreaga ziuă orașul a răsunat 
de cîntece și voie bună. In piață 
a fost adus o parte din belșugul 
pămintului, din hărnicia oameni
lor și din căldura soarelui de 
toamnă. Pe la amiază au apărut 
carele alegorice care duceau a- 
celași rod greu al toamnei și care 
constituie un imn adus muncii 
libere, înfrățite. Pe estradele a- 
menajate, programele artistice 
s-au perindat pînă în miez de 
noapte. Intîi și-au făcut apariția 
formațiile artistice din oraș care 
cuprind taraful, soliștii și brigada 
de agitație a casei de cultură, 
grupul vocal al căminului cultu
ral din Oarda, echipa de călu
șari din Micești. Pe scena din 
centrul orașului s-a desfășurat a- 
poi o nedee hunedoreană și o 
nuntă pădurenească în interpre
tarea ansamblului folcloric al re* 
giunii. N-au lipsit dintre inter
pret dubașii din Almaș-Săliște, 
echipele de dansuri din Ilia, 
Sebeș și Stremț, echipa de călu
șari din Vinerea, fluierașii din 
Șugag, care de ani de zile incintă 
inimile spectatorilor cu măiestria 
lor. Spre seară ștafeta a fost pre
dată teatrului de estradă din De
va. Momentul cel mai fastuos l-a 
constituit însă carnavalul tinere
tului. Semnalul de deschidere 
l-au dat rachetele luminoase care 
brăzdau dinspre apus cerul. 
Grupuri de tineri în costume de 
carnaval au străbătut apoi centrul 
orașului pînă la scena unde sg 
desfășoară parada măștilor, În
tregul oraș era de față...,
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CORESPONDENȚII REGIO-. 

NALI AI ZIARULUI



REPORTAJE • CRONICI Adunare festivă consacrată 
aniversării a

(Urmare din pag. 1) 

mul a așezat, împlinindu-le ca 
prestigiu, ca focare de știință, cul
tură și civilizație, noi lăcașuri de 
studii superioare.

Ieri, pe harta vie a patriei, în 
cele 15 puncte oare poartă în
semnul distinctiv de centru uni
versitar — urmind ca azi să 
mai întipărim un asemenea în
semn, în cel de al șaisprezecelea 
punct, la Ploiești — au avut loc 
46 de sărbători, toate însumînd 
o sărbătoare a țării, a poporului, 
eare investesc în studenți capi
talul unor mari încrederi și nă
dejdi.

Oaspeți de seamă au cinstit 
prin prezența lor tradiționalele 
serbări universitare — la Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara, Bra
șov — în toate centrele universi
tare : primi-secretari și secretari 
ai comitetelor regionale și oră
șenești de partid, conducători și 
alți reprpzentanți ai Ministerului 
Învățămîntulni și ai altor ministe
re, specialiști din întreprinderi, 
activiști U.T.C. eu munci de răs
pundere.

Anul universitar a început 1
Nu putem înscrie în spațiul 

unui reportaj tot ceea oe au con
semnat ieri corespondenții noștri 
prezenți la festivitățile de des
chidere a cursurilor universitare. 
Identitatea, în conținut, a toastu
lui rostit cu acest prilej pretutin
deni, cuprinzînd în el cerința rea
lizării exemplare a obiectivelor pe 
care și le propune învățămîntal 
superior, îndatoririle pe care el le 
impune celor oare învață ■— ne 
înlesnește sinteza acestei sărbă
tori universitare.

Astfel :
Școala noastră superioară îșt 

reia activitatea sub auspiciile u- 
nor căutări creatoare pentru dez
voltarea și perfecționarea învăță- 
mîntului. Anul universitar 1967— 
1968 se înscrie în istoria învăță
mîntului ca un an de confruntare 
a realizărilor sale cu noile exi
gente impuse în pregătirea gene
rațiilor de intelectuali, de dez
voltarea societății, de cuceririle 
științei și tehnicii, de dezvoltarea 
culturii contemporane.

O dezbatere creatoare, genera
toare de idei și împliniri în do
meniul perfecționării învățămîn- 
tului — organizată la îndruma
rea dată de către conduce
rea de partid pe marginea 
„Studiului privind dezvoltarea 
învățămîntului superior*' — a 
precedat deschiderea noului 
an de învățămînt. Faptul dez
baterii publice a acestui im
portant sector de activitate vă
dește o dată mai mult atenția pe 
eare partidul nostru, întregul po
por o dau pregătirii temeinice — 
la nivelul cerut de actuala dez
voltare a societății noastre, la ni
velul oerut de perspectivele că
rora le vom da contur — a tine
rei generații de constructori ai 
socialismului, a oamenilor desti
nați să dezvolte știința și cultu
ra românească.

Azi, la Ploiești, în inima petro
lieră a țării, se semnează actul 
de naștere al unei noi instituții 
de învățămînt superior — Insti
tutul de petrol, care va pregăti 
cadre pentru acest important do
meniu al industriei.

Printr-o recentă hotărÎTe a 
Consiliului de Miniștri s-au sta
bilit măsuri pentru organizarea 
învățămîntului economic superi
or. Ieri, în București, studenții 
care s-au dedicat studiilor eeono- 
mioe au sărbătorit deschiderea 
Academiei de studii economice. 
Așa cum explica prof. dr. docent 
M. A. Lunu, rectorul Academiei, 
la deschiderea cursurilor, nu e

A învăța — 
o îndatorire patriotică

GAUDEAMUS IGITUR
vorba numai de o schimbare de 
titlu, ci de modificarea structurii 
organizatorice a fostului I.S.E. 
Numărul facultăților s-a dublat, 
diferențiindu-se mai bine profi
lul lor. Academia de studii eco
nomice cuprinde Facultatea de 
economia producției, Facultatea 
de calcul economic și cibernetică 
economică, ca și facultățile de 
Comerț, de Finanțe, de Contabi
litate și de Economie generală. 
Studenții anului I — 1 800 la nu
măr —- vor beneficia încă de 
anul acesta de noi planuri de în
vățămînt perfectate ca urmare a 
măsurilor preconizate în Studiul 
supus dezbaterii.

La Timișoara, în cadrul Uni
versității s-a înscris, de aseme
nea, printre evenimentele deose
bite ale noului an, deschiderea 
Facultății de economie.

Secții noi. de largă perspeotivă, 
ca cele de Cibernetică economică 
și de Centrale electro-nucleare — 
ultima la Institutul politeh
nic din București — au in
trat în circuitul vieții uni
versitare pentru a asigura 
pregătirea unor promoții de ti
neri specialiști în profesii noi, de 
mare necesitate. Studenților 
bucureșteni, ca și celor din Cluj, 
Iași, Galați și Craiova le-au fost 
puse sau le vor fi puse la dispo
ziție noi spații de învăță
mînt. Studenții Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" au a- 
vut ocazia să cunoască noua 
clădire ce le este destinată : 
cu 64 de săli de clasă și studiu 
individual, uimind să fie gata în 
ourînd și sala de concerte cu 250 
locuri. Holurile elegante, placate 
cu marmoră, culoarele pardosite 
ou mozaic și plăci de marmoră, 
sălile de clasă, oare se remarcă 
prin izolația lor fonică — totul 
pentru ei. Studenții Academiei 
de Studii economice știu că, în 
curînd, va fi gata noua clădire 
din strada Mihail Eminescu, oare 
oferă un spațiu de învățămînt cu 
700 m1 — mai mult decît actualul 
corp. Noi spații de învățămînt au 
fost puse la dispoziția studenți
lor institutelor agronomice din 
Cluj și Iași — 8 446 mJ. Căminele 
și cantinele și-au înmulțit și ele 
numărul de locuri cu încă 2 700 
în cămine și ou încă 2 300 la 
cantinele studențești. Studenții 
craioveni beneficiază, de aseme
nea, de o cantină nouă, în care 
pot servi masa, în trei schim
buri, 1 500 de persoane.

Sărbătoarea universitară la 
Brașov — cum remarca în cu- 
vîntul său, prof. dr. ing. Gh. Ni- 
țescu, rectorul Institutului — 
a coincis cu aniversarea a 
20 de ani de la tăierea pan
glicii inaugurale a Institutului po
litehnic. Ieri, 4 400 de studenți au 
sărbătorit cele două decenii de 
activitate universitară și, alături 
de ei, cei 1230 de studenți ai 
Institutului pedagogic de 3 ani.

Studenții români, maghiari și 
de alte naționalități din cele trei 
instituții de învățămînt superior 
din Țg. Mureș au trăit actul de 
cultură al deschiderii cursurilor, 
însoțindu-1 cu angajamentul unei 
pregătiri pe măsura exigențelor 
acestor ani. S-au angajat viitorii 
medici, profesori, actori.

Noul sistem îmbunătățit de 
acordare diferențiată a burselor 
va duce la creșterea numărului 
de bursieri ai statului, iar pe de 
altă parte, va fi . mai stimulativ, 
întrucît se va corela mai bine cu 
situația la învățătură a studen
ților. în toate acestea se vădește 
grija permanentă a partidului și 
guvernului pentru a crea studen- 
țimii noastre condiții de studiu 
corespunzătoare cu sarcinile mari 
care stau în fața economiei, știin
ței și culturii românești.

făcut intrarea în faoultăți cinstiți 
cu toate onorurile. Profesorii și 
colegii mai mari le-au avansat 
încrederea „în alb", așteptînd s-o 
completeze cu fapte de demni
tate studențească. Festivitățile 
le-au consacrat acestora un loc 
anume în toate facultățile, ini
țiali fiind •— sobru sau hazliu 
(cum s-a întîmplat, bunăoară, la 
Politehnica din București, unde, 
potrivit tradiției, cei din anul I 
sînt primiți prin acea ingenioasă 
„galerie a bobocilor") — în stu
denție. Cartea de aur a studen
ților, instituită anul acesta la Uni
versitatea din Craiova, a înscris 
pe prima sa filă numele studen
ților fruntași la învățătură ; prin
tre acestea se află și numele celui 
mai tînăr student — Ștefan Potra, 
care a ocupat locul I la concursul 
de admitere.

Dar acesta a fost numai înce
putul. Orarul primelor zile de 
facultate, pentru anul I, înscrie 
exclusiv numai cursuri — „exca- 
tedra" despre alfabetul studen
ției : vizite pentru cunoașterea 
institutelor, întîlniri cu conduce
rile facultăților, cu cei care le 
vor fi profesori, cu colegii din 
anii mai mari, vizite pentru cu
noașterea orașului universitar, 
baluri, carnavaluri, spectacole, în
treceri sportive dotate cu cupe 
— acțiuni pe care organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților 
le-au pregătit cu grijă pentru 
noua promoție a învățămîntului 
nostru superior.

