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ZIUA RECOLTEI
sărbătoare a hărniciei
și talentului poporului

emoționanta adunare populara, pri
Icjuită de prezenta conducătorilor
de partid $i de stat, in frunte cu
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, Ia iești

vitâtilc din Piața Obor

PE TOATE MELEAGURILE PATRIEI, DE LA ȚĂRMURILE MĂRII PÎNĂ LA OBCINELE MARAMU
REȘULUI ȘI DIN MĂNOASĂ CÎMPIE A BANATULUI P1NĂ IN PODGORIILE IAȘULUI, ÎN SATE, LA 
ORAȘE S-A DESFĂȘURAT IERI. 6 OCTOMBRIE. MA REA SĂRBĂTOARE A CULESULUI — TRADIȚIONAL 
PRILEJ DE TRECERE ÎN REVISTĂ A REALIZABIL OR OBȚINUTE PE FERTILUL OGOR AL ȚĂRII.

SĂRBĂTOAREA A DOBlNDIT SEMNIFICAȚII DEOSEBITE PRIN PARTICIPAREA LA FESTIVITĂ
ȚILE DIN BUCUREȘTI, DE LA HALELE OBOR, A CONDUCĂTORILOR PARTIDULUI ȘI STATULUI 
NOSTRU ÎN FRUNTE CU TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETARUL GENERAL AL C.C. AL 
P.C.R.

MOMENT DE CINSTIRE A OBICEIURILOR NO ASTRE STRĂVECHI. PRETUTINDENI. MAREA SĂR
BĂTOARE A RECOLTEI A ÎNSEMNAT NU NUMAI ZI DE BILANȚ A HĂRNICIEI MIRIFIC METAMOR
FOZATĂ ÎN URIAȘA RETORTĂ A CÎMPULUI, DAR ȘI PRILEJ AL UNOR ENTUZIASTE ACTIVITĂȚI 
CULTURAL-DISTRACTIVE LA CARE ȘI-AU DAT ÎN TÎLNIRE CÎNTECUL, JOCUL ȘI VOIA BUNĂ.

Zile de octombrie, cumpăna 
toamnei... Peste ogoarele patriei 
noastre, peste dealurile cu pod
gorii și livezi a sunat ora culesu
lui. Pregătite din însumarea ști
inței cu hărnicia și iscusința tu
turor celor ce muncesc pe ogoare 
— țărani cooperatori, mecaniza
tori, muncitori din întreprinde- 
rik agricole de stat, specialiști — 
r<»oltele bogate de cereale, fruc
te și legume și-au luat locul în 
imensul hambar al țării, în ca
sele și la masa fiecăruia. Cornul 
abundenței s-a revărsat din nou 
cu generozitate — cu toate con
dițiile climatice vitrege din a- 
cest an — răsplătind eforturile 
tuturor celor care, la chemarea 
conducerii de partid și de stat, 
din mai și pînă în august au 
compensat prin muncile agricole 
efectuate, prin irigații, nevoile 
de apă ale plantelor. Ceea ce în 
toamna trecută, pe aceeași vre
me, nu era decît cifră într-o pla
nificare, o anticipare contabilă a 
ce va fi, o nădejde încă neînde
plinită, a devenit astăzi un îm
bucurător bilanț încheiat, reali
tatea magaziilor și cramelor 
pline, a meselor îndestulate de 
roadele care au acoperit ogoare
le noastre.

A fost un an bun ; se pregă- 
V tește altul și mai bun ; cu acest 

• bilanț, cu aceste perspective și 
hotărîri s-a desfășurat ieri „Ziua 
Recoltei", sărbătoarea care a in
trat de acum în tradiția tuturor 
locuitorilor satelor și orașelor 
patriei.

Un adevărat
arc 

al
de triumf 
recoltei

„.Duminică 6 octombrie. Ca 
de fiecare dată în ultimii ani, 
miile de bucureșteni s-au îndrep
tat spre Halele Obor. Continuîn- 
du-se o tradiție, și în acest an, 
imensul loc comercial a fost ales 
ca estradă a desfășurării cuprin
zătoarei sărbători populare a 
„Zilei Recoltei**.

Orele 9. Doisprezece tulniceri 
și nouă comiști-vînători vestesc 
în cele patru zări deschiderea 
sărbătorii recoltelor. Sînt de față 
conducătorii partidului și statului 
nostru sosiți la sărbătoarea recol
tei. Cu ovații și urale, cu coșuri 
pline din rodul parfumat al 
toamnei, cu flori sînt întîmpinați 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu

GH. FECIORU

I. CHIRIAC

bătorii de poezie la care par
ticipăm.

Festivalul este menit să de
vină, apoi, așa cum a reieșit 
și din emoționantele și entuzias
tele cuvîntări ale tovarășilor 
Miu Dobrescu, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C.R. 
Iași și Alexandru Husar, pre
ședintele comitetului județean 
pentru cultură și artă, ținute cu 
ocazia festivității de deschidere 
în sala Teatrului național, o 
confruntare a poeziei cu viața, 
un stimul al puterii Poetului 
capabil a fi prin harul său „pri
mul care deschide gura națiu
nii sale“ în timpul marelui marș 
al dezvoltării istorice, ritmat de 
tonurile cu sensuri sacre ale 
poeziei. Va mai fi desigur, a- 
cest festival, egal în tărie și cu 
nenumăratele momente în care 
poeții generațiilor contempora
ne se vor lega să împlinească 
cu credință și sinceritate, dorin
ța României socialiste de a cîn- 
ta. Se leagă fără discuție de 
sărbătoarea poeziei și confrun
tarea fraternă între poeții a- 
cestei țări, confruntare în stare 
să sporească puterile fiecărui 
mesager al visului, să întăreas
că gîndul înaripat al fiecărui 
poet dator să cristalizeze fră- 
mîntările spiritului în tiparele 
graiului, să pregătească gîndul 
semenilor săi pentru clipa cînd 
științele, dăruind aripi cosmice 
omenirii, Pămîntului, își vor pu
tea confunda istoria cu marele 
și prin sine poeticul ritual al 
depunerii valorilor umanității în 
stele. Iată numai cîteva din sim
țămintele pe care reîntîlnirea 
poeziei cu publicul în prima ei 
zi, fie și numai sub forma peleri
najului spiritual către valorile 
creației eminesciene, condus cu 
pioasă competență de corul Fi
larmonicii și artiștii Naționalu
lui ieșean, a stăpînit inimile tu
turor în prima zi a festivalului 
de poezie românească.

Se conturase, am acum cer- 
• titudinea, în conștiința artistică 

românească un dor: acela de 
a închina și poezii, vocii a- 
cesteia interioare a veșniciei și 
spiritului care a răsunat neamu- 

w lui nostru încă deasupra lea
gănului său istoric de naștere, o 

• sărbătoare în care să fie cinstite 
însemnele sale nobile cu care a 
însoțit timp de secole viața ma- 

• terială a poporului român. Do
rul acesta s-a făcut împlinit. 
Festivalul național de poezie 
.,Mihail Eminescu" deschis ieri, 
6 octombrie la Iași, pe una din
tre cele mai vechi și mai însem
nate vetre culturale ale țării, 

A este expresia faptică cea mai 
emoționantă a acestui dor. Ale
gerea colinelor lașului, a ștră- 

• zilor, instituțiilor și împrejuri
milor lui drept cîmp de slavă 
al poeziei, modul în care a fost 

A concepută desfășurarea acestui 
V festival, o dată cu deschiderea 

căruia poeții din principalele 
centre de cultură ale țării: Bucu- 

A rești. Bacău, Cluj, Constanța, O- 
radea. Timișoara, Tg. Mureș etc. 
și-au închinat frunțile sceptrului 

A poetic al lui Eminescu, sînt, con- 
” siderăm. sunetele cele mai de 

preț prin care corul contem- 
• poran al lirelor își arată recu

noștința față de contribuția a- 
cestui oraș la făurirea poeziei 
românești, ca expresie a depli- 

V nei unități spirituale a întregu
lui nostru popor. Era în firea 
lucrurilor ca prima dintre nă- 

A zuințele organizatorilor acestui 
festival, de altfel, în mod intim 
ale fiecărui participant, să fie 

• aceasta de prețuire a unei atît 
de bogate tradiții a făuritorilor 
ei și a locului unde s-a făurit. 

£ Reconfruntarea cu această tradi
ție la Iași, pe însăși locul ei de 
izvor, confruntarea cu publicul 
ieșean, care o trece în rîndul 
amintirilor, numai din obișnuin- 

£ ța, pentru că de fapt, aici nici
odată nimic nu a murit, va con
tura desigur semnificațiile săr-

© DUMINICA 
MINEAȚA au început, 
în aula Academiei, lu
crările Simpozionului 
internațional de auto
matică, pe tema : „Ne- 
continuități și nesi- 
multaneități în circui
tele de comutație**, or
ganizat de Federația 
internațională de co
mandă automată, în 
colaborare cu Acade
mia Republicii Socia
liste România. Univer
sitatea din București 
și Societatea de științe 
matematice.

La această reuniune 
internațională, partici
pă, alături de nume
roși specialiști români, 
matematicieni, auto- 
maticieni și profesori 
universitari de presti
giu din Anglia. Bul
garia. Cehoslovacia, 
Franța, Italia, Iugosla
via, Polonia și Uniu
nea Sovietică. Timp de 
4 zile vor fi dezbătute 
referate și comunicări 
științifice cu privire la 
sinteza structurilor din 
elemente multifuncțio
nale, clasificarea func
țiilor cu mai multe va
lori, teoria algebrică a 
multipolilor, calculul 
analitic efectiv etc.

• PETROLIȘTII din 
județul Dolj s-au în- 
tîlnit duminică dimi
neața în cadrul unei 
adunări organizată la 
Casa de cultură a sin
dicatelor din Craiova. 
La această adunare, 
organizată cu prilejul 
Zilei petrolistului 
vorbit ing. 
Gavriliță, 
Schelei

Dragi tovarăși,

po-

e. a .deo- 
?asta

Cuv iritarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dați-mi voie să vă adre
sez dumneavoastră, celor pre- 
zenți aici,- întregii țărănimi, tu
turor lucrătorilor și specialiș
tilor din agricultură, cu oca
zia „Zilei recoltei**, un salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a gu
vernului României socialiste. 
(Aplauze).

Sărbătorirea „Zilei recoltei- 
prilejuiește în fiecare an tre
cerea în revistă a activității 
desfășurate pe ogoarele patriei, 
a rezultatelor obținute în creș
terea producției agricole, în

sporirea contribuț 
rii socialiste la d 
vuției materiale 
la bunăstarea în 
por. (Aplauze).

Bilanțul acestui
sebit de semnificativ. Ai 
din mai multe motive. î: 
mul rînd datorită faptului că 
activitatea în agricultură s-a 
desfășurat în condiții climatice 
nefavorabile. Am avut o pri
măvară cu secetă prelungită. 
Cu toate acestea — datorită 
măsurilor luate pentru folosi
rea intensă a bazei materiale 
de care dispunem, pentru lu
crarea în cele mai bune condi
ții a pămîntului, pentru iriga-(Coritinuare In pag. a 11-a)

Fotografiile : ION CU CU

rea unei suprafețe 
mari, datorită ajutor 
dat de clasa muncitoare pe 
tru asigurarea mijloai 
cesare — putem faci 
la această sărbătoare, 
tarea îmbucurătoare că recolta 
permite satisfacerea nevoilor 
de aprovizionare a populației, 
ale industriei cu materiile pri
me, precum și unele disponibi
lități pentru export. Rezultate
le obținute dovedesc, de ase
menea, că țărănimea noastră, 
toți lucrătorii din agricultură 
și-au făcut pe deplin datoria, 
fapt pentru care țin să le 
aduc cele mai calde mulțumiri 
și să-i felicit din toată inima. 
(Aplauze, urale).

Dar aceasta este numai o 
latura a problemei. Trebuie să 
spunem, tovarăși, că dacă am 
putut trece în condiții atît de 
bune peste greutățile acestui 
an, aceasta se datorește fap
tului că țărănimea noastră, ur- 
mînd îndemnul partidului, a 
pășit pe calea cooperativizării, 
a unirii mijloacelor de pro
ducție și a eforturilor de mun
că în puternice cooperative 
socialiste. Agricultura noastră 
cooperatistă permite dezvol
tarea mecanizării și chimizării 
producției, folosirea unor se
mințe de înaltă productivita
te, aplicarea științei agro
tehnice, obținerea unor recolte 
tot mai bogate, asigurarea în 
orice condiții a nevoilor econo
miei naționale, creșterea conti
nuă a contribuției agriculturii 
la dezvoltarea României so
cialiste. (Aplauze puternice).