Toate acțiunile sărbătorești pri
lejuite de această desfășurare în 
toate centrele studențești, de la 
primirea tradițională de către stu
denții din anii mai mari a „bo
bocilor" Universității bucureștene 
pînă la marea sărbătoare clujeană, 
mărturisesc emoția cu care stu
denții intră în noul an cu solem
nitatea cuvenită începerii unei 
munci deosebite pe care înalta 
disciplină universitară o va încu
nuna cu laurii meritați.

LUCREȚIA LUSTIG 
ION TRONAC 

LAL ROMULUS 
CORNEL POGACEANU „Flori pentru sărbătoarea studenției"

Academia Republicii Socialiste 
România a organizat luni după- 
amiază, la Ateneul Român, o a- 
dunare festivă consacrată aniver
sării a 150 de ani de la nașterea 
marelui om de stat, gînditor po
litic și cărturar înaintat al po
porului român, Mihail Kogălni
ceanu. In sală se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R., conducători ai 
unor ministere, instituții cen
trale, organizații obștești și 
uniuni de creație, academi
cieni, profesori universitari,
cercetători științifici, oameni de 
artă, ofițeri superiori, studenți, e- 
levi, ziariști. Erau prezenți, de 
asemenea, atașați culturali ai u- 
nor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Popescu Puțuri, 
directorul Institutului de studii 
istorice și social-politioe de po 
lîngă C.C. al P.C.R., Ion Pas, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, acad. Andrei Oțetea, di
rectorul Institutului de istorie 
„N. Iorga" al Academiei, general 
de alinată Ion Tutoveanu, co
mandantul Academiei militare 
generale, Mircea Angelescu, pre
ședintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, Nicolae 
Drăgșan, muncitor la Uzinele „Se
mănătoarea", și eleva Lucia 
Stancu, de la Liceul „Nicolae 
Băleescu".

Acad. Miron Nicolescu a rostit 
cuvîntul de deschidere a adunării 
festive. Evocînd personalitatea 
marelui fiu al națiunii noastre, 
Mihail Kogălniceanu, vorbitorul 
a spus printre altele :

Fruntaș între fruntașii pleiadei 
de ctitori ai României moderne, 
Mihail Kogălniceanu și-a legat 
numele de toate momentele și ac
tele memorabile care au pus te
meliile statului român și au adus 
transformări fundamentale în 
viața societății noastre din secolul 
trecut. Militant de seamă și ideo
log al revoluției de la 1848, luptă
tor și realizator, alături de alte 
strălucite figuri de cărturari și oa
meni politici, al Unirii Principa
telor, făptuitor principal — în ca
litate de prim sfetnic al lui Ale
xandru Ioan Cuza — al seculari
zării, al reformei rurale și al noi
lor instituții moderne, șef al diplo
mației românești în epoca războ
iului de independență — Kogăl
niceanu a ocupat timp de aproape 
o jumătate de veac un loc de prim 
ordin în viața politică, socială și 
culturală a țării. Respectul și pre
țuirea pentru marii pionieri ai 
progresului României, pe care în 

• zilele noastre ni le insuflă necon
tenit Partidul Comunist Român, 
— moștenitorul și continuatorul 
legitim, firesc al celor mai nobile 
tradiții naționale — a spus în în
cheiere acad. Miron Nicolescu — 
fac din această aniversare un pri
lej de reafirmare a hotărîrii noas
tre nestrămutate de a înălța me
reu mai sus, spre noi culmi, sa
crul patrimoniu pe care ni l-au 
lăsat iluștrii noștri precursori.

în continuare, acad. Andrei 
Oțetea a prezentat comunicarea 
„Mihail Kogălniceanu, eminent

om politic, savant și seehtar »e- 
mân".

Prețuit și cinstit cum se cuvine 
încă de contemporanii înaintați 
— a subliniat vorbitorul — lui 
Kogălniceanu i se aduce astăzi, ca 
și întotdeauna, omagiul de admi
rație și recunoștință pentru cre
dința și patriotismul cu oare și-a 
slujit țara de-a lungul întregii 
sale vieți. în continuare, el a evo
cat momente din viața și activi
tatea marelui cărturar în conjunc
tura evenimentelor naționale și 
internaționale, în climatul nou de 
gîndire și acțiune revoluționară 
ale vremii. El a relevat contribu
ția covîrșitoare a lui Kogălniceanu 
la istoriografia poporului ro
mân — pe care o concepea oa o 
istorie unitară și ea pe o armă de 
luptă și mijloc de întărire a con
științei naționale — la traducerea 
în viață a programului revoluției 
românești din 1848, la pregătirea 
și înfăptuirea idealului de unitate 
și independență națională al po
porului român, eliberarea țăranilor 
de servituțiile feudale și împro- 
pietărirea lor, la accelerarea rit
mului de dezvoltare a economiei, 
la crearea și afirmarea unei cul
turi naționale care să exprime 
viața și idealurile întregului po
por român. Au fost relevate, de 
asemenea, activitatea lui Kogăl
niceanu ca mare om de stat și 
diplomat, prezența sa în toate ma
rile dezbateri ale epocii, ca apă
rător intransigent al drepturilor 
internaționale ale țării, precum și 
prezența lui în frontul înaintat al 
științei românești, ca membru al 
Academiei și președinte al celui 
mai înalt for științific al țăriz

Astăzi, la sărbătorirea unui1 se
col și jumătate de la nașterea mol
doveanului Mihail Kogălniceanu 
— a spus vorbitorul — este locul 
să cinstim memoria strălucitei 
pleiade de luptători democrați și 
gînditori înaintați ca Al. I. Cuza, 
Vasile Alecsandri, Costache Negri 
și atîți alți fii ai Moldovei, rele- 
vînd rolul lor excepțional în îm
plinirea năzuințelor de veacuri ale 
poporului nostru : unirea, inde
pendența și emanciparea națiunii.

Astăzi, realizările poporului 
român, sub conducerea clar
văzătoare a Partidului Comu
nist, au depășit cele mai în
drăznețe vise ale lui Kogălni
ceanu, oare nu concepea 
națiunea, nici unirea, “-m 
excluderea majorității de la 
„drepturile și bunurile pe care 
țara le dă fiilor săi". Dincolo 
de unele limite, explicabile 
pentru epoca în care a trăit, 
bogata activitate a lui Mihail 
Kogălniceanu, pusă în servi
ciul emancipării naționale, al 
unirii și al independenței de 
stat, al ridicării științei, cul
turii și economiei țării, face 
din el unul dintre ctitorii Ro
mâniei moderne.

în încheierea expunerii, 
acad. Andrei Oțetea a spus: 
Pe toate aceste acte se înte
meiază drepturile lui la admi
rația și recunoștința posteri
tății. Hotărîrea Organizației 
Națiunilor Unite pentru Edu
cație. Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.) de a-l sărbători 
anul acesta și de a-i considera 
opera ea parte integrantă a 
patrimoniului cultural univer
sal, asociază la omagiul po
porului român, toate popoarele 
care se recunosc solidar res
ponsabile de păstrarea amin
tirii marilor personalități ce 
au contribuit la progresul 
dreptății și umanității.

Adunarea festivă s-a în
cheiat ou un program artistic.

(Agerpr-es)

Un culoar de surprizei 
„Galeria bobocilor" 150 de ani 

de la nașterea lui
IM. Kogălniceanu

Toate condițiile de lucru create 
studențimii noastre, îmbunătăți
rea permanentă a mijloacelor de 
însușire creatoare a cunoștințelor 
exprimă gradul înalt al cerințelor 
sociale, nevoia crescîndă a între
gii societăți de contribuția ca
drelor cu înaltă calificare în toate 
domeniile de activitate. în cuvîn- 
tarea rostită cu prilejul deschiderii 
anului universitar 1966—1967 to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
spunea : „Astăzi nu mai este ni
mănui permis să se prezinte in 
fața societății cu o pregătire me
diocră, să se „strecoare." prin 
viată cu un bagaj de cunoștințe 
minim. Tumultuoasa noastră rea
litate socială, epoca contempo
rană ■— epoca energiei atomică, 
a ciberneticii, a astronauticii — 
impun tinerilor să fie bine înar
mați din punct de vedere științi
fic, să stăpinească — în domeniul 
pe care și l-au ales — tot ceea 
ce a creat mai de preț omenirea 
pe tărîmul cunoașterii".

Realizarea acestui imperativ al 
epocii noastre este nemijlocit le
gată de străduința studentului, 
„învățătura nu vine de la sine 
— spunea acad. GH. MIHOC, 
rector al Universității-Buou- 
rești, adresîndu-se studenților, la 
deschiderea cursurilor ; ea solicită 
efort, pasiune, dăruire. Și nu e 
puțin lucru să știi că, începînd 
de azi și pînă la sfîrșitul studen
ției vei lucra sub îndrumarea pre
țioasă a unui corp didactic în 

rîndul căruia își înscriu numele b 
prestigioși oameni de știință, das- * 
căli cu renume mondial".

„Începînd de astăzi, străbat o | 
nouă treaptă universitară — ne ■ 
spune Ion Costea din anul V al I 
Facultății de electronică. Numai H 
muncind pentru însușirea cunoș- I 
tințelor, pentru a învăța cum să | 
abordăm problemele științei și g 
tehnicii contemporane, pregătin- I 
du-ne perseverent pentru a ne 
integra ca specialiști competența I 
activității de propășire a patriei |
noastre socialiste, obținem posi
bilitatea reală de'a ne afirma ou 
succes pe tărîmul creației și ac
tivității inginerești. în această zi 
avem încă o dată, mai intens, sen
timentul apropierii de realizarea 
acestor aspirații".

Răspunsul în numele celor mai 
tineri studenți, a venit prompt 
într-un scurt dialog cu Cristian 
Ionescu de la Institutul politeh- 
nic-București.

— Ce vi se pare semnificativ 
pentru debutul universitar ?

— Emoțiile. Gîndurile marelui 
înoeput, a unor noi și exigente 
verificări. Bucuria de a fi student 
și... curiozitatea de a ști cum se 
desfășoară de fapt viața univer
sitară.

Știu că studenția nu este doar 
un prilej de mîndrie, ci o perioa
dă de acumulări în timpul căreia 
faptele, rezultatele muncii tre
buie să vorbească despre tine.

Ei, oei mai tineri studenți și-a«

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

UTILAJE „UITATE"
Reactivarea și redarea în 

circuitul economic a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor exis
tente în dotare dar nefolosite, 
constituie obiectivul unei largi 
acțiuni care se desfășoară în 
toată țara. Scopul — folosirea 
eficientă a capacităților de 
producție și economisirea fon
durilor de investiții.