Dacă ne gîndim la trecut, la 
anii cînd agricultura noastră 
era fărîmițată, lipsită de mij
loace mecanizate, de îngrășă
minte, de ajutorul specialiști
lor, ne amintim cu toții ce re
colte slabe obțineam. Vă adu
ceți aminte că în anii 1946— 
1947 — cînd seceta nu a fost

pnmi 
buit să apelăm 
avem astăzi certitudinea 
rășî, că anii aceia 
mai repeta niciodată 
nia, că agricultura 
cialistă va putea as 
cînd nevoile de hrai 
porului, creșterea av 
tre materia ie. (Vii aplauze). A

Rezultatele pe care Ie obți
nem se datoresc, tovarăși, și 
faptului că clasa noastră mun- ț 
citoare, înfăptuind neabătut 
politica partidului de indus
trializare socialistă, asigură a- ț 
griculturii mijloacele mecani
zate necesare. Astăzi, pe o- A 
goarele României socialiste lu- 9 
crează peste 95 000 de trac
toare — un tractor la 100 de 
hectare arabile. Este un lucru V 
de seamă, tovarăși, la care cu 
douăzeci și ceva de ani în 
urmă, mulți nici nu îndrăz- W 
neau să viseze. Succesele re
marcabile în înzestrarea agri- 
culturii realizate, ca urmare a ™ 
politicii partidului, a efortu
rilor clasei muncitoare, își spun 
cuvîntul în creșterea pro- W 
ducției agricole. Iată de ce do
resc ca de „Ziua recoltei** să a 
adresez minunatei noastre cla- " 
se muncitoare — clasa condu
cătoare a României socialiste gt 
— cele mai calde felicitări " 
pentru munca sa închinată în
floririi continue a României. A 
(Aplauze, urale). "

Se cuvine, de asemenea, să 
subliniem că progresul agri- 
culturii, ca și al industriei, 
este rezultatul preocupării 
permanente a partidului pen- 
tru dezvoltarea științei și cul
turii în România, al aportului A

(Continuare în pag. a Il-a)

SPOR T
Gura de
oxigen

Fănus Neagu

De ce nu vin spec-

tatorii la meciurile

de baschet ?

Rugbi

Antrenorii ..națio

nalci" ne prezintă

lotul și calendarul

international

Prin 1945, mergeam 
la un excelent tea
tru de subsol condus 
de Dina Cocea, pe 
scena căruia se ju
cau piese subțiri, cu 
un public al său, 
credincios. devotat 
pînă la bizarerie, cu 
o echipă 
excelenți,

de 
o 

cum cred că 
au fost în 
Thaliei române 
mai încoace.

între acei subtili 
rostitori de cuvinte 
mi se impusese un om 
masiv, cu o față tă
iată, cu un mers cum 
numai la marele 
Jean Gabin am mai 
văzut, un bărbat pe 
atunci, cred, de 60 
de ani, arătînd ca de 
40, cu un farmec 
special, straniu. Nu 
spunea multe cuvin
te, dacă-mi mai aduc 
bine aminte, juca pe 
un soț încornorat, 
dar transmitea o for
ță inverosimilă și o 
durere ce mi s-a în
tipărit adînc în me
morie. Era G. Storin.

Numele acesta a

actori 
trupă 

puține 
istoria 

de

bătut toate afișele și 
cărările țării, a stră
lucit vreme 
lungată și a cules 
furtuni de 
Era un om modest, 
cit mi s-a părut, ne
folosind tam-tam-ul 
publicitar atît de iu
bit de 
călzea

înde-

aplauze.

cabotini. In- 
dccorul de

a 
Valentin 

directorul 
de extracție 

Craiova, care a relevat 
succesele obținute de 
către lucrătorii din 
sectorul foraj-extrac- 
ție în îndeplinirea 
principalilor indicatori 
de plan. în valorifica
rea rezervelor de hi
drocarburi existente în 
subsolul Olteniei. Du- 
pă-amiază petroliștii 
au luat parte la mani
festări cultural-artis- 
tice. organizate în 
Lunca Jiului și Par
cul Poporului. Mani
festări asemănătoare 
au fost organizate la 
Ticleni și Bîlteni. 
unde alături de petro
liști au fost prezenți 
minieri și metalur- 
giști, lucrători fores
tieri. țărani coope
ratori.

• Prima duminică a 
lunii octombrie a mar
cat în viața teatrală 
bucureșteană trei pre
miere.

„Andromaca" de Ra
cine — una dintre lu
crările dramatice re
prezentative ale clasi
cismului francez — a 
văzut lumina rampei 
la Teatrul „Ion Crean
gă". în aceeași seară, 
la Teatrul „Lucia 
S t u r d z a Bulandra", 
sala Studio, s-a repre
zentat în premieră — 
„Dansul morții“, pu
ternica dramă a scrii
torului suedez August 
Strindberg. Din opera 
scriitorului italian Ugo 
Betti, Teatrul „C. I. 
Nottara" a ales piesa 
„Frumoasa duminică 
de septembrie**, pe 
care a prezentat-o pu
blicului bucureștean.

plicilor sale 
păreau că 
văzduhul sălii 
electrizantă c__ ,.w.
Era frumos în sensul 
în care de puține 
ori acceptăm acest 
lucru în legătură cu 
bărbații, nu o fru
musețe de magazin, 
de manechin imbă-

STORIN
EUGEN BARBU

carton 
prapuse, 
tul frumos, 
cu gravitate, 
rostirea aceea perfec
tă a interpretului u- 
nic. Umplea spațiul 
și arunca în umbră 
tot ce-1 înconjura, 
convingea fără efort, 
era degajat, știa să 
miște brațele cum 
puțini actori o fac, 
tăcerile dinaintea re-

și lumini su- 
spunea to- 

adinc, 
Avea

mi se 
umplu 

i de o 
emoție.

trînit în croiala mon
denă a ultimului 
strigăt în stofă, ci 
dcgajînd din ființa 
lui o siguranță, o 
putere fără măsură. 
Iradia, era imaginea 
fără obscurități a 
perfecțiunii și cine 
l-a văzut în Lear 
trăind parcă o dra
mă proprie, n-o să-1 
uite niciodată.

într-o piesă de
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Gorki rupea de en
tuziasm balcoanele 
cu greutatea lui de 
a sta pe un pat de 
azil, făcea să ne stri
căm palmele de cite 
ori ieșea din regatul 
mirific al scenei.

îmi este greu să-i 
fac elogiul funebru, 
nu vreau să cred că 
ne-a părăsit. Pe 
morții cei mai dragi 
mie nu i-am văzut 
niciodată privind ne
antul de sub pleoa
pe. îi las să plece 
într-o grădină mare 
unde ne vom întîlni 
cu toți, reluînd dis
cuții neterminate sau 
apueîndu-ne, ca în 
cazul Iui, să jucăm 
iar comedia cu ia- 
crimă și rîs a vieții 
pierdute. în Cîmpiile 
eterne, trebuie să fie 
și o scenă pe care 
marele Storin o să 
se urce neostenit și 
o să declame, cu vo
cea lui teribilă, cele 
mai frumoase cuvin
te ale omenirii.
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ZIUA RECOLTEI
Cnmtarea tovarășului Nicolae Ceausescu-> ->
(Urmare din pag. 1)

însuflețit al oamenilor de ști
ință, al specialiștilor care lu
crează în diferitele sectoare ale 
economiei naționale. Pentru 
noi este clar că fără aplica
rea largă și intensă a cuceriri
lor științei în toate domeniile 
activității economice și sociale 
nu este posibil progresul nici 
în creșterea avuției materiale, 
nici în ridicarea generală â ni
velului de trai material și 
spiritual al poporului. Pe a- 
ceea, doresc ca la „Ziua re
coltei0 să adresez intelectua
lității noastre, care împreună 
cu clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare aduce o con
tribuție de preț la făurirea o- 
"înduirii noi socialiste, cele 
inai calde mulțumiri pentru 
activitatea pe care o depune. 
(Aplauze puternice).

Succesele obținute în agri
cultură, ca în întreaga operă’ 
ie construcție socialistă, ade
veresc încă și încă o dată jus
tețea politicii marxist-leniniste
i partidului nostru, care ex
primă aplicarea creatoare a 
idevărurilor generale ale în
vățăturii proletariatului la 
condițiile concrete ale Româ- 
liei, și care unește eforturile 
tuturor celor ce muncesc din 
România, fără deosebire de 
laționalitate, într-un tot unic, 
)entru progresul continuu al 
îatriei. Partidul nostru comu
nist își îndeplinește consec
vent misiunea de forță condu
ctoare a întregii societăți, în 
irocesul desăvîrșirii construc- 
iei socialiste, își afirmă tot 
nai pregnant rolul îndrumă- 
or și organizator al activită-
ii generale pentru edificarea 
•conomiei și culturii orîndui- 
•ii noi. Iată de ce merită ca, 
■i cu acest prilej, să adresăm 
uturor comuniștilor de la o- 
•așe și sate, organizatorii și 
nsuflețitorii maseior populare, 
•ele mai calde felicitări pen- 
ru felul cum își îndeplinesc 
ndatoririle față de patria so
cialistă. (Aplauze, urale).

S-a întărit și s-a dezvoltat 
>e o treaptă superioară alian- 
a de fier dintre clasa munci- 
oare și țărănimea muncitoa- 
e. Această unitate a celor 
louă forțe principale ale Ro- 
nâniei socialiste joacă rolul 
lotărîtor în asigurarea pro
cesului României pe calea 
lesăvîrșirii socialiste și a 
reării condițiilor pentru tre- 
erea treptată la făurirea oo- 
nunismuluj în România. (A- 
lauze, urale). S-a afirmat și 
e afirmă tot mai pregnant co- 
iborarea între muncitori, ță- 
am și intelectuali, unitatea 
uturor oamenilor muncii, fără 
eosebire de naționalitate, 
'ocmai datorită succeselor 
bținute în făurirea bazei ma
gnate a socialismului, în dez- 
oltarea forțelor de producție 
i lichidarea pentru totdeau- 
a a claselor exploatatoare. 
i generalizarea relațiilor de 
roducție socialiste, s-a înche- 
at unitatea întregului popor 
i jurul partidului comunist, 
ub conducerea partidului, po- 
orul nostru pășește ferm îna
lte pe calea desăvîrșirii so- 
ialismului, a ridicării bună- 
tării, a creării unei înalte ci- 
ilizații materiale și spirituale, 
eschizînd României calea 
ore comunism. (Aplauze, u- 
ale).
Cred că este necesar să rea- 

îintim ce mare importanță a 
vut, nu numai din punct de 
edere economic, ci și din 
unct de vedere social, de cla- 
i. din punctul de vedere al 
nității socialiste a poporului 
ostru, înfăptuirea cooperati- 
izării. După cum este știut, 
enin spunea că mica proprie- 
ite generează capitalism, zi 
e zi, ceas de ceas, în propor- 
e de masă. Dumneavoastră 
.iți. tovarăși, care era situația 
1 trecut, și în România, cum 
urghezia sătească reușea — 
suprindu-i și Jefuindu-i pe 
iranii săraci și mijlocași — 
i se îmbogățească, nâscînd 
Di și noi exploatatori. Coope- 
jtivizareă agriculturii a lichi- 
at orice posibilitate pentru 
așterea capitalismului în sa
de României. Se dovedește 
i numai pe calea cooperativi- 
îrii un popor poate construi 
jcialismul și la sate, că nu- 
lai astfel* se creează condiții 
întru lichidarea bazei econo- 
iice a nașterii elementelor 
ipitaliste în agricultură. Iată 
? ce, întemeindu-ne pe pro- 
*ia noastră experiență. pu- 
•m afirmă cu tărie că acolo 
ide se dorește să se treacă 

construcția socialistă să se 
lăture orice posibilitate de 
>ariție a unor elemente capi- 
liste. trebuie instaurată în 
■tricultură proprietatea sociâ- 
ștă. de stat sau cooperatistă, 
umâi pe această cale este a- 
gurată victoria definitivă a 
tcialismului și comunismu- 
i. (Aplauze puternice). Rea- 
intîm toate acestea astăzi, 
varăși, pentru că. pentru po
mul nostru, pentru munci- 
ri. țărani și intelectuali, so- 
alismul este singurul drum 
‘-i poate asigura un viitor 
iminOs. un nivel de viață ri- 
cat. întărirea continuă a in
tendenței si suveranității 
itriei. (Vii aplauze).
Desigur, tovarăși, vorbind 

? rezultatele noastre bune, 
ire pe drept cuvînt ne umplu 
lima de bucurie, nu putem 
i nu reamintim că în fața 
Dastră stă sarcina de a asi- 
jra dezvoltarea într-un tem- 
5 și mai rapid a agriculturii 

noastre socialiste. întreprin
derile agricole de stat, care 
dispun de mijloace materiale 
însemnate trebuie să-și folo
sească mai bine potențialul, să 
obțină recolte mai mari, să re
ducă cheltuielile de producție, 
să sporească aportul la crea
rea fondului de stat de pro
duse agroalimentare. Apre
ciem succesele obținute în în
treprinderile agricole de stat, 
dar trebuie să subliniem că 
ele dispun încă de rezerve 
mari și că este de datoria to
varășilor care lucrează în a- 
cest sector important să ia 
măsuri pentru a valorifica 
mai bine mijloacele ce le stau 
la dispoziție. Stațiunile noas
tre de mașini și tractoare tre
buie, de asemenea, să-și orga
nizeze mai bine activitatea, să 
acorde un ajutor și mai intens 
cooperativelor agricole în exe
cutarea lucrărilor la timp și 
de bună calitate, în amenaja
rea irigațiilor ce se vor ex
tinde tot mai mult în anii ce 
vin; ele trebuie să aducă o 
contribuție tot mai mare la 
creșterea producției agricole 
în toate cooperativele.

Și, desigur, sarcini mari în 
înflorirea agriculturii noastre 
revin cooperatorilor, care 
formează marea majoritate 
a celor care lucrează pe 
ogoarele patriei, care dețin 
cea mai mare parte a su
prafeței agricole și arabile 
a țării. Cooperativele au re
zultate bune, s-a vorbit și aici 
de recoltele mari de grfu și de 
porumb obținute în unele co
operative. Trebuie să spunem 
însă că cooperativele cu recol
te atît de mari sînt încă pu
ține. Producția medie pe țară 
este aproape la jumătatea ce
lei obținute de cooperativele 
care au fost astăzi evidențiate 
și premiate aici. Trebuie in
tensificate eforturile pentru 
mai buca organizare a activi
tății în cooperative; numai 
astfel se pot smulge pămin- 
tului roade tot mai bogate, se 
poate asigura creșterea conti
nuă a veniturilor și bunăstării 
cooperatorilor, creșterea avu
ției materiale a societății, a- 
provizior.area satisfăcătoare a 
populației României cu între
gul necesar de produse agro- 
alimenttre.

Rezultatele de pînă acum ne 
dau garanția că stă în puterea 
noastră să obținem recolte 
tot mai bogate. Urez lucrăto
rilor din întreprinderile de 
stat, din S-SLT.-uri, țărănimii 
cooperatiste, tuturor oameni
lor muncii de .a sate noi și noi 
succese în activitatea lor. pro
ducții agricole tot mai mari. 
(Aplauze prelungite).

Este r-.ecesar. tovarăși, să în
țelegem că creșterea bunăstă
rii țărănimii noastre, ca și a 
întregului popor, este strins 
legată de sporirea continuă a 
producției de bunuri materia
le. Aceasta este singura cale 
de asigurare a satisfacerii tu
turor cerințelor membrilor so
cietății. în fiecare sa* se văd 
semnele creșterii bogăției coo
peratorilor Casele noi, apara
tele de radio și de televiziune, 
mobila nouă, toate demons
trează că an de an nivelul de 
viață al țăranilor crește. Fao- 
tul că averea obștească a coo
perativelor se cifrează astăzi 
ia 21 miliarde Iei este o dova
dă a forței și trăi mesei coope
rativelor, a posibilităților mari 
de care dispun acestea oentrj 
creșterea producției. Nici un 
efprt nu trebuie precupețit 
pentru ca. alături de clasa 
muncitoare, să aduceți pi dv, 
țărănimea, lucrătorii din agri
cultură. o contribuție tot mai 
mare la creșterea avuției ma
teriale a României socialisto, 
la înflorirea patriei noarre 
la ridicarea nivelului de Ta: 
al poporului. (Aplauze puter
nice).

Cunoașteți rezultatele pe 
care le avem în dezvoltarea 
industriei. Trebuie sâ spunem, 
tovarăși, că și în acest an in
dustria noastră socialistă își 
îndeplinește cu succes sarci
nile planului și se pare că va 
reuși chiar să le depășească. 
Avem perspectiva ca și Ln in
dustrie și în agricultură sâ în
deplinim în condiții bune pro
gramul elaborat de Congresul 
al IX-lea pentru dexvoltarra 
economiei românești piuă in 
1970. Tot ceea ce realizăm noi 
în dezvoltarea economiei întă
rește forța economică și spiri
tuală a patriei. în acest fel ne 
îndeplinim în primul rînd o- 
bligațiile noastre naționale. 
Noi vedem ca una din îndatori
rile principale ale fiecărui po
por constructor al socialismu
lui. ale fiecărui par‘id comu
nist aflat Ia guvernămînt edi
ficarea noii orînduiri astfel 
îneît ea să asigure o viață tot 
mai prosperă pentru toți oa
menii muncii, condiții de afir
mare deplină a personalității 
umane în toate domeniile de 
activitate. Numai în acest fel 
socialismul își va afirma pe 
deplin superioritatea, va con
stitui o chemare și un imbold 
pentru alte popoare să-și ia 
soarta în propriile mîini, să 
pășească la făurirea societății 
fără exploatatori, să-și fău
rească destinul socialist. (Vii 
aplauze).

Edificînd cu succes noua o- 
rînduire ne îndeplinim astfel 
și una din marile noastre în
datoriri internaționaliste, con
tribuind la creșterea forțelor 
socialismului, la sporirea in
fluenței sale în lume. în ace
lași timp, noi întărim continuu

cărui stat european. Numai 
astfel se pot crea condiții pen
tru securitate în Europa și din 
ceea ce cunoaștem noi, năzuin
ța aceasta este fierbinte în rîn- 
dul tuturor popoarelor euro
pene. Vom milita în conti
nuare pentru netezirea căilor 
spre securitatea europeană 
care să asigure dezvoltarea li
beră, independentă a fiecărei 
națiuni. (Aplauze puternice, 
prelungite). Desigur, sînt încă 
multe probleme de rezolvat, 
dar problemele se pot rezolva 
numai și numai pe calea discu
țiilor, a tratativelor directe în
tre oamenii răspunzători din 
fiecare țară. Trebuie să facem 
în așa fel îneît să fie scoasă 
în afara legii folosirea forței 
în rezolvarea problemelor din
tre state. Fiecare stat, atît din 
Europa, cît și de pe alte conti
nente, trebuie să înțeleagă că 
numai respecînd independența 
celorlalte State își respectă 
propria independență. Ceea ce 
spuneau Marx și Lenin că un 
popor nu poate fi liber dacă 
asuprește alt popor este valabil 
și în sensul că un popor nu 
poate fi independent dacă a- 
tentează la independența altor 
popoare. (Aplauze, urale pu
ternice). Fără îndoială că pen
tru realizarea securității euro
pene e necesar să se pornească 
de la realitatea existenței ce
lor două state germane, de la 
recunoașterea lor, de la recu
noașterea Republicii Democra
te Germane de oătre toate sta
tele europene. Trebuie să se 
pornească de Ia recunoașterea 
granițelor existente, de la an
gajamentul clar că nimeni nu 
va atenta la inviolabilitatea a- 
cestor granițe. Pe această cale 
putem crea securitatea euro
peană. Guvernul, poporul ro
mân sînt conștienți de răspun
derea ce le revine în munca și 
lupta pentru securitatea euro
peană și nu vor precupeți nici 
un efort în această direcție. 
Sîntem convinși că dacă toate 
forțele iubitoare de pace din 
Europa vor acționa unite, vom 
putea înfăptui securitatea eu- 
roneană (Aplauze).

Sînt și alte probleme grele 
de soluționat. Este războiul din 
Vietnam. Este necesar ca Sta
tele Unite să pună odată capăt 
bombardamentelor asupra R.D. 
Vietnam — stat liber și inde
pendent — să creeze condi
țiile pentru a se putea obține 
rezultate pozitive în tratativele 
de Ia Paris, să lase poporul 
vietnamez să-și hotărască sin
gur* destinele sale. Noi avem 
cofiviftgerea că poporul vietna
mez va ști să pășească ferm 
pe calea progresului și păcii : 
îi urăm succes deplin în lupta 
sa eroică pentru pace, pentru 
independență națională, pentru 
socialism. (Aplauze, urale).

Sînt probleme ce se cer re
zolvate în Orientul Apropiat. 
Este adevărat, sînt chestiuni 
complicate, dar ele pot și tre
buie să fie soluționate pe ca
lea tratativelor, a discuțiilor, 
nu prin recurgere la forța 
armelor care nu aduce ni
mănui nimic bun. Este ne
cesar să se înțeleagă că tre
buie retrase trupele de pe 
teritoriile ocupate. Israelul 
trebuie să înțeleagă că o- 
cupația teritorială nu-i va în
tări securitatea, dimpotrivă, a- 
ceasta va constitui permanent 
un pericol pentru securitatea și 
independența sa. Trebuie să se 
găsească căi pentru rezolvarea 
problemelor pornindu-se de 
la interesele securității și inde
pendenței fiecărui stat din O- 
rientui Apropiat. Sîntem con
vinși că dacă se va da dovadă 
ce înțelegere, de rațiune se 
vor găsi soluții. Ne exprimăm 
speranța și dorința sinceră de 
a se ajunge la o rezolvare paș
nică cit mai rapidă in această 
tocă a lumii. (Vii aplauze).

Am reafirmat aceste poziții 
ale noastre aici, la sărbătorirea 
.ZDeî recoltei-, tovarăși, pen
tru că judecind lucrurile pe un 
plan mai larg trebuie să înțe
legem că condițiile pentru con
strucția socialistă pot fi asigu
rate numai dacă există pace, 
relații bune" de colaborare în
tre țările socialiste. între toate 
pcpoare.e lumii. Vorbind des
pre preocupările noastre in
terne nu putem sâ nu privim 
situația generală existentă in 
lume. Vorbind de sărbătorirea 
unei recolte bune în Romăr.ia. 
cu putem să nu ne gîndim la 
pregătirea zilei de mîine. a 
unei recolte generale îmbelșu
gate — recolta progresului și 
păcii in lume. (Aplauze, urale). 
Gîndindu-ne la ziua de mîine, 
pregătim o sărbătoare care nu 
e legată de toamnă, pregătim 
societatea ce nu va cunoaște 
toamna, d o continuă primă
vară — societatea comunistă 
pe pămîntul României Pentru 
această mare sărbătoare a re
coltei comuniste, să unim toate 
eforturile, sâ facem totul pen
tru înfăptuirea programului 
de dezvoltare economică, so
cială. intelectuală a Românie:, 
elaborat de partid, pentru pace 
și progres în întreaga lume. 
(Aplauze, urale prelungite).

Dați-mi voie să vă urez în 
încheiere sâ obțineți noi șl noi 
Succese în activitatea dumnea
voastră. să nu precupețiți nici 
un efort pentru a smulge o- 
goarelor patriei recolte tot mai 
bogate. Pe această cale veți a- 
duce fiecare dintre dumnea
voastră. toți cooperatorii, în
treaga agricultură socialistă, o 
contribuție tot mai mare la 
înflorirea patriei.

Vă doresc sănătate și fericire 
la toți. (Aplauze și urale entu
ziaste, Îndelungi).

colaborarea cu țările socialis
te. Această colaborare trebuie 
să demonstreze lumii superio
ritatea relațiilor noi stabilite

• între popoare, spiritul de în
trajutorare în opera de fău
rire a orînduirii socialiste. In
ternaționalismul socialist se 
manifestă din plin numai a- 
tunci cînd această întrajuto
rare permite fiecărui popor 
constructor al socialismului să 
obțină succese tot mai mari în 
opera pe care o întreprinde în' 
înflorirea patriei sale.

Noi dorim să ne aducem con
tribuția la cauza generală și 
pe calea militării ferme pen
tru întărirea relațiilor de prie
tenie dintre țările socialiste. 
Pornim de la premisa că o 
dată cu dispariția claselor ex
ploatatoare se creează condiții 
pentru egalitatea deplină în
tre oameni și între națiuni su
verane. De aceea, relațiile din
tre țările socialiste trebuie să 
asigure manifestarea din plin 
a egalității în drepturi, a in
dependenței și suveranității 
fiecărui stat. Numai pe aceas
tă cale se va afirma tot mai 
puternic sistemul mondial so
cialist, vor crește forța și in
fluența socialismului în lume, 
se vor înfăptui cu adevărat 
principiile marxist-leniniste 
ale internaționalismului socia
list care îmbină în mod armo
nios interesele naționale cu 
solidaritatea internațională în 
lupta pentru pace, socialism, 
pentru progres. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Am dus și ducem o politică 
activă de întărire a unității 
țărilor socialiste. Știm că deo
sebirile de păreri, divergențele 
existente între ele sînt trecă
toare ; trebuie să acționăm în 
așa fel ca ele să fie înlăturate 
cît mai curînd. în aceasta ve
dem obligația fiecărui partid, 
a fiecărui comunist care por
nește atît de la interesele na
ționale. cît și de la interesele 
generale ale socialismului. 
Vom face totul pentru a con
tribui la lichidarea cît mai 
rapidă a divergențelor și deo
sebirilor de păreri dintre ță
rile socialiste și partidele co
muniste. (Aplauze, urale).

Cu prietenii noștri din țările 
socialiste, cu muncitorii, cu 
tiranii, cu intelectualii dorim 
să facem schimburi de păreri 
asupra problemelor construc
ției socialiste, asupra proble
melor dezvoltării industriei, 
agriculturii, științei, să co
laborăm strins, să coope
răm îndeaproape, deoarece 
știm că numai pe această cale**1 
putem asigura progresul rapid 
al Fiecărei țări socialiste. Do
rim insă ca aceste schimburi, 
ca această coiaoorare sâ se rea- 
lize» pe aza principiilor rr.ar- 
xist-.enir.-.ste care sâ însufle
țească și să unească în muncă 
și luptă fiecare națiune socia
listă. Sîntem încredințați că 
numai pe această cale vom a- 
sigura triumful rapid al socia
lismului și comunismului în 
lume. (Aplauze, urale).