în întreprinderile industriale 
s-a organizat pentru aceasta 
înregistrarea și raportarea că
tre organele tutelare a tuturor 
utilajelor nefolosite, disponibi
le, și investigarea posibilități
lor de a fi redistribuite către 
alte întreprinderi sau reținute 
chiar în întreprinderile deți
nătoare pentru obiectivele noi 
de investiții.

Măsurile luate pentru întoc
mirea listelor de utilaje inac
tive și consultarea lor organi
zată de către cei interesați a 
le prelua și, în special, de or
ganele tutelare, care cunosc 
necesarul de utilaje din între
prinderile subordonate, au în
ceput să conducă la primele 
rezultate. La Uzina de anvelo
pe „Danubiana", de exemplu, 
prin studierea posibilităților de 
dare în folosință a celor 22 u- 
tilaje, valorînd 10 548 000 lei, 

în stare de funcționare dar ne
folosite, și a unui număr de 28 
utilaje achiziționate din inves
tiții, dar nepuse în funcțiune, 
unele incă din 1962, s-a stabi
lit, împreună cu „IPROSIN", 
(proiectantul general al lucrării 
de extindere <ț uzinei) posibili
tățile de ă se monta și da în 
folosință 24 utilaje în valoare 
de 9 552 000 lei la unele dintre 
acestea prin executarea de mo
dificări și adaptări.

Se poate spune, de altfel, că 
majoritatea unităților au înțe
les greutatea acestei sarcini. 
Dovadă, promptitudinea cu 
care au acționat, recenzînd și 
comunicînd la timp organelor 
tutelare utilajele ce stau nefo
losite în vederea redistribuirii 
lor.

Sînt întreprinderi însă, eare, 
datorită organizării defectuoa
se a evidenței folosirii utilaje
lor, nu au comunicat o parte 
dintre ele decît în urina con
trolului efectuat de organele 
Ministerului Finanțelor și ale 
Băncii de Investiții.

Un caz concludent ai lipsei 
simțului de răspundere în de
clararea utilajelor inactive și 
al ușurinței cu care conduceri
le unor întreprinderi admit ra

portarea situației, oferă modul 
cum la IPRS-Băneasa a fost 
înțeleasă rezolvarea acestei 
sarcini. Conducerea întreprin
derii a comunicat, prin formu
larele statistice că nu are nici 
un utilaj inactiv disponibil, 
deși; realitatea era cu totul al
ta. Astfel, încă din anul 1962 
exista în dotație o presă auto
mată provenită din import în 
valoare de 128 000 lei, care stă 
nefolosită de peste 5 ani, utila
jul nefiind necesar profilului 
unității. în acest interval de 
timp, costurile de producție au 
fost încărcate cu cheltuieli ■ de 
amortizare în valoare de 45 911 
lei. Nu ne explicăm de ce con
ducerea întreprinderii nu a pu
tut înțelege obligația elemen
tară ce îi revenea de a contri
bui la redarea în circuit a a- 
cestui utilaj, pentru care s-au 
făcut eforturi valutare și care 
încarcă inutil costurile pro
ducției de cheltuielile parazi
tare pe care le generează plata 
amortizărilor pentru perioade
le de nefuncționare.

Și nu este, din păcate, sin
gurul exemplu.

Ce se poate spune despre 
preocuparea manifestată de co
lectivul acestei întreprinderi, 
pentru fundamentarea măsuri

lor necesare organizării științi
fice a producției, imperativ 
major al etapei actuale, atîta 
timp cît unele utilaje existente 
și necesare producției rămîn 
depozitate în magazii ? Durata 
de imobilizare a utilajelor în 
întreprinderi este prelungită 
în mod nejustificat de poziția 
lipsită de răspundere a unor 
întreprinderi care solicită fo
rurilor tutelare repartizarea a- 
numitor utilaje ale căror ca
racteristici și comportare în 
exploatare este verificată în 
prealabil prin reprezentanții 
delegați, care se deplasează în 
acest scop la sediul unităților 
deținătoare, pentru ca, în cele 
din urmă, după obținerea ordi
nului de transfer, să refuze 
preluarea lor pe motivul că nu 
corespunde nevoilor reale ale 
producției.

Așa a înțeles să procedeze, 
de exemplu, Fabrica de cabluri 
și materiale electroizolante- 
București (F.C.M.E.). In luna 
mai a.c., aceasta a solicitat 
transferul unui, șhaping, a u- 
nor mașini de grevat și a trei 
strunguri paralele, în valoare 
de 288 000 lei, de la „Electro- 
aparataj", pentru ca după ob
ținerea ordinului de transfer 
să refuze preluarea utilajelor 
solicitate și transferate. Moti

vul ? Delegatul său, care a a- 
vizat necesitatea transferului, 
nu avea competența care să-i 
permită o justă evaluare a po
sibilităților de folosire a aces
tora în uzină... Se impune ca 
atît factorii de răspundere din 
întreprinderi cît și cei din ca
drul forurilor tutelare să pri
vească cu mai mult simț de 
răspundere necesitatea și opor
tunitatea operațiilor de tran
sfer solicitate și dispuse.

Un alt neajuns relevat de 
controalele noastre îl constituie 
executarea eu mari întîrzieri a 
ordinelor de transfer și depăși
rea termenelor înlăuntrul că
rora utilajele redistribuite tre
buie ridicate efectiv de unită
țile beneficiare. După expira
rea termenelor, dispozițiile de 
transfer își pierd valabilitatea 
și, în consecință, utilajele pot 
fi redistribuite de organele tu
telare altor unități. Evident că 
în asemenea condiții, numărul 
de zile în care utilajele sînt în 
mod nejustificat nefolosite 
crește, tocmai datorită lipsei 
de orientare în examinarea fie
cărui utilaj solicitat, în raport 
cu nevoile reale, concrete, ale 
producției. Un exemplu recent. 
Deși Ministerul Industriei 
Constructoare de Mașini a &• 

probat încă de la 4. VM. a.e. 
transferul unei mașini vertica
le de frezat conturul prin co
piere, în valoare de 235 000 
lei, și a unei mașini de tivit 
de la întreprinderea „Electro- 
aparataj" la Fabrica de motoa
re electrice-Pitești, nici pînă 
în prezent utilajele nu au fost 
încă ridicate, deși termenul de 
45 de zile, în cadrul căruia u- 
tilajele trebuie preluate, a ex
pirat.

Credem că nu «ete necesară 
a pledoarie pentru a demonstra 
actualitatea acțiunii la eare 
ne-am referit aici. Creșterea e- 
ficienței în economie noastră 
este condiționată și de reușita 
ei. Iar sarcina poate fi consi
derată îndeplinită numai a- 
tunci cînd utilajele redistribu
ite au fost montate la unitățile 
beneficiare, funcționează, ac
tivitatea lor regăsindu-se în ri
dicarea producției și acumulă
rilor bănești.

Ceea ce presupune creșterea, 
în primul rind, a responsabili
tății tuturor factorilor che
mați să participe la reușita 
acțiunii.

GH. VASILESCU 
controlor-revizor 

în Ministerul Finanțelor
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CELOR 15
Duminică diminea

ța, sub auspiciile u- 
nui soare prietenos 
de toamnă, marile 
stadioane ale Bucu- 
rețtiului căpătaseră o 
înfățișare „olimpică". 
Numărul impresio
nant al participanți- 
lor — estimat la 
15 000 — vestimenta
ția policromă, pan
cartele care reco
mandau coloanele 
demonstranților, di
versitatea probelor 
anunțate în concurs 
au dat marilor arene 
atmosfera unor gran
dioase festivaluri 
sportive. Competito
rii — viitorii perfor
meri de mîine, elevii 
de azi ai școlilor ge
nerale, ai liceelor de 
cultură generală și 
ai liceelor de specia
litate, elevi ai tutu
ror școlilor profesio
nale si tehnice din 
Capitală.

15 000 de partici
pant! ! Numărul lor 
dă generației lui 
Vamoșjși Ciochină, 
a Mihaelei Peneș și 
Vioricăi Viscopolea- 
nu certitudinea că 
pentru startul de 
mîine sînt încercați 
veleitarii de astăzi. 
Acum, sulița po
posește aproape, se
cundele nu fac con
cesii pașilor mărunți

ai sprinterilor, groa
pa stîrnește trac, iar 
ștacheta e ridicată 
mult prea sus.

15 000 de concu- 
renti ! Pe stadioanele 
Capitalei, adolescen
ța ! Ce minunat ar
monizează ea cu ver
dele crud al gazonu
lui ! Multi dintre ei, 
copii Rup fire de 
iarbă și-și udă, cu 
boabele reci de rouă, 
buzele aprinse de fe
bra primului concurs, 
în vene simt farme
cul apei vii !

15 000 pe stadioa
ne ! Pentru unii, ga
zonul e un fel de co
vor fermecat pe care 
trebuie să calci cu 
pietate. Pînă azi n-au 
cunoscut stadionul 
decît de sus, din col
țul peluzei. Credeau 
eă jos au 
joace doar Constan
tin și Mateianu, 
„demonstreze" 
mai Langa și Mihal- 
cea, să salute zborul 
într-un tur ciclist 
doar Rusu și . Moi- 
ceanu. Azi. stadioane
le sînt ale lor și, gla
sul sirenei, auzit a- 
cum pentru prima 
oară, le șoptește că 
de mîine stadioanele 
vor fi ale lor. Pen
tru asta, trebuie să 
învețe și. mai ales, 
să repete. Cei mai

voie să
să

nu-

15 000... 
tele 
circulă 
tic al frumuseții fi

multi știu ea m 
ani Pîrcălab și Nun- 
weiller III stăpîneau 
„maracanele" Oboru
lui, iar Horia Demian 
arunca la coș din 
cîrlig. Dar n-au re
nunțat să învețe, 
n-au înoetat să repe
te.

Coloana celor 
In retor- 

stadioanelor 
lichidul faus-

zice și al robustețel. 
Ei trebuie încredin
țați stadioanelor. Ge
nerația lor trebuie 
să fie o generație de 
fier. Pedagogii înțe
lepți vor veghea ca 
celebrul dicton „mens 
sana în corpore sa- 
no“ să-și găsească 
cele mai reușite con
cretizări.

15 000 la start ! Ma
rea întîlnire a elevi
lor cu sportul1 Ide- 
ea, îndelung saluta
tă, trebuie să prindă 
viată din hotare pină 
in hotare.

NUȘA
MUȘCELEANU

Bxcelenței Sale
Domnului AHMED SEKU TURE
Președintele RepubUete Guineea

Conakry

Start intr-una din seriile probei de 60 m. plat — disputată in 
cadrul competiției școlare, pe stadionul „Politehnica", in organiza

rea raionului 16 Februarie — București
Foto: R. VASILE

por
Amenzile, să vină amenzile...