In aceiași timp, existind în 
lume încă multe state cu altă 
orfnduire socială, este necesar 
să acționăm pentru dezvolta
rea nriațiitor de colaborare e- 
conomicâ, politică. tehnico- 
științifică. cu toate popoarele. 
Cons derăm că extinderea re
lațiilor de colaborare multila- 
•era â eu celelalte popoare este 
o îndatorire de seamă a fiecă
rei țări social tete. a fiecărui 
popor constructor al social te- 
•uluL Pe această cale asz-- 
rim at!: participarea ia diri- 
riur.ea internațională a mun
cii. Ia schimba de valori na- 
torialc și spirituale ale urnii. 
cît și unirea tuturor eforturi
lor popoarelor pentru apărarea 
păcii, pentri preîr^mo:rarea 
unui nou râzoou Și In viitor 
țara noastră va face touâ pen
tru dervo’tarea relațiilor sale 
cu celelalte state. Știm, tova
răși. că datorită politării sala 
de pace, politicii sale de prie
ten .e și colaborare, dator .tâ 
faptului că la baza rela^i.cr cu 
toate stotoie r.o( am pes și 
pur.ero principiile de neclintit 
ale egalității in drepturi, in
dependența și suvetanitătd 
naționale, neamestecului in 
treburile interne. Român, ia a 
cășunat rn^ița prieteni ne toate 
continentele lum.u Noi mulțu
mim tuturor pnetentior atit 
din țările socialiste ș: din ce- 
«e*a»te țâr. pentru pteț - .rea 
ce ne-o arată, și-i asigurăm că 
România va milita ri In conti
nuare. cu toată energia, pertm 
dezvoltarea prtetenjei îrtre po 
poare, pentru crearea uaui di- 
ma* de pace, de securi tete, de 
egalitate deplină In drepturi în 
viata intemațiorteX (Apiauxe, 
urale).

Șt.m că mai sînt forte 'are 
ar dori sâ readucă ocr.e*- rea 
la perioada de păși *â a războ
iului rece. Sînt cercuri impe
rialiste dornice sâ se dedea 11 
agresiuni, dar in același î.mp 
există puternice fcrîe anttim- 
periallste. care, unite. își pot 
demonstra superioritatea, pot 
asigura pacea. Noi r.e-am con
vins că este posibil să se asi
gure crearea condițiilor pentru 
înfăptuirea securității în Eu
ropa. dar pentru aceasta este 
necesar ca fiecare stat euro
pean sâ ducă o politică rea
listă. Este recesar sâ pornim 
de la situația existentă, de la 
recunoașterea faptelor, și nu 
de la vise. Realitatea impune, 
mai mult ca oricind. sâ facem 
totul pentru a dezvolta colabo
rarea și prietenia între statele 
europene, pentru excluderea 
folosirii forței în rezolvarea 
problemelor litigioase, pentru 
instaurarea unor relații bazate 
pe respectarea independenței 
fl integrității teritoriale a fie
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soția, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, cu soția, Virgil 
Trofin, cu soția, Ilie Verdeț, cu 
soția, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
și secretari ai C.C. al P.C.R.

într-o veritabilă arhitectură 
țărănească, la intrarea în piață a 
fost construit un impresionant 
portal al recoltei. în centru, pe 
un uriaș panou, cornul belșugu
lui se revarsă generos. în calea 
înalților oaspeți se așterne co
vor de ghirlande în maiestoasa 
pătrundere în „orășelul belșugu
lui". Mii și mii de bucureșteni, 
de țărani cooperatori din sate
le învecinate Capitalei, îmbrăcați 
în pitorești costume naționale, 
s-au adunat lîngă această poar
tă — simbol al înfrățirii dintre 
făurarii pîinii și făurarii unelte
lor, cu toții constructori ai so
cietății noastre prospere — pre
cum și pe tot drumul parcurs de 
oaspeți.

înalții oaspeți sînt întîmpinați 
de tovarășii Vasile Vîlcu — pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Dumitru Popa — prim 
secretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R-, primarul 
general al Capitalei, Gheorghe 
Necula — prim secretar al Co
mitetului Județean Ilfov al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, vicepreședinți 
ai U.N.C.A.P., ai Consiliului Su
perior al Agriculturii. Fete și 
flăcăi, îmbrăcați în frumoase 
costume ale portului popular, re- 
prezentînd cele 39 de județe ale 
țării, cu brațele încărcate de co
șuri cu fructe și ciorchini de 
struguri, ies în întîmpinare în pa
sul vioi al jocului românesc. Din 
rîndul lor se desprinde, în chip 
de vornic al satului, un tînăr ce 
adresează urarea :

Sub flamura recoltelor, din 
zori, / Poporul nostru, pînă-n 
larga zare, / Vă-ntîmpină, iu
biți conducători, / Cu daruri 
strămoșești: pîine și sare. / Bel
șugul toamnei larg s-a revărsat / 
Din cornul abundentei generoa
se / Și cîntecele-n fiecare sat / 
Plutesc voios pe holdele mănoa
se. / Și culegînd acum recolta 
muncii / Poporul românesc e 
strîns unit — / Clădindu-și țara

TARA
MH de cetățeni din Craiova 

au fost prezenți duminică în Pia
ța Centrală, care și-a lărgit spa
țiile cu încă 5 700 mp, pentru 
a participa la Ziua recoltei. Ei au 
vizitat bogatele bazare agrolegu- 
micoie unde erau expuse roadele 
pămintului obținute în acest an 
de 130 cooperative agricole de 
producție, fermele agricole și alte 
unități. Imaginea belșugului ofe
rită de produsele agricole a fost 
întregită de cea a bataiilor ru
meniți sub ochii vizitatorilor pe 
vetrele special amenațate, de 
colțul distractiv cu nelipsitele 
focuri populare.

De asemenea, la Tg. Jux, la 
Tr. Severin, Bâuefti fi Calafat, 
la Slatina, Caracal și Balș, la Se- 
garcea și Filiof, la Motru n Ți~ 
eleni, la Govora fi Corabia săr
bătorirea Zilei recoltei a atras 
mase largi de partiăpanți.

St
In cursul dimineții la ha

lele din Piața „7 Noiembrie" 
din Tg. Mureș, a fost deschisă 
o mare expoziție la care au 
fost prezenți cu produsele lor 
cooperatorii români și maghiari 
din peste 30 de munci
tori din I.A.S., din cadrul coope
rației de consum ți din cite sec
toare economice. Printre aceștia 
menționăm pe cooperatorii din 
Bogata, care au obținut pe o su
prafață de 20 ha irigate o pro
ducție de peste 50 000 kg sfeclă 
de zahăr la ha ți cooperatorii de 
la Șăulia care au recoltat de pe 
mari suprafețe peste 4 000 kg 
porumb la ha.

★
Ziua de ieri ți-a relevat pre

tutindeni, In județele Iași, 
Vaslui și Botoșani, puterea ne
măsurată înscrisă sub simbolicul 
nume de „Ziua recoltei". A fost 
mai Inrii puterea semnificației

fiecărei zile de toamnă, de a cu
prinde în ea anotimpurile, de a 
răspunde farmecului floral din 
primăvară, cu farmecul rodului, 
de a răspunde parfumului primă
văratec al florilor, cu parfumul 
esențial al fructelor. Trecind 
printr-un număr mare de sate 
prin care se demonstra cu priso
sință împlinirea dorinței omului 
de a munci, făcînd o incursiune 
în sufletul colectiv al țăranilor, 
oricine și-ar fi putut da seama 
că eforturile unui întreg an s-gu 
revărsat în zilele acestei toamne 
într-un adevărat fagure de miere, 
asigurind tării vitale viitorului.

Da, mi-am spus: culorile con
venționale cu care e redat pe 
harta țării Podișul Moldovei, a- 
cest bătrin pridvor pe care tuiul 
puterii il urcă o dată cu loca
torii lui, spre soare, ar tre* ui 
schimbate. Piatra a devenit ro
ditoare. Smalțurile vegetale _• 
verzi, sfrâlti, roșii, galbene, pure, 
•rrilnite nu numai in timpul a- 
cestei zile de mare bucurie :n 
r.ețn» rrct-.ii cetăți de scaun a 
Moldovei, ca ți in expozițiile a- 
menaiate in fiecare centru social 
rural acoperă culoarea pietrei ori 
a lutului născut din piatră cu 
culori nepieritoare asemenea ce
lor de la Voroneț. lată galbenul 
auriu al griului bogat în ciuda 
secetei de astă vară, prezent in 
cantități de 2 000 și peste 2 000 
de kg la hectar, la Brătulești, Ră- 
chrteni și Grozești, fi iată-l fi pe 
cel de portocală al porumbului 
în cantități de 3 ți peste 3 tone 
la hectar, prezent la Bivolari, 
Golăeți fi Prisecani. In alte 
părți, la Comama, Stroești fi 
Dumești, chihlimbariul strugu
rilor se măsoară în valori de 
6 000 kg la hectar Verdele lu- 
cemierelor, de la Victoria, Bivo-

gustă din rodul toamnei româ
nești, inaugurînd astfel serbarea 
recoltei și bucuria culesului.

în uralele mulțimii, conducăto
rii de partid și de stat străbat 
larga alee ce duce spre impu
nătoarea clădire a halei, străjui
tă de mari panouri fotografice ce 
înfățișează succesele agriculturii 
noastre socialiste^ de numeroase 
standuri. De cîteva ori înalții 
oaspeți sînt opriți și îmbiați să 
guste din bogatele roade ale re
coltei din acest an. O impresio
nantă piramidă clădită din fruc
te și legume marchează, parcă, 
treptele pe care își fac ascensiu
nea continuă recoltele noastre.

și creseîndu-și pruncii — / In ju
rul înțeleptului partid 1“ —
iar cooperatorul Nicolaie Mihai, 
din Otopeni, și un grup de să
teni îi îmbie pe distinșii oas
peți, după datină, să guste din 
pîinea pufoasă, din vinul rubi
niu adus în ploști.

— Mai serviți, mai serviți, că 
sînt gustoase, se aud îndemnuri.

— Le-ați gustat9 întreabă, 
zîmbind, tovarășul Ceaușescu.

— Știm că sînt gustoase — se 
răspunde — pentru că sînt din 
ograda noastră și noi le-am pre
gătit.

Mulțumind pentru primirea cal
dă, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Un tablou al roadelor 
pămintului românesc, 

al belșugului
în vasta hală din Piața Obor, 

sub cupolele de sticlă s-a des
chis, într-o competiție a rezulta
telor, expoziția tîrg de produse 
agricole din cele trei importante 
sectoare : cooperativele agricole, 
întreprinderile agricole de stat și 
institutele de cercetări. S-au în- 
tîlnit aici struguri și vinuri din 
renumitele podgorii de la Valea 
Călugărească, Odobești, Panciu, 
Tîrnave, Drăgășani, Cotnari și 
Murfatlar, fructe din roditoarea 
zonă a Podișului Cotmeana, din 
zonele Dîmboviței și Telea- 
jenului, legume din noile ba
zine ale Bărăganului, Teleor
manului și Ilfovului, eșanti
oane din recoltele record de 
grîu și porumb ale țării, de 
floarea soarelui și sfeclă de za
hăr.

Pe frontonul halei se afla o u- 
riașă frescă reprezentînd bucuria 
culesului pe care b trăiește în a- 
ceastă zi întreaga țărănime. Pa
nouri grafice cu cifre compara
tive, fotomontaje ilustrează mari
le prefaceri ale agriculturii noas
tre socialiste precum și obiecti
vele de perspectivă înscrise în 
planul cincinal. Un panou insta
lat în sectorul rezervat realizări
lor în direcția mecanizării mun
cilor agricole, înfățișează contri-

"'buția industriei constructoare de 
mașini la dotarea agriculturii. 
Rețin atenția vizitatorului datele 
care arată că pînă la sfîrșitul a- 
cestui an pe ogoarele țării vor 
lucra 97 000 tractoare — reve
nind astfel cîte un tractor la 101 
hectare teren arabil — zeci de 
mii de combine și alte utilaje, 
care asigură mecanizarea aproa
pe completă a principalelor lu
crări agricole.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc în dreptul standu
rilor aranjate cu mult gust, se 
întrețin cu țărani cooperatori, cu 
lucrători din fermele agricole și 
cu specialiști, interesîndu-se de 
producțiile obținute, de venitu
rile realizate de pe urma aces
tora, despre roadele și perspec
tiva cercetărilor în agricultura 
țării. Se fac aprecieri pozitive a- 
supra succeselor, sînt formulate 
recomandări prețioase.

Vizita în expoziție începe cu 
sectorul cercetării științifice. To
varășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de eficien
ța noilor soiuri românești de 
plante agricole, de posibilitățile 
folosirii unor soiuri productive 
realizate în țara. Un prim popas 
în fața standului Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante

lari și Prisecani s-au măsurat și 
ele în cantități de 60 000 de kg 
la hectar și-s gata să procure 
albul natural al laptelui ce se 
așteaptă din zecile de ferme care 
ființează pe inima bătrînului 
Podiș Moldovenesc.

★
In fiecare comună și oraș al 

județului Prahova au fost orga
nizate estrade pe care peste 3 000 
de. artiști amatori au prezentat 
minunate programe artistice. La 
Ploiești, în incinta halei centrale 
a fost organizată expoziția de 
produse agricole a unităților din 
județ.

★
La sărbătoarea recoltei, toamna 

vîlceană a coborît de pe dea
luri în straie bogate de rod, în 
lunca Oltului lingă Rîmnic. Pe 
sub streașină porții țărănești, 
sculptată măiestrit în lemn dur 
de stejar, a intrat în satul cu că
suțe joase și ospitaliere rodul 
bogat al acestui plai. în cursul 
acestui an a fost obținută o pro
ducție mult mai bună de stru
guri la hectar. Pe anumite par
cele s-au cules 13 000 kg la hec
tar, iar calitatea vinurilor a fost 
competent certificată la recentul 
concurs internațional al vinurilor. 
Din cele 10 probe prezentate în 
concurs, 8 au fost medaliate cu 
aur și două cu argint.

Alături de împărăția lui Ba- 
chus și-au găsit un loc bine me
ritat poamele, legumele din gră
dinile de zarzavat, produsele 
animale și obiecte de artă popu
lară, reprezentînd ograda țără
nească, obiceiurile specifice ju
dețului etc. 

tehnice Fundulea. Secretarul ge
neral al partidului privește cu a- 
tenție un capitul de floarea-soa- 
relui, pe care semințele au cres
cut cît bobul de fasole.

— E un hibrid creat la noi, dă 
explicații academicianul Irimie 
Staicu.

— Dar văd că încă n-a ajuns 
la maturație, intervine tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— E un hibrid cu o perioadă 
de vegetație mult mai scurtă de- 
cît soiurile cunoscute, permițînd 
să fie cultivat în cultură dublă. 
Acest exemplar este adus dinti-o 
astfel de cultură.

— Ce producție asigură ?
— în condiții de irigare, poa

te asigura o producție de 3 000— 
3 500 kg la hectar.

— Lăudabil I
Conducătorilor de partid și de 

stat le sînt apoi prezentate stan
durile celorlalte institute de cer
cetări, a căror activitate poate fi 
astăzi încadrată într-un bilanț 
pozitiv : au creat și generalizat 
în producție peste 100 de noi 
soiuri și hibrizi de cereale și 
plante tehnice, de pomi fructi- 
reri, viță de vie și plante legu
micole, mai mult de 150 tipuri 
de tractoare și mașini agricole 
au fost recomandate industriei, 
se asigură întregul . necesar de 
semințe-elită și super-elită.

— Din străinătate am adus un 
număr mare de hibrizi și în ge
neral, mai multe soiuri de ce
reale și plante tehnice, cum se 
comportă ? se interesează tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

— O parte dintre acestea au 
fost recomandate în cultură, al
tele le avem încă în cîmpurile de 
cercetare, răspunde academicia
nul Irimie Staicu.

— Să alegem cu grijă, tovarăși, 
tot ceea ce este bun și să gene
ralizăm în folosul producției. Tot
odată, să ne intensificăm efortu
rile și să creăm alte și alte soiuri 
mai productive.

Oaspeții sînt conduși apoi în
tr-un alt sector al expoziției, unde 
sînt expuse produse ale întreprin
derilor agricole de stat. Grafice 
și panouri mari prezintă sugestiv 
succesele înregistrate de agricul
tura noastră de stat. Se raportea
ză conducătorilor noștri că pînă 
în dimineața zilei de 6 octom
brie, porumbul a fost recoltat de 
pe mai bine de 62% din supra
fața cultivată, că griul s-a se
mănat pe circa 380 000 ha. <

S-a remarcat apoi faptul că, ÎîK 
tărirea continuă a bazei tehnico- 
materiale, extinderea suprafețe
lor irigate, folosirea unor cantități 
mereu mai mari de îngrășăminte 
Ia ha (anul acesta, de pildă, 114 
kg substanță activă la ha) și, mai 
ales, munca desfășurată în noile 
condiții de organizare au per- 
lrils” că în 1968, deși timpul a 
fpst vitreg agriculturii, 60% din 
fermele cultivatoare au realizat 
producții medii de peste 250 kg 
grîu lâ hectar, iar la porumb, de 
pe o sută de mii de hectare s-a 
obținut în medie peste 5 000 kg 
la ha în sistem neirigat. La stan
dul de fructe, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Mau
rer, ceilalți oaspeți sînt invitați 
să guste din mărul ale cărui ca
lități întrec ionatanul — Frumo
sul de Voinești. Tovarășul 
Ceaușescu remarcă faptul că 
mere din acest soi n-au fost pe 
piață.

— Da, aveți dreptate, răspun
de Angelo Miculescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii ; fiind un soi nou 
creat, încă nu este extins. în doi- 
trei ani vom avea însă o pro
ducție de mere din acest soi su
ficientă pieții.

Deși dispun de numai 18% din 
suprafața arabilă a țării, Î.A.S. 
contribuie anual la alcătuirea fon
dului central de produse agricole 
în proporție de peste 40%. Da
tele privitoare la producțiile ob
ținute sînt completate cu ima
gini ale marilor combinate zoo
tehnice și complexe de sere, cu 
imagini ale procesului, în curs 
de desfășurare, de specializare a 
fermelor de stat. Trecînd în re
vistă bogăția de fructe și legume, 
de produse semiindustrializate, 
calitatea acestora, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a recomandat ea 
întreprinderile agricole să depună 
eforturi susținute ca astfel da 
produse să fie puse zilnic la dis
poziția consumatorilor.

Ultimul stand al expoziției 
este rezervat celui mai mare 
sector al agriculturii noastre so
cialiste, Cooperativelor Agricole 
de Producție. Acest stand redă 
pregnant profunda revoluție pe 
care trecerea la marea gospodă
rie socialistă a determinat-o în 
viața satului, în asigurarea con
dițiilor pentru un progres rapid 
în agricultură. Alături de pro
duse agricole este expusă o 
variată gamă de. obiecte reali
zată în sectoarele anexe ale 
C.A.P., prin folosirea unor re
surse locale.

— Sectoarele anexe, remarcă 
tovarășul Vasile Vîlcu, aduc 
anual cooperativelor agricole un 
venit de aproape un miliard lei, 
adică circa 8 la sută din totalul 
veniturilor.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer recomandă să se creeze 
aceste sectoare anexe în toate 
cooperativele agricole întrucit se 
asigură o mai rațională folosire 
a forței de muncă și o valorifi
care superioară a condițiilor na
turale și economice oferite.

Oprindu-se în fața machetei 
depozitului pentru legume și 
fructe Bistrița, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
prețurile de investiție a Unor 
asemenea obiective și recomandă 
ca ele să se realizeze la prețuri 
cît mai economice, să se aibă 
în vedere o rațională amplasare 
și posibilitatea folosirii integrale 
a spațiilor create.

Oaspeții vizitează apoi stan
durile centrului intercooperatist

(Continuare In pag. a lll-a)
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ZIUA RECOLTEI
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Obor amenajate pe platou, în 
care numeroase cooperative a-

Marea adunare populară

din Piața Obor
După ce au 

bine de o oră 
expoziția

petrecut mai 
și jumătate în 

expoziția organizată, vizitînd 
sectoarele orășelului bogăției, 
conducătorii de partid și de stat 
au participat la o entuziastă 
adunare populară consacrată 
sărbătoririi „Zilei Recoltei*. Mii 
și mii de oameni ai muncii din 
Capitală și din comunele apro
piate îi întîmpină cu urale și cu 
aclamații. Adunarea este deschi
să de tovarășul VASILE VÎLCU, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole.

„Pentru noi toți cei ce luăm 
parte la sărbătoarea de astăzi a 
recoltei, constituie o mare bucu
rie prezența în mijlocul nostru, 
participarea la manifestările or
ganizate cu acest prilej a con
ducerii partidului și statului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Ziua Recoltei" din acest an 
se sărbătorește pe fundalul mă
rețelor înfăptuiri care au loc in 
toate sectoarele vieții noastre e- 
conomice și sociale, în ambian
ța proprie unui popor care își 
privește cu încredere viitorul 
său luminos.

Relevînd însemnătatea dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, ajutorul acordat ță
rănimii de către muncitorii din 
industrie, din celelalte ramuri 
ale economiei, vorbitorul a spus 
în continuare • Marea sărbătoa
re a recoltei constituie totodată, 
o manifestare a alianței și pri
eteniei frățești ce leagă clasa 
muncitoare și țărănimea coope
ratistă, simbolizează coeziunea 
d* granit a întregului popor 
român, unitatea sa de nezdrun
cinat în jurul partidului $1 gu
vernului. Ea constituie, totodată, 
manifestarea adeziunii depline a 
țărănimii — alături de întregul 

‘popor — față de politica inter- 
mă și externă promovată cu 
consecvență de Partidul Comu
nist Român și de guvernul țării, 
pentru prosperitatea patriei și 
bunăstarea oamenilor muncii, 
pentru ca România Socialistă 
se se afirme tot mai puternic, 
suverană, liberă și independentă 
în rîndul popoarelor lumii*.

Președintele Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție a evidențiat apoi uni
tățile care au obținut cele mai 
bune rezultate în cadrul con
cursului pe țară organizat de 
UNCAP, la cultura griului.

Pe PRIMUL LOC s-a situat 
și în acest an, COOPERATIVA 
AGRICOLA DIN COBADIN — 
JUDEȚUL CONSTANȚA, care 
a obținut de pe fiecare din cele

Un emoționant crîmpei

de toamnă în sat
înconjurați de mulțimea de 

cetățeni, conducătorii de partid 
fi de stat străbat aleile din spa
țiul rezervat instalațiilor de dis
tracție. Se face un scurt popas 
la mustăria intercooperatistă Il
fov. în curtea miniaturală se des
fășoară un atrăgător program 
artistic simbolizînd toamna — 
anotimpul nunților, al bucurii
lor sărbătorite tntfrun sat. Peste 
200 de dansatori și cei mai re- 
cunoicuți rapsozi din județul 
Ilfov prezintă un spectacol mu- 
Zical-corcgrafic, specific locurilor 
ce și-au trimis aici „ambasado
rii" dansului și cîntecplui popu
lar.

în ambianța sărbătoarească, 
oaspeților 11 se oferă bucate 
tradiționale românești.

In drum spre ieșirea din piață 
spre prosperitatea poporului 
mân, a patriei socialiste.

gricole din țară au expus spre 
vînzare roadele cele mai fru
moase din grădinile de legume, 
din vii și livezi.

peste 1050 hectare, o producție 
medie de 4039 kg grîu. In fe
lul acesta, țăranii cooperatori de 
aici cuceresc pentru a doua 
oară consecutiv titlul de coope
rativă agricolă fruntașă pe țară 
la cultura griului.

Pe LOCUL II se clasează 
COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE GRINDU — 
JUDEȚUL IALOMIȚA, care pe 
720 de hectare cultivate cu griu 
a obținut o producție medie de 
3830 kg la hectar.

PREMIUL III a fost acordat 
cooperativei agricole de produc
ție „Partizanul păcii" din comu
na Grivița, județul Ialomița, 
pentru realizarea unei producții 
medii de 3748 kg la hectar pe o 
suprafață de 85 hectare.

A luat cuvîntul Marcel Dobre, 
{îreședintele cooperativei agrico- 
e de producție Gîrbovi, județul 

Ilfov, Alexandru Cocoșilă, direc
torul I.A.S. Borănești. Constan
tin Nicolae, muncitor la Uzinele 
„Semănătoarea", care s-au refe
rit pe larg la succesele obținu
te, sub conducerea partidului, în 
agricultură, subliniind importan
ța alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare în înfăp
tuirea pe mai departe a sarcini
lor deosebite ce revin agricultu
rii din documentele conducerii 
partidului și statului nostru. A 
vorbit, de asemenea, inginerul 
Vasile Marinescu de la coopera
tiva agricolă din Cobadra, care 
a mulțumit pentru înalta apre
ciere acordată de partid și de 
stat rezultatelor obținute la cul
tura griului în unitatea unde lu
crează. fapt ce a condus la de
cernarea pentru a doua oară 
consecutiv, a steagului de frun
taș pe țară.

Primit cu puternice aplauze 
și urale, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Ex
punerea secretarului genera! al 
C.C. al P.C.R. este subliniată în 
repetate rînduri cu puternice o- 
va ții. Mitingul ia sfîrșit într-o 
atmosferă de vie însuflețire. Ră
sună urile pentru Partidul 
munist Român și Comitetul 
Central, pentru conducerea de 
partid și de stat. Minute în șir 
mulțimea scandează cuvintele 
„P.C.R.", „CEAUȘESCU".

înalții oaspeți răspund cu 
căldură acestei emoționante și 
vibrante mărturii a încrederii și 
atașamentului întregului popor 
pentru politica internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru pe deplin corespunzătoare 
idealurilor națiunii 
eialiste.

conducătorii de partid și de 
stat s-au prins m largile și fru
moasele hore populare, au pri
mit tn dar tradiționale ștergare 
cusute cu amici și marame din 
borangic. La despărțire, condu
cătorii de partid și de stat, lu- 
îndu-și rămas bun de la gazde, 
au mulțumit pentru ospitalitatea 
întîlnită la tot pasul, felicitîndu-i 
pentru felul în care au organi
zat reușita sărbătoare a recoltei.

Prin întreaga sa desfășurare, 
festivitatea prilejuită de „Ziua 
Recoltei" la Halele Obor, ca și în 
întreaga țară, a fost o emoțio
nantă manifestare populară, o 
expresie grăitoare a unității din
tre partid și popor, un moment 
puternic de angajare pentru 
realizarea unor viitoare succese,

A devenit de-acum o tra
il diție : prima șîmbătă a nou

lui an universitar este dedi
cată sărbătorii debutanților 
în lumea amfiteatrelor. în 
facultăți, la cantine, în ho
lurile căminelor au apărut 
afișe impresionant de mari, 
care anunțau evenimentul. 
„Bobocii" au așteptat cu ne
răbdare și cu emoție și o- 
noreze invitația ce li s-a a- 
dresat de a lua parte la pri
mul lor bal studențesc. Mai 
ales că această sărbătoare — 
„Ziua anului I" — avea să 
marcheze și reluarea activi
tăților cultural-artistice. în 
facultățile bucureștene, care 
se mîndresc cu formații ar
tistice de primă mînă, cu 
teatre studențești apreciate 
în țară și peste hotare, cu 
experiența organizării unor 
carnavaluri și baluri eu a- 
devărat studențești, expresie 
a ingeniozității și fanteziei 
unor tineri entuziaști și ta- 
lentați — existau toate con
dițiile pentru a pregăti tn 
așa fel aceste „baluri ale bo
bocilor", incît proaspeții stu- 
denți să rămînă realmente 
încîntați.