Considerată în culise drept cea 
mai tehnică echipă românească, 
U.T.A. a arătat că, da, uneori 
așa e. Bazîndu-se pe o apărare 
sigură (din care s-au detașat Le- 
reter și Birău), înaintarea cu ex
celente mașini de dribling și pase 
(Șehiopu — Pop — Axente — 
Chism) a suferit numai (dar, vai, 
ce ea poate deveni acestă sufe- 
rin .), de lipsa unor șuteuri. Și 
— parcă simbolic — după ce 
Mețcaș a înscris, el a și fost scos 
imediat de pe teren, în aplauzele 
asistentei. Arădanii voiau să ara
te, probabil, că lor nu le place 
să înscrie și că pedepsesc cum
plit asta.

Echipele mele preferate Steaua 
și „U“ Craiova m-au obligat la 
dedublare, duminică. La meciul 
lor direct, nu știam cum să mă 
împart. Militarii mi-au zdrobit re
pede nehotărirea. Prin jocul lor 
solid, spectaculos, tehnic, pe 
poartă, urmașii lui Voinesou, A 
polzan, Bone și Tătaru au cu
cerit publicul.

Echipa a jucat excelent cu o 
excepție : Voinea, oare a înscris 
un gol frumos, dar a ratat în
grozitor. Ca un rătoi adolescent, 
Voinea a fugit, a țopăit și a tras 
mai mult în noi, spectatorii. Flo- 
rică, atacantule, întreprinde ceva 
că faci copiii de mingi să rîdă 
nouăzeci de minute, și se îmbol
năvesc de burtă. Dacă ai să vezi 
un om chel, Florică, să știi că 
dumneata ești de vină, că tot ra- 
tînd și ratînd, l-ai făcut să-și 
smulgă părul din cap. Pletoși, 
mergeți la meci cînd joacă Voi
nea. Veți ajunge 
argint.

Și acum cîteva 
revelația etapei a 
natului national : 
tremul stîng al militarilor, pe ur
mele strălucitului și totdeauna o- 
nestului său frate, a făcut un 
meci de zile mari, prin lejeritate, 
prin tehnică, prin suplețe, prin 
felul elegant cum lovea — din 
orice poziție mingea, prin încre
derea în ceilalți, cărora le pasa 
inspirat. Tătaru II — un talent cu

acasă tipsii de

cuvinte despre
7-a a Campio- 
Tătaru II. Ex-

uverturcTj

PăunetcuAdrian

Urastantin șutează din apropiere semnînd al treilea gel pentru 
Steaua

Foto : VIOREL BABA

adevărat extraordinar. E firesc 
ca el să devină mîine ceea ce 
promite să fie de pe acum. Dar, 
atenție! Cineva trebuie să răs
pundă de evoluția lui. Propun 
să stea sub aspră pedeapsă cei 
care — conștient sau inconștient 
— ar distruge această nouă gene
rație atît de talentată. N-ar fi 
exagerat să se instituie amenzi 
pentru jucătorii care-și acciden
tează partenerii. Cu ce și-a plătit 
greșala ilustrul necunoscut de la 
Craiova care a rănit ascensiunea 
teribilă a lui Suciu ? Nunweillei 
III, pe care — personal — îl 
consider un mare fotbalist, tre
buia să plătească, în numerar, 
cele 5 etape de tușă ale golge- 
terului nostru, Oblemenco.

E timpul să învățăm să-i apă
răm pe fotbaliștii noștri. Dintr-un 
exces al lui Dumitru Nicolae 
(fotbalist care-mi place din ce în 
ce mai mult), Pîtcălab știe pe 
dinafară cum miroase tușa. Dacă 
stoperul militar ar fi plătit o a- 
mendă, nu simbolică, ci concretă, 
pentru rănirea și-asta e mai grav ! 
— scoaterea din formă a lui Pîr- 
călab, atunci nu i-ar mai apuca 
groaza pe înaintași cînd depășesc 
un fundaș sfarmă-oase.

învinsele de duminică nu sînt 
niște echipe pierdute. Dinamo 
trăiește o puternică derută psiho
logică. Cînd Pîrcălab își mjnîn- 
că unghiile pe tușă, deși se află 
la vîrsta cînd ai trebui să dea to
tul, nu e nefiresc să pierzi. Și co-ram*»

legii din teren știu ăsta. Tot tușa 
a făcut din Boc un fel de par
desiu elegant pe lîngă care trec 
înaintașii, ca pe Corso (nu fotba
listul).

„U“-Craiova a cedat unei e- 
chipe superioare. Jocul indolent 
al mijlocașilor, zăpăceala înaintă
rii. au lăsat tot greul pe umerii 
apărării care — deși depășită — 
nu e penibilă. Nu faptul că stu
denții au jucat slab ne-a întristat 
ci acela că, din pricina cîtorva, 
ei au lăsat senzația că joacă urît. 
Un exemplu : Deselnicu. Acest 
„uriaș" care, parcă, a vrut să de
monstreze că nu știe fotbal și-a 
permis niște nervi în fața noastră, 
că ne venea să-l dăm pe mina 
unui Institut de neurologie. Cum 
îți permiți dumneata. Deselnicu, 
să lovești ou bombeul pe un ad
versar pe oare-1 doborîsei ? Ad
versarul se numea D. Popescu. 
Un om mai calm. Dar dacă se 
numea Pavlovici, nu ți se pare 
domnule Deselnicu, că nu rămînea 
os pe os sub epidermele dum
neavoastră ? Este intolerabil ca 
doi-trei jucători puși pe arțag, 
nervoși din pricina nivelului scă
zut la care se află, să altereze 
prestigiul unei echipe cinstite, 
puternice, generoase, cum este 
„U“-Craiova. Fostul lider nu și-a 
spus ultimul cuvînt. Cu Oble
menco și Martinovici, înaintarea 
are șanse să se uite cu alți ochi 
la poarta adversă.

Sînt absolut convins că după 
meciurile etapei de duminică fot
balul nostru a oîștigat în entu
ziasm. Rapid (pe care o dau în
vingătoare la scor în fața Trakiei) 
a eîștigat la Tg. Mureș. F. C. Ar
geșul confirmă impresionant. 
„U“-Cluj — așișderea. Dinamo 
Bacău își snopește oaspeții în bă
taie.

Campionatul pare a fi echili
brat. Din asta — speranța că vom 
avea fotbal.

gmdit să numesc 
cronica pauzei de astăzi cinci- 
sprezeee minate de sinceri
tate. Ideea mi-a venit în 
clipa în care, pătruns în ca
bina jucătorilor de la UTA, 
am asistat la un spectacol 
de maximă concentrație. Bă
ieții lui Dumitrescu III, 
transfigurați și de căldură și 
efort au trăit aceste 15 mi
nute de pauză într-o mare 
sinceritate. Chivu regreta că 
n-a marcat din două poziții 
bune. Pop era gata să plîngă 
că n-a șutat cu stîngul din- 
tr-o poziție în care interven
ția lui Niculescu ar fi fost 
inutilă. Birău — fundașul 
dreapta. — a stat tot timpul 
în fața oglinzii într-o con
versație cu propriul chip. 
„Actorul" textiliștilor reme
mora. cum mi-a mărturisi
t-o mai tîrziu, întîlnirile 
sale cu Haidu. și-și studia 
mișcările pentru a le corecta 
după pauză. Paharul sinceri
tății l-a umplut însă antre
norul. „Măi. băieți, sîntem 
—, ca echipă — cu trei ani 
mai tineri decît Dinamo. 
Plimbați mingea cu o viteză 
mai mare".

Cît adevăr există în aforis
mul că marii profesori cresc 
întotdeauna și elevi mari, 
nu știu. Dar după această 
pauză știu precis că și elevii 
fac antrenorii mari. Antre
norul arădean a ieșit ieri de 
pe stadion împreună cu 
chipa 
blic.

Am 
curia 
undă 
a intra pe sub tunelul stadio
nului, privirea lui s-a în
crucișat pentru cîteva clipe 
cu cea o lui Ion Pîrcălab. 
„Iar nu joci, Ioane ?“ Atît, și 
„Coco" și-a văzut de drum. 
Dar Ion Pîrcălab a pus capul 
în pămînt și am avut im
presia că a scăpat o lacrimă.

(Iertați-mă, tovarășe Tra
ian Ionescu. dar cred că față 
de Pîrcălab se face o mare 
greșeală. Cel mai talentat 
fotbalist român stă pe tușă 
și asta-i face picioarele de 
plumb. Un mare < 
nu-și permite să nu 
la forma maximă un 
jucător).

Refuzat dumnica 
de către antrenorul 
movist, n-am mai 
„audientă" pentru 
Am avut două 
de sinceritate sub 
înaintea intrării i 
lor pe teren. Publicul este 
mirat, Nelule — îi spun lui 
Nunweiller III — că tu cu 
Boc comiteți atîtea greșeli. 
De ce ? Ochii albaștri ai că
pitanului naționalei au scin- 
teiat pentru o clipă ca două 
fulgere și din ele au țîșnit 
adevărul : „Nu ne sincroni
zăm dublajul și Boc nu ar 
trebui să uite că ar? 23 de 
ani, pe cînd eu am 34..."

Pauza meciului al doilea e 
fără cronică. „Profesorul" a 
pledat pentru lansarea unui 
nume așa de drag fotbalului 
nostru — Tătaru. „Puștiule", 
să vii mai rapede la „un-doi- 
uri" și trage mai cu sete la 
poartă. Golul face pe înain
tași mari".

Pauza de „laborator" a ol
tenilor a foat o eprubetă în 
care antrenorul a turnat 
idei, observații, soluții. Ce 
folos însă că jucătorii n-au 
pus nimic : nici gîndlre, nici 
putere de luptă. Poate nu 
chiar nimic, pentru că Desel
nicu, încurajat cred și da an
trenorul secund Nuțescu 
(„intrați mai tare la ei, dom
nule, și nu-i lăsati să-și facă 
jocul") s-a remarcat prin 
cîteva faulturi din care au 
sărit scintei. W astfel epru- 
beta fotbalului „fabricat" în 
pauză s-a spart ca un balon 
de săpun. Modestia, dacă am 
înțeles bine, a început să fie 
izgonită din piepturile aces
tor băieți care vor să dea 
atît fotbalului. Păcat !

sa, aplaudat de
e- 

pu-

bu-întrezărit însă în 
lui și o omenească 

de tristețe. înainte de

Opera 
Română 

la început 
de stagiune

După microstagiunea din săp- 
tămînile Festivalului enescian, 
la 11 octombrie Opera Română 
inaugurează suita permanentă 
de spectacole ale acestui an.

Spre deosebire de stagiunile 
trecute, seria de spectacole a 
fost îndelungat timp elaborată, 
astfel îneît sîntem încă din a- 
ceste zile posesorii unui plan 
detaliat de activități.1

în „uvertura" de astăzi vă o- 
ferim Cîteva informații de ma
xim interes cu privire la cîteva 
din „obiectivele noului an mu
zical".

Stagiunea ne oferă înainte de 
toate 7 interesante „premiere" : 
„Don Juan" de Mozart, „Apus 
de soare" de Mansi Barberis, 
„Seară de balet Gershwin", „Li
liacul" de Johann Strauss, „Fal- 
staff" de Verdi. „Chopiniana" (un 
balet pe muzică de Chopin) și. 
în sfîrșit, o „Seară de balet Bar- 
tok—Strawinski".

începînd din 11 decembrie, O- 
pera inaugurează o serie de 
„Spectacole experimentale" un
de au fost programate printre 
alte manifestări un spectacol de 
balet modern intitulat „Studio 
’68“, „Albert Hering" de Benja
min Britten, un spectacol mu- 
zical-coregrafic intitulat „Splen
dorile Renașterii", precum și 
„Vocea umană" de Francisc 
Poulenc, „Coloana infinită" a 
lui Tiberiu Olah și „Arcade" de 
Aurel Stroe.

în sfîrșit, remarcabil este fap
tul că, în această stagiune, opera 
organizează trei cicluri speciale 
de spectacole pentru elevi 
studenți. în luna octombrie 
putea fi urmărite în cadrul 
cestor cicluri „Trubadurul" 
octombrie — pentru studenți) și 
„Frumoasa din Pădurea ador
mită" (22 octombrie — pentru 
elevi).

și 
vor 

a- 
(15

I, S.
antrenor 

i aducă 
mare

trecută 
l dina- 

cerut 
cabină, 
minute 
tunel, 

echipe-

C. PRIESCU

Echipele României
primul loc

C® ooazie eelei de-a IX-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Guineea, adresez Excelenței Voastre, în 
numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și al meu personal, călduroase feli
citări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de bunăstare și progres poporului guineez 
prieten.

îmi exprim convingerea oi relațiile și colaborarea rodnică 
dintre România și Republica Guineea vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul ambelor popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

« * *

Cu prilejul celei de-a 157-a 
aniversări a independenței Re
publicii Chile, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a transmis președinte
lui Republicii Chile, Eduardo 
Frei, urări de prosperitate 
pentru poporul chilian și pen
tru fericirea sa personală.

în telegrama de răspuns, 
președintele Republicii Chile a 
exprimat sincerele sale mulțu
miri pentru felicitările cordi
ale transmise cu ocazia zilei 
naționale a țării sale.

Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Chile, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului rela
țiilor externe al Republicii 
Chile, Gabriel Valdes.

în răspunsul său, ministrul 
relațiilor externe chilian a 
mulțumit ministrului afaceri
lor externe român pentru feli
citările transmise.

COMUNICAT
eu privire la ședința a Xl-a a Comisiei

permanente C. A. E. R. pentru probleme

valutar-financiare
între 28 septembrie și 2 octom

brie 1967 a avut loc la Bucu
rești ședința a Xl-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru pro
bleme valutar-financiare.

La ședință au participat dele
gațiile tarilor membre ale 
C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, Re
publicii Socialiste România, R. 
P. Ungare. U.R.S.S.

în oonformitate cu Acordul 
dintre Consiliul de Ajutor Eco

nomic Reciproc și guvernul 
R.S.F. Iugoslavia privind partici
parea R.S.F.I. la lucrările orga
nelor C.A.E.R., la ședință au par
ticipat reprezentanții Iugoslaviei.

COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURA ȘI ARTA 
$i

O. S. T. A. 
prezintă la

Sala „Comedia" a Teatrului Național „I. L. Caragîale" 
TEATRUL ACADEMIC GRUZIN DE STAT 

„SOTA RUSTAVELI" 
decorat cu ordinul „Lenin"

Joi, 12 oct. 1967 ora 19,30 
„BATRINII LĂUTARI" 

elegie in două părți de M. 
Eliozișvili

Vineri, 13 oct. 1967, ora 19,30 
„11 SCENE"...

Fragmente din diferite piese 
de: Rustaveli, Shakespeare, 
Kiaceli, Caragiale, Miller, 

Sundukian etc.

La ședință a participat ea ob
servator reprezentantul Republi
cii Cuba.

La ședința Comisiei au parti
cipat. de asemenea, reprezentanții 
Băncii Internaționale de Cola
borare Economică.

In cadrul ședinței a fost pre
zentat referatul „Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie și 
noul tip de relații economice din
tre țările socialiste".

Comisia a examinat și aprobat 
planul de muncă pe anul 1968 și 
lista problemelor valutar-finan
ciare, prevăzut? spre studiere și 
elaborare în următorii 2—3 ani 
și, de asemenea, a examinat alte 
probleme ce prezintă interes re
ciproc.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și deplină înțelegere se- 
cipiocă.

Marți 10 oct. 1967, ora 19,30 
„MĂRIA SA POPORUL" 

Dramă în 2 acte 
de R. Ebralidze și S. Dolidze 

Miercuri 11 oct. 1967, 
ora 19,30 

ÎNȚELEPCIUNEA 
FANTEZIEI

piesă in 2 acte 
de N. Hatiskați

INFORMAȚII

Regizor principal al teatrului
ARCIL CIHARTISVILI

Artist al Poporului al R. S. S. Gruzine
Maestru Emerit al Artei al R.S.F.S.R.

Biletele se vînd la casa O.S.T.A., Cal. Victoriei 68—70, tel. 
13.53.75. Abonații au bilete rezervate. Spectatorii vor putea 
urmări traducerea (în limba română) sincronizată a pieselor, 
prin căștile puse la dispoziție în sală.

în cinstea semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Casa prieteniei 
romââno-sovietice din Capitală 
a avut loc. luni seara, simpo
zionul cu tema : „Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
— eveniment epocal în istoria 
omenirii". La lucrările simpo
zionului — prezidat de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
au luat cuvîntul Grigore Co- 
martin, rectorul Academiei de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu", de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., scriitorul Dumitru Cor- 
bea și Nicolae Copoiu, doctor in 
istorie, șef de sector la Insti
tutul de studii istorice și so
cial-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R.

A urmat filmul artistic sovie
tic „Misiunea extraordinară".

La Centrul dc perfecționare a 
pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi de la Otopeni 
s-au deschis luni două noi 
cursuri : de conducere a între
prinderilor si de organizare ști
ințifică a producției si a muncii.

Cursurile sînt frecventate de 
directori generali și tehnici, con
tabili și ingineri șefi din între
prinderile constructoare de ma
șini. ale industriei chimice, mi
niere, economiei forestiere, ali
mentare. ușoare etc.

(Agerpres)
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CUL PITICULUI CLIP — •- 
rele 17.

Ansamblul ,,Perinița“ — (în 
sala „Savoy“ a Teatrului C. 
Tănase) : DE PRIN VEACURI 
ADUNATE — premieră, orele 
20.

Jocurile Balcanice de atletism 
desfășurate timp de 3 zile la 
Istanbul s-au soldat cu presti
gioase succese românești. Atît 
la fete cit și la băieți, reprezen
tativele românești s-au 
pe primul loc. Totodată, 
două cupe oferite pentru 
mai bune performanțe au 
clștigate tot de doi atleti români, 
ambii discoboli : OLIMPIA CA
TARAMĂ 54,06 m și IOSIF 
NAGH1 cu 59.49 m.

Fără a înregistra performanțe 
excepționale (condițiile de con
curs nu au fost din 
bune) atleții noștri ; 
arate un nivel mai > 
cel de la recentele 
naționale.

Din cele 14 titluri 
balcanici cucerite de atleții noș- 

Nicolae 
și loan 
surprize 
Barabaș,

clasat 
cele 
cele 
fost

i cele mai 
au reușit să 
ridicat decît 
Campionate

de campioni

tri, cele obținute de
Perța, Valeriu Bufanu
Serban au constituit 
plăcute. Dacă Vamoș,
Mustață. Bloțiu. săritorii în lun
gime si ștafetele noastre ar fi

I
I
I

Cei 14 medaliati cu
GHEORGHE ZAMFIRES- 

CU — 200 m : NICOLAE
PERȚA — 110 m.g. ;VALERIU 
JURCĂ — 400 m.g. ; LEONI
DA CARAISIFOGLU — 20 
kn». marș : KURT SOKOL
— decatlon ; IOAN ȘERBAN
— înălțime : ȘERBAN CIO-

arătat un plus de voință dar și 
de... valoare, succesul ar fi fost 
mai categoric. într-o convorbire 
telefonică, cîțiva dintre protago
niștii competiției, campioni bal
canici ai ediției 1967, ne-au de
clarat :

VALERIA BUFANU : „Am 
plecat decisă să înving cu toate 
că aveam trei adversare credi
tate cu performante mai bune 
decît a mea. Sînt fericită că 
mi-am împlinit un vis. însă e-

aur
CHINĂ — triplusalt ; IOSIF 
NAGHI — disc ; GHEORGHE 
COSTACHE — ciocan ; I- 
LEANA SII.LAY — 80(1 m. ; 
VALERIA BUFANU — 80
m.g. : VIORICA VISCOPO- 
LEANU — lungime ; OLIM
PIA CATARAMA — disc ; 
MIHAELA PENEȘ — suliță.

galarea pentru a eincea oară, în 
străinătate, a recordului națio
nal a devenit pentru mine un 
coșmar. Un coșmar de care 
vreau să scap cît mai curând 
printr-un nou record".

IOAN ȘERBAN : „Sînt 
țumit că am căpătat o 
constanță la această 
Sper să fie rampa de 
pentru viitoarele mele 
mante".

mul- 
oarecare 
înălțime, 

lansare 
perfor-

S. D.

Teatrul Național „I. L. 
giale" (Sala Comedia) : 
TILIANA" orele 14,30.

Teatrul Național „I. L.
giale (Sala Studio) : „REGINA 
DE NA VARA" — orele 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : „UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚĂ" — orele 20.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : „KEAN“ 
— orele 20.

Teatrul Mic (în sala Teatrului 
de Comedie) : „DOI PE UN 
BALANSOAR" — orele 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara" : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — orele 
19,30.

Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
MIORIȚA (premieră) — ore
le 20.

Teatrul „Ion Creangă" : 
TREI MUȘCHETARI — 
le 9.30.

Teatrul Evreiesc de stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE" — orele 
20.

Teatrul Țăndărică : IARMARO-

Cara- 
CAS-

Cara-

CEI
ore-

■T'~"' ■
FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

— cinemascop —
rulează la Patria (orele 11,30 ;
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21), Flamura (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30).