Ce li s-a oferit însă ? Ct-

„Românii au trebuință azi să 
se întemeieze în patriotism și să 
cîștige statornicie in caracter. 
Aceste rezultate, credem că s-ar 
dobindi cînd ei ar avea o bună 
istorie națională și cînd aceasta 
ar fi îndestul răspîndită". O re
memorare a acestei cugetări a 
lui Nicolae Bălcescu este foarte 
oportună la inaugurarea muzeu
lui memorial, eveniment deose
bit în viața culturală a județului 
Vîlcea și a tării, petrecut sîm- 
bătă 5 oct. a.c.

Aici, la Bălcești, în vechiul co
nac al pităresei Zinca, loc hără
zit de natură cu multe frumu
seți tainice unde își va fi petre
cut Bălcescu anii copilăriei s-a 
deschis cel dinții muzeu dedicat 
marelui revoluționar. în cele 8 
săli care prezintă viața și acti
vitatea acestui cărturar militant 
sînt expuse obiecte ce i-au apar
ținut. portrete de familie, docu
mente școlare care atestă bu
nele rezultate obținute în peri
oada cînd era elev al Colegiului 
de la Sf. Sava, arborele genea
logic al familiei, istoricul casei, 
cărți cu însemnări, autografe. 
Mare parte din exponate ilus
trează activitatea sa revoluțio
nară și publicistică. Participant 
la mișcarea revoluționară a lui 
Mitică Filipescu. în 1850 este 
închis la Mînăstirea Mărgineni.

După ieșirea din închisoare, 
documentele ni-1 prezintă activ 
în cadrul societății secrete 
..Frăția" înființată împreună cu 
Ghica si Tell, și, mai tîrziu, în 
asociația literară a României, al 
cărui secretar era. Schițe și fo
tocopii relevă roadele călătoriei 
de studii în Lunca Dunării

Co- 
său

(Agerpres)

Gl/M DE OXIGEN
Fânuț Neagu ținut.

DIVIZIA B
Clasamentul

amînat
2—0

Niculescu, portarul piteștenllor, într-una din numeroasele 
„solicitări" din timpul partidei cu Rapid

Foto : C. CONSTANTIN

RUGBI

Toamna este, pentru rugbi, 
anotimpul socotelilor încheiate. 
Aceasta pentru că sezonul se 
îmbogățește cu întîlnirile inter
naționale.

Pentru a cunoaște unele a- 
mănunte în acest sens l*am ru
gat pe antrenorul principal al 
reprezentativei de rugbi a Ro
mâniei, AL. TEOFILOVICI. să 
ne prezinte calendarul interna
țional și rugbiștii pe care-i are 
în vedere pentru selecție.

— Echipa României se va în- 
tîlni la 27 octombrie în cadrul 
„Cupei națiunilor** cu echipa 
Cehoslovaciei — ne spune in
terlocutorul — iar la 1 decem
brie, la București, în cadrul a- 
celeiașl competiții cu Franța. 
Un amănunt demn de laat în 
seamă e acela că selecționata 
B a României va întîlni echipa 
similară a Poloniei în deschide
rea meciului România — Fran
ța. în perioada 29 octombrie — 
6 noiembrie campioana Italiei, 
echipa Parma, va întreprinde în 
țara noasțră un turneu cu care 
prilej va întîlni selecționatele 
A. B, și de juniori. Avînd în 
vedere în procesul de selecție 
forma jucătorilor, lotul repre
zentativ se conturează astfel : 
DINU. STOICA. BACIU, 
NUȚIU, IORGULESCU, 
ȚUTANU, VELUDA 
VAN, ANASTASIU. 
AN. RĂȘCANU, 
NEL, BĂLTĂREȚU, FLORES- 
CU, TÎBULEAC, IRIMESCU, 
DRAGOMIRESCU, WUSEK, IO
NESCU RADU. SUCIU, CORA- 
VU. DURBAC, DAICIULESCU.

Ca pregătirea echipei națio-* 
nale să Se soldeze cu o formă 
cît mai bună a jucătorilor și cu 
o idee tactică dș joe cârsia ș9 
se subordoneze, antrenorilor AU

o- 
. TU- 

SER- 
DEMI- 

CIOBĂ-

Cartea de vizită
era falsă...

(Pojt-festum la „Sărbătoarea bobocilor)

Festivitatea

decernării
teva reuniuni banale — tn 
șflli imense, supraaglomerate 
și supraîncălzite. Firesc ar 
fi fost ca aceste serbări stu
dențești să fie organizate în 
cadrul facultăților și nu al 
institutelor. Proaspeții stu- 
denți ar fi putut astfel sd-?l 
cunoască colegii din anii 
mari, profesorii, ar fi avut 
prilejul să intre în atmosfe
ra cultural-artistică din fa
cultatea lor. Dar așa, tn a- 
cele „conglomerate" — mai 
ales de la Universitate și de 
la Politehnică — cuprinzînd 
studenți din toate facultăți
le, care nu se cunoșteau în
tre ei, sărbătoriții nu au pu
tut fi descaperiți și, ca ata
re, s-au simțit neglijați eu 
desăvîrșire.

Nicolae Mavros, publlcînd în 
Magazinul istoric pentru Daoia 
și Propășirea hrisoave și acte pe 
care le-au descoperit cu acest . 
prilej. O călătorie va întreprin
de prin Europa în vederea strîn- 
geril materialului necesar pen
tru lucrarea „Istoria românilor

MUZEUL

„NICOLAE

BĂLCESCU"
sub Mihai Vodă Viteazu". Eveni
mentele din 1848 îl găsesc pe 
marele istoric în primele rînduri 
ale revoluționarilor, fiind o pil
dă nemuritoare de devotament 
împins pînă la jertfa supremă. 
Drumul revoluționar al patrio
tului este bogat ilustrat. O pre
țioasă achiziție a Muzeului este 
și un original portret pe care 
pictorul Tatarăscu îl face lui

Trezit din pqmni, Rapidul și-a 
înfipt colții în cașcaval; după 
Dinamo București a învins-o 
ieri și pe F. C. Argeș. Răducanu, 
care se credea de neînlocuit s-a 
retras la Capșa (l-am văzut cu 
ochii mei) și instalat pe fotoliul 
îr care odinioară medita poetul 
Ion Barbu sau profesorul Tudor 
Vianu, bea coniac și suferea din 
greu dimpreună cu două brunete 
admiratoare. Dacă o va ține 
toată luna asta, pariez 1000 
contra 1 că o să-1 văd fluierînd 
într-o jumătate da ghindă pu
tredă.

Giuleștenii, cei de pe margine, 
cei capabili să sărute salcîmul 
din fața casei unde s-a născut 
Dumitriu II, m-au asigurat că 
revenirea formației pe care o 
iubesc se datorează, în primul 
rind, faptului că barele celor 
două porii de lingi podul Grant 
au fost aeadntate de ei cu păr 
de lup, cu usturoi fi cu cimbru. 
Daci-i pe asta, atunci este ca
tul să-i desetate «i de deochi 
și lui Neagu (ieri autorul sin
gurului goi al partidei) pentru 

viziri A de rugbi le-au fost su
gerate dm timp cît ev a lucruri, 
și anume : desfășurarea jocului 
si se faci Intr-un ritm susți
nut, loviturile căzute altemînd 
cu cele așezate, creind In tere
nul adversarului o supraaglo
merare de jucători. în legături 
cu modificările aduse la regu
lamentul de rugbi, antrenorul 
naționalei, ne-a informat cd e- 
chtpele românești t» general au 
fost printre primele din Euro
pa care le-au adoptat, așa că, 
se speră ea <n InttlnirUe inter
naționale să nu avem dificul
tăți din acest punct de vedere, 
în legătură cu activitatea inter
nă, antrenorul Al. Teofilovici 
ne-a relatat că fn general nu 
mai există decalajul supărător 
dintre echipele din provincie și 
cele din Capitală și că se simte 
O creștere calitativă a ruybiu- 
iui din țara noastră. La aceasta 
concură desigur 
mai competente, 
buna organizare 
țiilor.

și arbitrajele 
disciplina și 
a manifesta-

♦
în etapa de i<ri ș-au înre

gistrat următoarele rezultate : 
tn Capitală pe „Stadionul tine
retului14, Dinamo a învins Ști- 
ința-Petroșem cu scorul de 
11—0 după un joc presărat cu 
durități. în „Parcul copilului" 
Steaua a întrecut pe Agro
nomia Cluj cu 37—11 după un 
joc plăcut, iar , .Grivița Roșie ’ a 
dispus de ambițioasa și nervoa
sa , Rulmentul-Bîrlad cu 25—9.

★
în țară : Farul — Progresul 

11—0, Universitatea Timișoara 
— Constructorul 11—3.

GABBIKZ» FLOEEA

A fost o „carte de vizită" 
falsă. „Balurile bobocilor" 
de sîmbătă seară nu semă
nau de loc cu frumoasele și 
romanticele serbări la care 
facultățile bucureștene și-au 
invitat de atîtea ori studen
ții. Credem că de vină este 
timpul foarte scurt care a tre
cut de la deschiderea anu
lui universitar. Ar fi, de a- 
ceea, onorabil pentru orga
nizațiile de tineret din in
stituțiile de învățămînt su
perior din Capitală, să con
sidere că, în fapt, „Sărbă
toarea bobocilor" n-a avut 
loc. Ceea ce ar însemna s-o 
organizeze de acum înainte.

A. VASILESCU

vizitarea muzeului a a- 
o adunare festivă, la 

asistat mii de săteni din 
Nicolae Bălcescu și din

Bălcescu în 1851. In biblioteca 
muzeului sînt aproximativ 5 000 
de volume de și despre Bălcescu, 
multe fiind donația Bibliotecii 
Academiei și circa 1 000 de ma
nuscrise în cea mai mare parte 
corespondențe de familie (des- 
cendenți apropiați). Pe lîngă 
bogăția informativă și străda
nia organizatorilor, relevăm 
buna inițiativă de a evita foto
copiile prin prezența relevantă a 
facsimilelor. Inaugurarea Mu
zeului memorial „N. Bălcescu" 
este un mare act de cultură și 
de prețuire a unei personalități 
de prim rang a istoriei neamului 
nostru.

După 
vut loc 
care au 
comuna ___ ________ _ ____
satele învecinate. Cu acest pri
lej au luat cuvîntul Vasile Ro
man, președintele comitetului 
județean pentru cultură și artă, 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură șl Artă, profesorul Marin 
Mazilu, directorul Liceului din 
Horezu, $1 Radu Boureanu, 
membru al conducerii Uniunii 
Scriitorilor. Ei au relevat figura 
proeminentă a lui Bălcescu, re
voluționar consecvent care și-a 
consacrat întreaga viață idea
lului de libertate și indepen
dență al poporului român.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
program artistic susținut de for
mații vîlcene.

V. RAVESCU

că mingea șutată de el continuă 
de cele mai multe ori să ne 
julească nasul sau să ne spargă 
capul. Jucătorii cei mai în for
mă ai Rapidului sînt acum mij
locașul Dumitru, care l-a ani
hilat pe Dobrin fără să-i rupă 
picioarele și fundașul Ștefan, 
înaintarea duce la moară, dar 
nu macină. Ii lipsește încă Ra
pidului atacantul central care să 
fie așteptat la ieșirea după meci 
cu un coș plin cu crizanteme 
japoneze. Neagu nu este în nici 
un caz Capellini (lasă că nici 
Capellini nu mai e Capellini), 
iar Petreanu a fost mutat din 
centru pe aripă și parcă tot îi 
vine să iasă afară din teren și 
să întrebe: nene cit e ceasul ? 
Este timpul ca federația să-și 
calce odată pe inimă si să-i dea 
drept de joc la Rapid Iui Cor
nel Pavlovict Oare avem atît 
de muiți atacanți de mare ta
lent, ca să ne permitem să-l 
ținem pe tușă pe Pavlovka ?!

Argeșul — o mare decepție. 
Toți elevii hti Bălineacu fug 
Împiedicat oa la trecerea Topo- 
Jogului.

Dar cea mai decolorată echipă 
în acest moment, ne pare a fi 
Steaua. întoarsă de la Trnava, 
unde a jucat lamentabil, echipa 
lui Covaci, a căzut ieri în fața 
Crișului. Centrul atacant Voinea 
este în totală eclipsă de formă. 
Nid nu-1 mai poți privi altfel 
decît printr-o bucățică de geam 
afumat. Acest băiat, drag peste 
poate lui Angelo Niculescu, men
ținut în lot în pofida tuturor 
criticilor ce i-au fost aduse, a 
ratat 6 situații de gol pe care 
le-ar fi fructificat și un par din

Spectaculoasă luptă sub panou
Foto i V. RABA

premiilor II.T.C.

pentru literatură
Sîmbătă la amiază a avut 

loc la sediul Comitetului Cen
tral al U.T.C. festivitatea de
cernării premiilor Uniunii Ti
neretului Comunist pentru li
teratură.

După cum s-a mai anunțat, 
au fost acordate următoarele 
premii :

Poezie: „Călcîiul vulnera
bil*4 (E.P.L. 1966) de Ana Blan- 
diana ; „46 poezii de dragoste*1 
(E.T. 1967) de Gheorghe Tomo- 
zei j „Poeme*4 (în limba ma
ghiară), (E.T. 1967) de Szilaghi 
Domokos); „Cînd stau înaintea 
ta“ (în limba germană), (E.T. 
1966) de Hans Schuler.

Proză : „Conversînd despre 
Ionescu*4 (E.P.L. 1966) de
George Bălăiță; „Zbor jos“ 
(E.P.L. 1967) de Nicolae Velea.

Dramaturgie : „Vara impost 
bilei iubiri*4 (1966) de Dumitru 
Radu Popescu.

Reportaj : „Focuri în junglă*4 
(E.P. 1967) de Ilie Purcaru.

Premiile au fost înmînate de 
tovarășul Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tinere
tului.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai Uniunii Scrii
torilor, ai editurilor, redactori 
șefi ai publicațiilor literare, 
reprezentanți ai presei de ti
neret.

In numele celor premiați a 
mulțumit Ana Blandiana, Au 
vorbit, de asemenea, Ioanichie 
Olteanu și Demostene Botez, 
din partea Uniunii Scriitorilor.

Cei premiați au fost felicitați 
de tovarășul Ion Iliescu, care 
le-a urat succes în activitatea 
creatoare, în ridicarea măies
triei lor artistice.

gard. Dumitriq III |-a 
lipa-lipa, lingă Voinea.

Crișul are un portar foarte bun 
și 10 jucători de cîmp care știu 
la nevoie să trimită mingea tn 
tribune.

U.TA., susținută de un public 
care a văzut echipe mari la 
viața lui, a învins Politehnica 
Iași cu 2—0 și ține cu ambele 
mîini cununa de lauri.

Craiova i-a achitat lui Cosmoc 
diferența rămasă neplătită și 
urcă spre șefia de toamnă cu 
pași foarte siguri. In schimb, 
Farul a căpătat năravuri bune 
de aruncat în mare. Sare în 
arbitrului fi vrea cu tot 
dinsul să murfece om. Să fie 
păcatul pe mme, dar îmi vine 
să zic că această patimă de 
pumn și cotonoagă de la Cosmoc 
li se trage constănțenilor.

Oanâ, cum era de așteptat, 
a făcut o echipă, dar Sfetcu tn 
poartă stă și se gindește la o 
dragoste a lui de ia Bacău. Și 
golurile trec pe lingă el.

Clujul, fără Titi Teașcă, l-a 
văzut limpede, nu înseamnă a- 
proape nimic. Nu-1 cunosc pe 
Săbăs’iău, știu însă ci Piticul 
lucra h Cluj cu o mină de fier.

Progresul, plecată fără speran
ță, se întoarce în haine de săr
bătoare. Ulise i-a dăruit gura 
de oxigen de care avea atîta 
nevoie. La cei 34—35 de ani ai 
săi, Oaidă dezvoltă un joc solid 
și realist la care s-ar cuveni să 
ia aminte toate așa zisele ve
dete în vîrstfi de 20 de ani. 
Defăimătorii mai de demult ai 
lui Ulise, ascunși prin colțuri sau 
rămași încă ‘ ’ * • .
să pună 
Oaidă și-a 
echipa cu 
Cine are urechi să le deschidă.

în lumină, trebuie 
frunțile în pămînt. 
iubit și își iubește 
dragoste și cinste.

Zte ce nu vin spectatorii ta meciurile

de baschet?
Dacă ar fi să ierarhizăm apor

turile după criteriul spectacolu
lui pe care-1 oferă, desigur că 
baschetul ar figura în primele 
cinci. Și totuși, în acest început 
de campionat, meciurile de bas
chet sînt ,,copilul vitreg' 
spectatorilor bucureșteni. 
Floreasca era, ieri, goală, cu 
toate că partidele programate 
erau susținute de echipe bine cu
noscute atît pentru valoarea lor 
cît și pentru momentele de fru
moasă dispută sportivă pe care 
le creează : Dinamo, Rapid, Po
litehnica Cluj, Politehnica 
Galați.

Interesul din ce în ce mai 
scăzut pentru întîlnirile baschet- 
balistice este vizibil în ultima 
vreme. Cîteva cauze reies chiar 
din întîlnirile programate ieri 
care, cu excepția meciului dintre 
I.E.F.S. și Politehnica Galați au 
fost lente, lipsite de dinamism, 
parcă fiecare echipă știa dina
inte rezultatul final. L-am ru
gat pe prof. GRIGOR* COS-

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a XlX-a 

aniversări a proclamării Republi
cii Democrate Germane, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, și 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, au trimis to
varășilor Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Demo
crate Germane, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germa
ne, prof. dr. Tohannes Dieck- 
mann, președintele Camerei 
Populare a Republicii Democrate 
Germane, și prof. dr. Erich Cor- 
rens, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, o telegra-

• DUMINICA, 6 OCTOM
BRIE 1968, s-a înapoiat în Ca
pitală delegația guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Adrian Dimitriu, ministrul

TELEVIZIUNE
1T,3O — Teleimprimator.
17,45 — Pentru noi, femeile !
18,10 — Actualitatea indus

trială. în cuprins : 
Realizări din indus
tria petrolului; Des
chiderea simpozionu
lui comisiei econo
mice pentru Europa 
a O.N.U., cu tema : 
„Utilizarea gazelor 
în industria chimică**.

18,35 — Curs de limba fran
ceză.

10,00 — Dimineața maturită
ții — emisiune pen
tru a doi escenti.

U.T.A. 9 6 1 2 16 : 9 13
„U" Craiova 9 5 3 1 22 : 15 13
Din. Buc. 8 4 1 3 14 ; 8 9
Steaua 9 4 1 4 15 :11 9
A.S.A. 9 4 1 4 14 : 11 9
„U« Cluj 9 4 1 4 17 t16 9
Farnl 9 4 1 4 14 :13 9
Progresul 9 4 1 4 9 :10 9
Petrolul 9 4 1 4 9 : 12 9
Din. Bacău 9 4 1 4 10 :14 9
Politehnica 9 4 1 4 9 : 14 9
Jiul 9 2 4 3 8 : 7 8
Rapid 9 3 2 4 8 :12 8
Crișul 9 2 3 4 8 :10 7
F. C. Argeș 8 3 0 5 9 :14 6
Vagonul 9 2 2 5 16 : 22 6

Etapa viitoare

Folitehnica — Rapid ; Cri- 
șul — F. C. Argeș ; Dinamo 
București — Farul ; „U" Cra
iova — Dinamo Bacău : Va
gonul — Steaua ; Jiu! — 
A.S.A. ; Progresul — U.T.A. ; 
Petrolul — „U“ Cluj.

TESCU antrenor al echipei cam
pioane feminine Politehnica 
București $ă explice forma slabă 
a echipelor noastre din prima 
divizie :

— Cred că, în primul rînd, 
este vorba de lipsa de interes 
a jucătorilor. Se joacă fără pa
siune, fără nerv. Ca valoare, și 
la fete și la băieți s-au detașat 
cite două echipe iar celelalte nici 
măcar nu încearcă să realizeze 
vreo performanță deosebită ști
ind că un meci cu una din aceste 
favorite este dinainte pierdut. 
Poate din această resemnare se 
trage și slaba pregătire tactică 
și psihică a jucătorilor. Am ob
servat că mulți componenți de 
bază ai echipelor sînt deficitari 
la capitolul îndemînare, fac pe 
teren greșeli elementare care 
denotă că la antrenamente se 
trece prea ușor peste A.B.C.-ul 
baschetului : pase precise, tra
sul la cos din orice poziție șl 
rezistența. 

mă de felicitări în care se spune, 
printre altele :

„Poporul român se bucură sin
cer de succesele remarcabile ob
ținute de oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană în 
dezvoltarea industriei și agricul
turii, științei și culturii, în ridi
carea nivelului lor de trai, în 
opera de edificare a socialismu
lui în primul stat german al mun
citorilor și țăranilor*'.

In telegramă se exprimă con
vingerea „că relațiile prietenești 
de colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român fi 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania, dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, întemeiate pe 
principiile marxism-leninismuful 
și internaționalismului socialist, 
vor cunoaște o dezvoltare conti
nuă, în interesul popoarelor noas
tre, al unității țărilor socialiste 
și mișcării comuniste internațio
nale, unirii tuturor forțelor anti- 
imperialiste, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume".

justiției, care, la invitația gu
vernului guineez, a participat 
la festivitățile de la Conakry 
prilejuite de cea de-a X-a ani
versare a proclamării inde
pendenței Republicii Guineea.

„Cărți pentru anii ti
nereții''.

19,30 — Telejurnalul 
de seară.

20,00 — Varietăți
20.15 — Tele -

Istoria
Cetăți
Pontul

21.15 — Filmul

folclorice, 
universitatea, 
civilizațiilor, 

grecești din 
stîng.
artistic „De

pășirea" — o produc
ție a studiourilor ita- 
li- e. în regia lui 
Dino Risi. avînd ca 
protagonist pe Vitto
rio Gassman, 
Telejurnalul 
de noapte.

SERIA I
Portul Constanța — Poli

tehnica Galați u
Steagu Roșu Brașov — 

Gloria Bîrlad
Electronica București — 

Dunărea Giurgiu
Otelul Galați — Metalul 

București
Chimia Suceava — Flacăra 

Moreni
Politehnica București — 

Progresul Brăila
Ceahlăul Piatra Neamț — 

Poiana Cîmpina
C.F.R. Pașcani — Metrom 

Brașov

SERIA A II-A
Gaz Metan Medias — 

Metalul Hunedoara
Minerul Baia Mare — 

Chimia Rîmnicu Vîlcea
C.F.R. Cluj - C.F.R. Arad 
Metalul Turnu Severin —

Electroputere Craiova 
Olimpia Oradea -

Politehnica Timișoara
C.S.M. Reșița — 

Medicina Cluj
Industria sîrmei Cîmpia 

Turzii — A.S. Cugir
C.F.R. Timișoara — 

C.S.M. Sibiu

1—0

2—3

2-0
o—a
2-1

2-1
2—0
3—0

4-0
1—1

2-1
2--0

3—0

Ultimul meci programat ieri 
între I.E.F.S. și Politehnica 
Galați a compensat printr-un 
deosebit consum de energie și 
dinamism, monotonia celor dina
inte. Gălățenii s-au bătut cu în-r 
câpățînare, dar și cu talent de- 
monstrind o bună pregătire teh
nică, cu studenții din București. 
Scorul a reflectat (50—56) înde
aproape tensiunea jocului, echi
librul de forte. Și cea mai evi
dentă impresie este aceea a unui 
baschet jucat cu pasiune, interes, 
cu o dorință reală nu atît de a 
învinge ci de a oferi un specta
col sportiv de calitate. Dar un 
singur meci e prea puțin.

G. BADULESCU

P. S. Pentru conveniență iată 
si rezultatele în celelalte partide 
de la București : Rapid-Politeh- 
nica Iași 96—67 ; Dinamo — ,,U“ 
Cluj : 84—62.



a
Bătăliile fronturile

Vietnamului de sud sînt evocate 
laconic în telegrame. Nume de 
localități și de baze militare re
vin în relatări, înscriindu-se în- 
tr-o geografie familiară citito
rului. Etapa actuală se caracte
rizează mai puțin prin acțiuni 
de amploare deosebită, care să 
angajeze forțe importante. în 
schimb, ciocniri violente au loo 
în toate zonele țării și patrioții 
sud-vietnamezi continuă, incon
testabil, să dețină inițiativa. 
Dacă la 40 km de Da Nang, ta
băra americană de Ia Thuong 
Duc cunoaște dramatismul unei 
încercuiri, în plin Saigon, pri
măria cartierului Cholon a fost 
listrusă de explozia unei bombe 
5U plastic. Șoseaua nr. 4, vitală 
jentru aprovizionarea cu ali
mente a capitalei sud-vietna- 
neze, este scena unor operațiuni 
iurprinzătoare declanșate de u- 
litățile F.N.E. Aviația america- 
îă și-a înmulțit raidurile, dova- 
!ă certă a dificultăților coman- 
lamentului S.U.A. de a face față 
voluției luptelor. Bombardie- 
ele „B-52“ încearcă să compen- 
eze ineficienta unităților te- 
estre...
Situația din Vietnam preocu- 

ă opinia publică deoarece con- 
lictul care însîngerează această 
iră este o sursă de primejdii 
entru pacea mondială. Convor- 
irile de la Paris dintre repre- 
entanții R. D. Vietnam și ai 
.U.A. sînt blocate de obstruc- 
ionismul Washingtonului, de re
vizui american de a lua în con- 
derarc realitățile unei țări ce 
îspinge cu demnitate și eroism 
rutalul amestec străin. Nego- 
ierile de pe malurile Senei nu 
laintează, în timp ce războiul 
ice ravagii îngrozitoare. Pre-

lungirea acestei situații poate 
avea repercusiuni grave, mai 
ales în condițiile în care rapor
turile internaționale cunosc, pe 
un plan mai larg, complicații. 
Ecourile îngrijorării opiniei pu
blice s-au făcut simțite și 
incinta Adunării Generale

în
______ a 

O.N.U. Arshad Husain, ministrul 
de externe al Pakistanului, și-a 
exprimat speranța că „poporul 
vietnamez, care nu a mai cu
noscut pacea de peste o gene-

să înceteze imediat. Aceasta ar 
constitui un pas important spre 
pace în Vietnam".