FARAONUL
— cinemascop —
rulează la Republica
9,45 : 13,15; 16,45 ; 20,15), 
rești (orele 8,45 ; 12,15 ;
19,15), Feroviar (orele __ _
12.15 ; 16,15 ; 20,15) ; Excelsior 
(orele 10 : 15 ; 19).

TESTAMENTUL INCESULUI
— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;

(orele 
Bucu- 
15,45 ;
8.15 ;

20,45), Festival (orele 8,30 ; M ]
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 19,30 ; 20.45). 

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ?

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,00 ; 18,30 ;
20,45), Miorița (orele 15 ; 17,30 ; 
20).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16 ;
18.15 ; 20,30). Aurora (orele
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18;
20.30) .

CASTELANII 
rulează la Doina (orele 
13,45; 16; 18,15; 20.30), 
greșul (orele 15,30 ; 18 ;

CANALIILE 
rulează la 
18 : 20,30).

DIRIJORUL 
CULESCU, 
NUNTA LA 
ȚIUNEA E ROTUNDĂ. FETIȚA 
CU CHIBRITURI DIRIJORUL 
STRĂZII. GĂTEALA CAPULUI 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

Union (orele

11,30 ;
Pro-

20,30).

15,30 ;

NICOLAE CHIR- 
TĂMĂDUIRI, O 

OLTENI. PERFEC-

PROCESUL DE LA VERONA
rulează la Central (orele 9-ț 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45).

CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 15 ;
17.45 ; 20,30), Drumul sării fe
rele 15.30 : 18 ; 20,30).

FRENCH-CANCAN
rulează la înfrățirea (orele M>;
15.45 ; 18 ; 20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 
în continuare), Munca 
16 ; 18,15 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Buzești (orele 15,30 ț 
18).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 : 20,45).

SUS MIINILE, DOMNILOR PO
LIȚIȘTI !

rulează la Gloria . (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15 : 20,30).

PANTERA NEAGRĂ

— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30g 
18 ; 20,30).

SA-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

rulează la Vitan (orele 15,30 J 
18), Cotroceni (orele 15,30 ; 18} 
20,30).

BIN

8—21 
(orele

i~~t
MARȚI 3 OCTOMBRIE

18,00 în direct... Emisiune eco
nomică ; 18,30 Pentru copii : E- 
cranul cu păpuși. „Cine cintă 
mai frumos" de Ion Lucian; 
19.00 Pentru tineretul școlar ; 
1001 de întrebări ; 19,30 Telejur
nalul de seară ; 19,50 Buletinul 
meteorologic ; 20,00 Film serial : 
Aventurile lui Tarzan ; 20.30
Campionatul european de bas
chet : România — Iugoslavia. 
Transmisiune de Ia Helsinki ; 
21,45 „Pe vapor prin toată Ru
sia" — film documentar ; 22,15 
Seară de teatru : „Ulei" de Eu
gen O'Neill. Interpretează Tea
trul de Stat din Botoșani ; 22,50 
Telejurnalul de noapte.
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Sesiunea O. N. U.
Reluarea dezbaterilor

Rezultatele
NEW YORK 2. — Trimisul special Agerpres, Romulus Că- 

plescu, transmite : După obișnuita întrerupere de sfîrșit de 
tiiiptămînă, Adunarea Generală a O.N.U. și-a reluat luni lu
crările.

scrutinului francez
Primul vorbitor din ședința 

de luni dimineață a fost mi
nistrul afacerilor externe al 
Ugandei, SAMUEL NGUDE 
ODAKA, care s-a referit pe 
larg la problemele continentu
lui african, arătînd că țările 
membre ale O.N.U. au datoria 
să adopte măsuri pentru a 
pune capăt încercărilor ca 
R.S.A., Rhodesia de Sud și co
loniile portugheze să devină 
„insule ale totalitarismului", în 
afara sferei de acțiune a Car
tei O.N.U. Dezvoltarea econo
mică a fiecărei țări trebuie să 
depindă în primul rînd de 
străduințele sale proprii.

Alegerea noului președinte 
al Adunării Generale simboli
zează spiritul de echitate și în
țelegere ca și dorința de 
coexistență pașnică ce caracte- 
i izează actuala sesiune, oglin
dește rolul tot mai important 
pe care îl joacă țările socialiste 
pe arena internațională 
declarat 
externe 
HAMMED AL-AMERY. 
sacrîndu-și cea mai mare parte 
a cuvîntării problemei Orien
tului Apropiat, el a arătat că 
Iordania se opune „stabilirii 
păcii pe calea cuceririlor mili
tare" și a exprimat părerea că 
atîta timp cit nu se va găsi o 
soluție justă și onorabilă „si
tuația explozibilă din această 
regiune se va menține". Adre- 
sîndu-se noului președinte al 
Adunării Generale, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Bul
garia, IVAN BAȘEV, a spus : 
„Satisfacția noastră pentru a- 
legerea dv. este cu atît mai 
mare cu cît reprezentați un 
popor vecin de care ne leagă 
ani îndelungați de prietenie 
frățească și năzuințele comune 
de făurire a unei vieți noi“.

Vorbitorul s-a referit apoi 
asupra unor puncte nevralgice 
ale situației internaționale.

în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, susținînd 
principiul retragerii imediate 
a trupelor izraeliene din teri
toriile arabe ocupate, vorbito
rul a sprijinit, totodată, pro
punerea secretarului general 
al O.N.U., U Thant, de convo
care a Consiliului de Securi
tate în ședințe închise cu par
ticiparea miniștrilor afacerilor 
externe.

Soluția conflictului din Viet
nam nu poate să rezide decît 
în „recunoașterea dreptului 
legitim al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur viitorul, 
liber de orice amestec din a- 
fară“, a arătat reprezentantul 
permanent al Birmaniei, U 
SOE TIN. El a exprimat apoi 
părerea că un tratat de nepro- 
liferare a armei atomice nu 
poate fi eficace dacă nu pre
vede un echilibru între răs
punderile și obligațiile puteri
lor care posedă arma nucleară 
și celor care nu o posedă.

Faptul că delegații Ia actua
la sesiune l-au ales ca preșe
dinte pe reprezentantul Româ
niei, „constituie o recunoaștere 
a poziției Republicii Socialiste 
România în concertul națiuni
lor" — a spus ministrul aface
rilor externe al Iranului, AR- 
DESHIR ZAHEDI. Am vizitat 
România, a continuat el, și am 
fost martorul devotamentului 
guvernului și poporului român 
pentru cauza păcii și a înțele
gerii internaționale.

După ce s-a oprit asupra fo
carelor de, încordare din lume, 
asupra necesității unor efor
turi neîntrerupte, și susținute 
pentru reglementarea lor paș
nică, vorbitorul a trecut pe 
larg în revistă problemele dez
voltării economice exprimîn- 
du-și regretul că obiectivele 
modeste ale deceniului dezvol
tării nu au putut fi atinse.

Confirmarea succesului partidului comunist, mai ales în 
regiunea pariziană, un ușor progres al majorității — Uniunea 
pentru a V-a Republică — și al Federației Stingii Democrate 
și Socialiste, și regresul sensibil al centriștilor — acestea sînt 
principalele caracteristici ale celui de-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor cantonale care au avut loc duminică 1 octombrie, 

în regiunea pariziană (cu excepția capitalei) alegerile au dat 
următoarele rezultate : un departament cu majoritate comunistă, 
un departament cu majoritate de stingă (Federație plus P.C.F.), 
trei departamente cu majoritate centru-dreapta (Uniunea pentru 
a V-a republică plus centriștii) și un departament în care 
stingă este Ia egalitate cu centrul-dreapta. în total din cele 192 
locuri de consilieri generali în cele șase departamente din 
regiunea pariziană stînga a obținut 100 de locuri dintre care 
P.C. Francez 78.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului de Interne, rezulta
tele generale ale alegerilor cantonale arată următoarea reparti
zare a Incurilor de consilieri generali: Partidul . Comunist 
Francez 175 locuri (un cîștig de 119 locuri față de alegerile 
cantonale din 1961); Federația Stîngii Democrate și Socialiste 
— 465 locuri (un cîștig de 10 locuri) ; diverse partide de stînga 
177 locuri (o pierdere de 17 locuri) ; Uniunea pentru cea de-a 
V-a Republică 219 locuri (un cîștig de 17 locuri); Republicanii 
independenți 94 locuri (un cîștig de 8 locuri); centriști și diverși 
moderați — 396 locuri (o pierdere de 23 locuri).

Numeroși comentatori remarcă faptul că stingă a obținut un 
plus de locuri și de voturi în întregul său, dar progresul mal 
marcant a fost realizat de comuniști.

său, dar progresul mai
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REPUBLICA NIGERIA. Imagine din Lagos.

a 
ministrul afacerilor 
al Iordaniei, MO- 

Con-

Din activitatea
președintelui

Adunării Generale
NEW YORK 2 — Trimisul

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
l-a primit luni dimineața la se
diul Națiunilor Unite pe minis
trul afacerilor externe al Izraelu- 
lui, Abha Eban. El a avut apoi 
o întrevedere cu directorul gene
ral al UNESCO, Rene Maheu.

La prînz, Corneliu Mănescu a 
participat la o masă oferită în 
cinstea sa de ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil. Masa s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, amicală.

In cursul după-amiezii, preșe
dintele Adunării Generale l-a 
primit pe Adnan Pachachi, repre
zentantul permanent la O.N.U. 
al Irakului.
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Sărbătoarea Guineei

Congresul 
Partidului

REPUBLICA GUINEEA. Vedere din Conakry.

Tîrgul
Anuga“

România printre 
cele 60 de țări 

participante

9 ÎN continuarea viziteî ofi
ciale pe care o face în Italia, 
ministrul comerțului exterior 
al României, Gheorghe Cioară, 
a fost luni oaspetele unor mari 
întreprinderi din Milano. Minis
trul român a avut convorbiri cu 
reprezentanți ai diferitelor so
cietăți privind dezvoltarea legă
turilor comerciale dintre între
prinderi românești și firme ita
liene.

Conducerea societății Pirelli a 
oferit un prînz în onoarea mi
nistrului român și a persoanelor 
care îl însoțesc. Seara, oaspeți
lor români le-a oferit o masă 
conducerea societății Montecati- 
ni-Edison.

Tovarășul Gheorghe Radu-, 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Re
publicii Socialiste România 
în C.A.E.R. și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la 
Ulan-Bator pentru a partici
pa la cea de-a 31-a ședință a 
Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

democrat
din Guineea

în capitala Guineei a luat sfîrșit 
cel de-al 8-lea Congres al Parti
dului democrat. In rezoluția a- 
doptată cu acest prilej se arată 
că poporul din Guineea este ho- 
tărît să-și întărească unitatea na
țională ți să sporească eforturile 
în toate domeniile : politic, eco
nomic, social și cultural. Pe plan 
extern, subliniază documentul, 
Partidul democrat și guvernul 
Republicii Guineea vor continua 
să acționeze pentru întărirea Or
ganizației Unității Africane, pen
tru solidaritate între țările de pe 
continentul african și va sprijini 
lupta pentru eliberare.

La lucrările congresului, din 
partea C.C. al Partidului Comu
nist Român a participat o delega
ție condusă de Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Cu nouă ani în urmă. Ia 
2 octombrie 1958, ca urmare 
a referendumului în cursul 
căruia cea mai mare parte 
a populației guineeze s-a 
pronunțat în favoarea obți
nerii independenței, Gui
neea a devenit republică su
verană.

în scurta perioadă care 
s-a scurs de atunci, Gui
neea a obținut realizări de 
seamă in toate domeniile de 
activitate. Au fost naționa
lizate exploatările miniere, 
băncile, transportul mari
tim, pămintul etc. Primul 
plan de trei ani, încheiat în 
1963, a stimulat folosirea 
bogatelor resurse de care 
dispune această țară.

în anul 1964 a fost elabo
rat un nou plan, pe șapte 
ani, care-și propune dez
voltarea pe mai departe a 
economiei guineeze. în pe
rioada care s-a scurs s-au 
obținut rezultate remarca
bile printre care cităm 
construirea unor obiective 
industriale: barajul de la 
Kale, întreprinderea pen
tru prelucrarea bauxitei, o 
uzină de aluminiu. în agri
cultură — principala ramu-

ră economică guineeză — 
au fost adoptate măsuri 
concrete pentru intensifica
rea producției.

Succese de seamă au fost 
obținute și în domeniul e- 
ducației. Reforma învăță- 
mîntului a permis ca un nu
măr mult mai mare de 
copii să frecventeze cursu
rile școlilor.

Pe plan extern guvernul 
guineez promovează o poli
tică de pace și colaborare 
cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială. 
Guineea se pronunță cu ho- 
tărîre pentru lichidarea co
lonialismului, pentru întări
rea unității țărilor de pe 
continentul african împo
triva imperialismului și 
neocolonialismului.

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Gui
neea au fost statornicite re
lații de prietenie și colabo
rare care cunosc o dezvol
tare continuă de la an la 
an, în interesul ambelor 
noastre popoare, al păcii în 
lume. Poporul nostru se 
bucură sincer de realizările 
Guineei, pe drumul făuririi 
unei vieți noi, prospere.

mani- 
parti- 
firme 
prin I

Știri recepționate cu întîrziere, din pricina 
cenzurii severe a autorităților coloniale, vorbesc 
despre ciocnirile de proporții care au avut loc 
la începutul lunii septembrie între grupuri de 
răsculați și detașamentele militare portugheze 
din insula Sao Tome. „Lupte de amploare — 
relevă NEUE ZURCHER ZEITUNG într-o co
respondență din capitala portugheză — au avut 
loc în raza localității Berangi care s-a și aflat 
timp de două zile în mîinile răsculaților... Este 
pentru prima oară cînd insurgenții au opus por
tughezilor o unitate militară organizată, de tăria 
batalionului folosind și arme grele, inclusiv 
mortiere".

Situată în golful Guineei, în apropiere de litoralul 
Africii de vest, insula Sao Tomă are o suprafață de 
836 kilometri pătrați și o populație de circa 75 000 de 
locuitori. Insula se înalță în mijlocul valurilor Atlan
ticului ca o stincă crenelată, împodobită cu cornuri 
pleșuve de vulcani care seamănă cu degetele unei mîi- 
ni. Călătorii spun că atunci cînd te apropii de Sao 
Tome, al impresia că în valul tremurător al aerului 
fierbinte de la tropice, aceste „degete" se mișcă, pre
venind și parcă amenințînd.

Denumirea de Sao Tome (Sfîntul Toma) a fost dată 
insulei de portughezi, care au pus stăpînire pe ea în 
secolul al XV-lea. Conchistadorii lusitani le-au răpit 
africanilor pămînturile și au început să cultive pe ele 
trestie de zahăr, transformînd băștinașii în sclavi. Plan
tațiile se întindeau repede și brațele de muncă s-au 
vădit insuficiente. Atunci portughezii s-au apucat să 
aducă sclavi din Angola, Gabon, de pe litoralul golfu
lui Guineei. Cînd numărul africanilor de pe insulă a 
crescut mult, ei s-au răsculat și l-au alungat pe inva-

La Kdln a avut loc, în 
prezența președintelui Re
publicii Federale a Germa
niei, Heinrich Luebke, des
chiderea oficială a Tîrgului 
internațional alimentar „A- 
nuga“. La actuala ediție a 
acestei importante 
festări econoțnice 
cipă peste 3 000 de 
din peste 60 de țări, 
tre care și România.

Salutul de deschidere a 
fost rostit de către prima
rul orașului Kdln, T*heo 
Burauer. în cadrul vizitării 
tîrgului, președintele Lueb
ke s-a oprit la pavilionul 
României unde a fost în- 
tîmpinat de Gheorghe Bo- 
ieru, secretar general în 
Ministerul Industriei Ali
mentare, Constantin Oan- 
cea, ambasadorul R.S. Ro
mânia în Republica Fede
rală a Germaniei, și Ion 
Tonceanu, directorul pavi
lionului. Pavilionul româ
nesc se bucură de o mare 
afluență de vizitatori, spe
cialiști și oameni de afa
ceri. Sînt expuse produse 
ale întreprinderilor de co
merț exterior „Prodexport", 
„Fructexport", „Conserv- 
export" și „Agroexport".
_________________

» LA invitația președintelui 
Uniunii germane a orașelor și 
comunelor din Republica Demo
crată Germană o delegație a 
Comitetelor Executive ale Sfa
turilor populare din Bacău, Bra
șov. Cluj și Ploiești a vizitat, în
tre 21 septembrie și 1 octombrie 
Republica Democrată Germană.

în seara zilei de 30 septem
brie, Werner Manneberg, prim- 
vicepreședinte al Uniunii ger
mane a orașelor și comunelor 
din R.D.G., a oferit o masă în 
cinstea oaspeților români.

• ÎN Camera Reprezentanți
lor a Parlamentului australian 
au fost anunțate luni rezultatele 
alegerilor suplimentare ce au a- 
vut loc în circumscripția elec
torală Capricorn (statul Queens
land). Candidatul Partidului la
burist de opoziție a obtinut încă 
din primul tur de scrutin victo
ria. revenindu-i aproape 53 la 
sută din voturi. Candidatul Par
tidului liberal de guvernămînt 
a pierdut. în comparație cu ale
gerile precedente. 7 la sută din 
voturi.

S SECRETARIATUL General 
âl L'sii țărilor arabe a adresat 

jstatelor membre invitația de a 
participa, la 3 octombrie, la șe
dința extraordinară a Consiliu
lui Ligii, care va examina situa
ția din Peninsula Arabiei de 
Sud, anunță ziarul „Al Ahram". 
La această ședință, precizează 
ziarul, vor fi examinate, de a- 
semenea, măsurile necesare pen
tru întărirea unității naționale 
din Arabia de Sud.

• FRONTUL Național de Eli
berare din Arabia de Sud a a- 
nurițat oficial luni că a preluat 
controlul protectoratului brita
nic Kathiri. situat la est de A- 
den și care nu fusese inclus în 
așa-zisa Federație a Arabiei de 
Sud. El a precizat că va admi
nistra acest teritoriu pînă la 
realizarea unui acord privind 
formarea unui guvern national 
sud-arabic.

• Ciocnirea de la Berangi

datori. Timp de aproape 300 de ani africanii au fost 
stăpîni pe insulă. Dar solul vulcanic roditor de pe 
Sao_ Tome și poziția strategică avantajoasă a insulei 
atrăgeau colonialiștii ca un magnet. In secolul al 
XIX-lea, portughezii au cucerit din nou Sao Tome. Is
toria s-a repetat. Africanilor le-au fost iarăși răpite 
pămînturile care, de astă-dată, au fost transformate în 
vaste plantații de cacao.

Colonia a căpătat o nouă faimă. Ea a început să fie 
denumită de marinarii care fac acolo scurte escale 
„Galera din Atlantic". Denumirea aceasta pare, în- 
tr-adevăr, foarte potrivită. Sîrma ghimpată cu care 
sînt împrej muite rezervațiile lucrătorilor de pe plan
tații, situația de semi-sclavie a băștinașilor, salariile 
derizorii cu care greu izbutesc să-și asigure o existență 
în pragul înfometării, gloanțe la cea mai mică nesu
punere — acestea sînt rînduielile instaurate de plan
tatorii portughezi.

în perioada 1920—1935, portughezii au adus pe insulă 
din Africa occidentală circa 70 000 de africani din 
triburile bantu și aproape nici unul din ei nu s-a mai 
întors acasă. Ei au murit în masă, nemaiputînd rezis
ta Ia bătaie, la foame și la munca peste puterile ome
nești. E simptomatic și cutremurător că în ultimele 
trei decenii populația insulei s-a redus Ia mai puțin

de jumătate. De altfel, statisticile indică faptul că 
actualmente, mortalitatea in Sao Tome este cea mai 
mare din lume.

Prin exploatarea cruntă a băștinașilor, printr-un sis
tem de muncă forțată și sclavaj camuflat, plantatorii 
obțin profituri mari. Compania colonială agricolă por
tugheză obține anual profituri care merg pînă la du
blul capitalului investit.

Autorităților coloniale le este tot mai greu să „facă 
rost" de mină de lucru africană care să înlocuiască 
viețile secerate de regimul semi-sclavagist. Căutind o 
ieșire, ele au transformat insula într-o „colonie co- 
recțională de muncă". Pe Sao Tome sînt deportați nu 
numai cei condamnați proveniți din Africa occiden
tală portugheză ci și familiile lor. în Angola sau Mo- 
zambic, deportarea la Sao Tome este considerată, ca și 
condamnarea la moarte, pedeapsă capitală. Printre cei 
deportați se află numeroși deținuți politici, partici- 
panți activi la mișcarea de eliberare.

în februarie 1954 populația din „Galera Atlanticului" 
ajunsă la disperare s-a ridicat pentru prima oară la 
luptă fățișă cerînd abrogarea sistemului de muncă for
țată. Autoritățile au trecut la represiuni crunte. Peste 
2 500 de africani au fost uciși trei mici așezări ale 
africanilor au fost arse, iar cartierul african din cen
trul administrativ al insulei a fost pus de șase luni în 
regim de stare de asediu.

Departe de a fi înăbușită, lupta populației băștinașe 
a luat amploare. Evenimentele din 1954 au fost punctul 
de plecare pentru o luptă mereu mai organizată. Cioc
nirile de la începutul lui septembrie (în urma cărora, 
potrivit unor știri — a fost aruncat în aer principalul 
depozit portughez de muniții și au fost uciși peste 100 
de militari portughezi) se înscriu în șirul luptelor 
populației locale pentru lichidarea jugului colonial. 
Faptul că. așa cum s-a aflat în capitala portugheză 
— patriotii din Sao Tome controlează o însemnată 
regiune din nord-estul insulei relevă perspectivele 
luptei de eliberare în „Galera Atlanticului".

EM. RUCĂR

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al Marii Britanii a a- 
nuntat luni că fostul ambasador 
al Angliei la Cairo. Harold Bee- 
ley. va face la 15 octombrie o 
vizită în capitala R.A.U.. pentru 
a discuta cu oficialitățile egip
tene viitoarele relații dintre 
Marea Britanie și R.A.U. Asu
pra oportunității călătoriei lui 
Beeley Ia Cairo s-a ajuns, în 
urma schimbului de mesaje ca
re au avut loc între ministrul 
de externe britanic George 
Brown și președintele Nasser.

• ÎNTR-UN sondaj efectuat 
de agenția Associated Press în 
rîndurile liderilor republicani 
din statul New Jersey privind 
candidatul posibil al acestui 
partid la viitoarele alegeri pre
zidențiale din S.U.A.. se —*■“ 
că guvernatorul statului 
York, Nelson Rockefeller, 
cele mai mari șanse. O 
parte din cei chestionați 
pronunțat însă în favoarea fos
tului vicepreședinte al S.U.A., 
Richard Nixon.
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Noi incidente s-au produs 
duminică Ia San Juan (Por
to Rico) între sudenți și po
liție. Studenții au manifestat 
pe străzi cerînd anularea 
statutului de „liber asociat" 
al acestui teritoriu la S.U.A. 
și proclamarea independenței 
depline. Poliția a intervenit 
pentru a împrăștia pe de
monstranți și a operat ares
tări.

• LA Belgrad s-a încheiat primul festival internațional de teatru, 
„Bitef", la care au participat 11 trupe din Iugoslavia și alte țări, 
printre care și o trupă a Teatrului de Comedie din București.

La 1 octombrie, Comitetul de inițiativă al „Bitef“, s-a întrunit 
pentru a desemna spectacolul care a corespuns în cel mai înalt 
grad devizei festivalului: „Noile tendințe din teatrul anului 1967". 
Au fost desemnați trei cîștigători printre care Teatrul de Comedie 
din București care a prezentat piesa „Troilus și Cresida" de W. 
Shakespeare, în regia lui David Esrig.

Canalul Mînecii a fost 
proclamat — atît în insu
lele britanice, cît și pe 
țărmul european — „cea 
mai mare frontieră co
mercială a lumii". Date 
statistice calculate cu mi
nuțiozitate în diferite ca
pitale vest-europene cau
tă să demonstreze că 
apele sale cenușii 
transportate mai 
mărfuri decît pe 
altă mare sau 
traficul dintre 
vest-europene și 
glia este la ora actuală 
considerat ca fiind dublu 
decît exporturile Statelor 
Unite. Indiferent de fe
lul cum sînt folosite aces
te date de către adeptii 
sau adversarii „apropie
rii" Angliei de „conti
nent" sau, mai direct, de 
Piața comună, traficul de 
călători și mărfuri pe Ca
nal impune un ritm mai 
intens. în Marea Britanie 
ideea tunelului este ac
ceptată exclusiv sub as
pectul ei practic, ceea ce 
nu înseamnă că legarea 
de continent ar putea dă
una menținerii caracte
rului insular al Angliei.

Mal poate oare satisfa
ce în condițiile actuale 
exclusiv transportul ma
ritim ? Răspunsul l-au 
dat inițiatorii săpării tu
nelului submarin care 
urmează să desființeze fi
zic frontiera maritimă a 
țărmului european de 
Anglia. In Anglia, viitorul 
tunel de sub canal a fost 
chiar botezat CHUNNEL, 
derivat din cuvintele 
„The channel tunnel". 
Detaliile tehnice n-au 
fost încă definitivate, ce- 
ace n-a împiedicat însă 
luarea în considerare — 
după părerea unora pre
matură — a perspective
lor de sporire de cîteva 
ori a traficului între 
Newhaven, Folkestone, 
Dover, de o parte și Die
ppe, Calais, Ostend, de 
cealaltă parte. In 1975 vor 
fi transportate 10-11 mi
lioane de tone, în 1985 — 
16-19 milioane de tone, in 
1995 — 21-28 milioane ce 
tone.

Dar nu este vorba nu
mai de creșterea tonaju
lui, ci de o serie de ele
mente extrem de atrăgă
toare ; scăderea costului, 
creșterea vitezei de tran
sport. înlăturarea temeri
lor de furtună pe mare 
etc. Se consideră, de pf 'z 
dă, că pentru călători, a 
special pentru cei dornici 
să aibă automobilul cu ei, 
tunelul va reprezenta 
„un ideal". La ora actua
lă ca să transporți un au
tomobil de la Dover la 
Calais (sau invers) trebuie 
să plătești 10 lire sterline 
sau 140 de franci fran
cezi, iar după inaugura
rea Canalului prețul va fi 
redus automat cu un 
sfert. Acum sînt trans
portate aproximativ 
80 000 de automobile pe 
an, iar în 1975 se așteaptă 
ca numărul lor să fie de 
zece ori mai mare. Este 
pregătită chiar și publi
citatea : în orice punct ak 
Europei te-ai afla poți 
ajungi cu trenul — fi. J 
a fi legănat pe bac — >. 
țărmul opus al canalului. 
De altfel, cea mai intere
sată în săparea canalului 
s-a arătat compania bri
tanică de căi ferate — 
British Rail — care speră 
să înlăture o parte din 
deficitul actual. Se ia în 
considerare încheierea u- 
nei înțelegeri între British 
Rail și compania france
ză de căi ferate S.N.C.F.

Deocamdată din partea 
proprietarilor de nave nu 
s-a exprimat nici o teme
re : ei apreciază, proba
bil, că traficul va fi su
ficient de mare pentru ca 
din transporturile ce nu 
pot fi efectuate prin tunel 
să realizeze mai departe 
profituri.

Z. FLOREA
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Hanoi:
87 avioane
americane

în septembrie
După cum anunță agenția 

V.N.A., în ultimele zile forțele de 
apărare antiaeriană ale R. D. 
Vietnam au doborît deasupra te
ritoriului țării 6 avioane ale 
S.U.A.

în total, în luna septembrie au 
fost doborîte 87 de avioane ame
ricane, din care 2 bombardiere 
strategice modeme „B-52“, și au 
fost avariate numeroase altele. 
Numărul avioanelor americane 
doborîte deasupra teritoriului R. 
D. Vietnam a ajuns astfel la 
2 349.

Saigon:

Dzu a declarat 
greva foamei

Truong Dinh Dzu, fostul can
didat la „alegerile prezidențiale" 
din Vietnamul de sud și care a 
fost arestat de politia saigoneză 
sub acuzația de a fi insultat un 
judecător în cursul unui recent 
proces intentat lui de autoritățile 
saigoneze, a declarat greva foa
mei începtnd de vineri — data 
arestării sale. Soția lui Dzu, care 
a furnizat aceste informații, a a- 
dăugat că autoritățile polițienești 
nu i-au permis să vorbească cu 
soțul său.

Ziarul elvețian 
„DIE TAT“ publică 
un articol al cores
pondentului agen
ției U.P.I., Richard 
Oliver, din Saigon, 
care descrie împo
trivirea tinerilor din 
Vietnamul de 
de a-și 
serviciul militar în 
rindurile unităților 
saigoneze. „Efectivul 
armatei din Vietna
mul de sud, care se 
ridică la aproxima
tiv 600 000 de oa
meni, scrie Oliver, 
a fost considerat în 
repetate rinduri de 
politicienii ameri
cani ca fiind mult 
prea mic și au cerut 
sporirea numărului 
celor încorporați. 
Deși șeful statului, 
Nguyen Van Thieu, 
a anunțat o sporire 
a efectivelor armate 
cu 65 000 de oa
meni, potrivit păre-

rilor
pînă in 
realizat 
în această direcție. 
Lunar sînt convo-

americane, 
precent s-a 
prea puțin

cearcă să nu se pre 
zinte la centrele de 
recrutare, ignorînd 
ordinele de che
mare. Din cind in

șii d 
îndeplini Preferă

înshi soarea...
„DIE TĂT" DESPRE REFUZUL 

TINERILOR SUD-VIETNAMEZI DE A SE
ÎNROLA ÎN ARMATA SAIGONEZĂ

câți 3 600 de tineri 
sud-vietnamezi, dar 
militarilor 
câni li se pare 
această cifră 
mult prea 
Mulți tineri

CONFERINȚA
Luni, s-a deschis la Scar

borough cea de-a 66-a Con
ferință anuală a partidului 
laburist britanic la care par
ticipă peste 1 500 de delegați. 
Agențiile de presă arată că lu
crările conferinței se desfășoa
ră într-o atmosferă încordată, 
determinată de eșecurile poli
ticii guvernamentale.

Politica guvernului a fost 
criticată chiar în discursul de 
deschidere a conferinței rostit 
de John Boyd, președintele 
Comitetului executiv al parti
dului. El a adus reproșuri pre
mierului Wilson pentru politi
ca sa în domeniul salariilor și 
al prețurilor, precum și în 
legătură cu creșterea îngrijo
rătoare a șomajului. Princi-

ameri- 
că 

este 
mică, 

in-

cind, poliția organi
zează razii pentru a 
da de urmele 
Arestați, tinerii 
feră să rămînă 
închisoari decît
fie trimiși la luptă.

lor, 
pre- 

în 
să

LABURISTĂ
palele probleme pentru care 
guvernul va fi atacat de aripa 
de stînga se referă la politica 
economică, cererea de adera
re la Piața comună și la une
le aspecte ale politicii exter
ne, între care susținerea po
liticii americane în Vietnam.

Discuțiile din prima zi au 
fost consacrate unor proble
me interne referitoare la edu
cație, locuințe și transporturi, 
în legătură cu ultima pro
blemă a luat cuvîntul Barba
ra Castle, ministrul transpor
turilor, care a precizat că in
tenționează să depună în cu- 
rînd în Camera Comunelor 
un proiect de lege vizînd na
ționalizarea anumitor căi de 
comunicație rutiere.
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