Vietnamul domină și agitata 
campanie electorală din S.U.A. 
Deși realitatea 
rează destule 
care preocupă 
intea întilnirii 
ce se întîmplă _ ____ F_____
Vietnam neliniștește pe ameri
canul simplu deoarece războiul 
din Asia de sud-est are multiple

americană gene- 
probleme acute 

pe alegător îna- 
cu urnele, ceea 
în îndepărtatul

/ntre Thuong Duc
# Washington

rație, va fi lăsat să-și hotă
rască singur viitorul, fără nici 
un amestec din afară". „Răz
boiul din Vietnam — sublinia 
în cuvîniarea sa ministrul de 
externe al Suediei, Torsten 
Nilsson — cauzează suferințe în
grozitoare poporului vietnamez 
de ambele părți ale liniei de 
demarcație... Este clar că încer
cările de a soluționa conflictul 
prin continuarea și intensificarea 
violenței sînt sortite eșecului". 
O concluzie importantă a fost 
reliefată de reprezentantul 
Stockholmului : „După părerea 
noastră, bombardamentele asu
pra Vietnamului de nord trebuie

efecte negative. Vietnamul a de
venit un „cap de afiș" în bătă
lia pentru voturi alături de gra
ve probleme interne ca dreptu
rile civile. N-a fost o simplă în- 
tîmplare discursul pe care 
Humphrey l-a rostit la Salt 
Lake City. Barometrele electo
rale nu-i vestesc victorie vice
președintelui. Adversarul său nr. 
1, Nixon, are un avans pe care 
Humphrey încearcă să-1 refacă 
dar în cursa prezidențială el a- 
leargă cu dificultate: ca vicepre
ședinte poartă poverile unei gu
vernări nepopulare. Marea lo
vitură a încercat să o dea 
priDtr-un discurs care să mar-

Problema refugiaților
în timp ce luptele dintre forțele federale nigeriene si 

trupele biafreze continuă, problema refugiaților ia proporții 
tot mai tragice.

Sondajul Iui

□

12 ore după ce noul guvern 
sese instalat s-a produs la 
ma o lovitură de stat. Scena- 
jI a inclus o demonstrație de 
•rță în fața palatului prezi- 
mtial și cîteva focuri de mi- 
□lierâ trase mai ales pentru 
intimida pe amatorii de re- 

>tență. Președintele, destul de 
mar îmbrăcat, („fără pantofi 

picioare" — informează 
\AES) a fost expediat pe ca
zi aerului la Buenos Aires.
în capitala peruviană dom- 
ște calmul și noul președinte 
generalul Juan Velasco Al- 

rado — a eliberat pe mi- 
Jrii arestați, a ridicat resfric- 
e în domeniul informațiilor 
într-un timp record, a făcut 

blic un program economic, 
litarii care au preluat pu- 
ea se arată neliniștiți de di- 
nsiunile datoriei externe (150 
ioane dolari) și de deficitul 
rjetar care reprezintă impor- 
ita sumă de 140 milioane de 
ari.
'eru a cunoscut în ultimele

sdptâmîni o crizâ politică care 
a dus la schimbarea de guvern 
din ajunul loviturii de stat. 
După părerea cgenției FRANCE 
PRESSE, „criza care a dus la 
lovitura de stat a fost declan
șată la 28 iulie a. c, and pre
ședintele Belaunde a enunțat

privind despăgubirile acordate 
„I.P.C.* și cu dispariția unui 
important dosar. Oponenții 
președintelui — remarcă LE 
FIGARO — considerau că ne
gocierile „erau defavorabile 
statului Peru*. Firma în cauză 
„International Petroleum Co.*

Răsturnarea de la

încheierea unui coctrud cu «In
ternational Pet^o’e-— Co.» 
pentru recuperarea de cc*re 
statul Peruvian o zăcămintelor 
exploatate de 40 de ani de c- 
ceastă întreprindere in rare. 
țării*. Scandclul a izbucnit in 
legătură cu niște deuze $ecre*e

emi-eșec, semi-succes, semi- 
avuare. Termenii aceștia a- 
idă în considerațiile ce se fac 
pra conferinței naționale a 
tidului laburist din Marea 
anie, ținută săptămina tre- 
i la Blackpool. Desfășurată 
fondul scăderii accentuate a 
ulariiății echipei guverna- 
itale laburiste (ultimele son- 
! de opinie publică indică un 
:ent de 51 la sută susținători 
onservatorilor și numai 32 la 
susținători ai laburiștilor) 

erința de la Blackpool n-a 
t decît să amine scadența 
ei latente pe care o c«noaș- 
abour Party.
•ăsătura caracteristică a con- 
îței laburiste 1968 a fost 
carea aspră a politicii eco- 
ice guvernamentale de că- 
forul suprem al partidului 
uvernămînt. Virulența a- 
*i critici a fost, de altfel, 
nani exprimată în moțiunea 
tată cu majoritate de voturi 
5 000 contra 1 124 000) chiar 
rima zi a conferinței. Pre- 
»tă de sindicatul muncitori- 
lin transporturi (cel mai 
rnic sindicat britanic) mo- 
;a reflectă dezacordul oa- 
loi muncii față de orice re- 
gcrc a libertăților lor în 

pentru satisfacerea reven- 
ilor economice ; intr-un 
mai larg, ea marchează res- 
jrea politicii prețurilor 
riturilor practicată de

vern, ea fiind dinnîtire pita
rilor muncitoare.

Barajul de critici Împotriva 
politicii guvernamentale a cu
prins și sfera politicii interna
ționale ; la loc de frunte s-aa 
aflat cererea ca guvernul labu
rist să înceteze de a mai acorda 
sprijin politicii S.U-A. in Viet
nam, cererea de a se revizui ro
lul Angliei in XA.T.O. și a se 
reduce efectivele militare brita
nice în R.F.G. Pe acest teren

a

gu-

dea fi liniște la Ciudad
Mexico în zilele Olimpia
dei ? împușcăturile din 

7 săptămina, comunicatele 
iorți și răniți, fotografiile 
■ătoare, n-aveau darul sâ 
leze un răspuns afirmativ, 
i, se pare că protagoniștii 
darii sînt hotărîți să nu 
Jicieze marea întrecere 
vă și să amine confrun- 
decisivă. Calmul pe care 

• întîlni turiștii străini va 
e suprafață. Momentul 

explicații aparține vii- 
i și nu-i exclus ca, încă 
ă, străzile din Ciudad de 
o să fie însîngerate. Pînă 
, neliniștea va fi ascunsă 
curile de artificii ale ser- 
r olimpice.
jI de tulburări a fost de- 
t de violentele represiuni 
resa mișcării studențești, 
ul este una din țările 
cii Latine în care violența 
nai rar folosită în rela- 
intre autorități și mulțime, 
tă dată, oficialitățile au 
>nat la revendicările stu- 
ti prin măsuri represive 
n-au avut un efect 

it. Dimpotrivă.
I primejdiile la adresa 
iadei au devenit evidente 
ropus un dialog cu stu-

După Blackpool
merită relevate respingerea eu 
o foarte miei majoritate a unei 
rezoluții p recon iii nd retragerea 
Angliei din N.A.T.O., precum și 
adoptarea unei rezoluții care 
susține câ Londra trebuie sâ fo
losească toate mijloacele ee-i 
stau la indemînă pentru elimi
narea regimului rasist sud-rho- 
desian.

Iu această ambianță, condu
cerea laburistă și echipa guver
namentală au manevrat cu re
marcabilă abilitate pentru a 
evita evoluții explozive în inte
riorul mișcării laburiste. Publi-

denții. Era prea tîrziu, mai cîes 
că armata violase autonomia 
universitară. Guvernul a per
sistat pe calea brutalității și 
rezultatele le cunoaștem. Chiar 
în ultimele zile cînd eferves
cența părea atenuată, o inter
venție sîngeroașă a corpului 
de „grenaderosi* a dramatizat 
situația.

Olimpiada se va desfășura. 
Comitetul național de grevă al 
studenților a decis să-și sus
pende acțiunile pînâ la ceasul

cheze o graniță evidentă între 
el și Johnson. Și a ales drept 
teren problema nevralgică a 
Vietnamului, convins fiind că 
aceasta este cea care îi poate 
aduce popularitate. Promisiunile 
lui Humphrey nu sînt prea în
drăznețe. El s-a îndepărtat cu 
timiditate de poziția actuală a 
Casei Albe și, în compensație, a 
repetat „condiții" despre care 
Washingtonul știe dc mult că 
sînt inacceptabile pentru viet
namezi. Simplă manevră opera
tă în umbra amenințătoare a 
unui eșec electoral ? Tîrzia și 
incompleta raliere a Iui Humph
rey la o idee cu aderență în o- 
pinia publică determină contes
tații. Mulți neagă sinceritatea 
promisiunilor sale. Printre a- 
cești critici ai lui Humphrey do
mină părerea că vicepreședin
tele a mizat pe această carte 
abia atunci cînd celelalte atuuri 
i s-au părut insuficiente.

Sc cuvine pentru a încheia 
capitolul vietnamez al cronicii 
noastre să-1 cităm pe ministrul 
Xuap They care in această săp- 
tâmînă spunea la Paris : „Ori
care președinte al Statelor Uni- 
te, dacă nu reglementează în- 
tr-un mod just problema viet
nameză pe baza respectului și A 
dreptului național al poporului ™ 
vietnamez, nu va putea decît să 
eșueze. Cu cit Statele Unite vor 
înceta mai curînd și necondițio- w 
nat bombardamentele și toate 
celelalte acte de război împo
triva R D. Vietnam, cu atît mai 
curînd se vor deschide perspec
tivele unei soluții corecte a pro
blemei vietnameze". A

Ceasul lucidității nu a sosit ™ 
încă la Washington. Iar fiecare 
ri de întirziere este plătită cu 
vieți omenești.

REPUBLICA TOPULARA A YEMENULUI DE SUD : Ima
gine (lin orașul Aden

Ipotezele doctorului
Barnard

capătă proporții in Piatra
Potrivit comunicatelor difu

zate de autoritățile biafreze, 
numărul refugiaților a atins 
în momentul de față 6 mi
lioane. Avînd în vedere su
prapopularea micilor orașe și 
a satelor — scrie corespon
dentul agenției France Presse 
— o reorganizare administra
tivă a Biafrei ar fi absolut 
necesară, dair în actuala si-

■tuație rezolvarea acestei pro
bleme nu este posibilă.

Umuahia, capitala adminis
trativă biafreză, care nu avu
sese decît 100 000 locuitori, 
adăpostește acum peste 
300 000 de oameni.

Dar în afară de refugiațil 
care și-au putut găsi un adă
post, zeci de mii de persoane 
rătăcesc pe cîmp sau în jun
glă, luptîndu-se dramatic cu 
foamea și bolile.

„New York

• UN COMUNICAT militar 
biafrez afirmă că forțele din 
Biafra, „păstrînd avantajul, au 
lansat atacuri fructuoase împo
triva trupelor federale pe toate 
fronturile". Comunicatul vor
bește despre un „avans Biafrez 
în sectorul Ahoada" și despre 
progrese în alte sectoare.

Times"
tuturor instalațiilor societății 
„International Petroleum Co.*^ 
precum și a zăcămintelor pe
troliere apcrținînd acesteia, si- A 
tuate în partea nordică a țării. ™ 
O societate petrolieră de stat^ 
urma să preia instalațiile na- W 
tionakzate. întreega afacere 
cuprinde destule episoade ne-^ 
dar • cc*e pînă în prezent. 
Core ctul care a dus fa râs-a 
tumareo dm ccecstă săptcmînă ™ 
cm L'ma s-a desfășurat, în ge- 
nerd, în cuiisele politice și 
cbea v: torul va trebui să ridice W 
cortina care acoperă compli
cea ai acere. Reține atenția de- a 
dara* a noului președinte care" 
c spus că guvernul său a- 
păru -’-teresele tării și nu pe A 
ceîe ele societății lntema‘ionci 
Petroleum Ca*.

Venit b putere gruție 
lovituri de stat realizată
virfurib ermatei, Belaunde 
Terry părăsește palatul prezi
denției alungat de mricrii 
care, cu ani în urmă, îi ocor- 
caseră '“crecere. Pentru destui 
observatori (fin Lima, n-c fost 
vorbo de o surpriză•

unei £ 
de

0 PARTE A PACIENȚILOR SUPUȘI UNEI OPERAȚII DE
TRANSPLANTARE A INIMII VOR AVEA NEVOIE DE 0

REPETARE A GREFEI?
Sosit Ia Washington pentru a participa la un congres in

ternațional de științe medicale, cunoscutul chirurg sud-afri- 
can. Christian Barnard, a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că s-ar putea ca o mare parte a pacienților supuși 
unei prime operații de transplantare a inimii să aibă nevoie 
de o a doua sau chiar a treia grefă cardiacă.

El a subliniat totuși că e 
vorba aoar de o ipoteză, ne
realizată deocamdată în prac
tică. adăugind că nu va ezita 
să efectueze repetarea unei a- 
sertter.ea operații la același 
bolnav, dacă ar fî necesar. El 
și-a argumentat afirmația cu 
exemplul reușitei grefelor re
nale multiple — în care trans
plantarea a doua și a treia au 
dat deseori rezultate mai bune 
decît prima.

Vorbind de ..starea bună" a 
sânâtă*:: lui Philip Blaiberg, 
el a arătat că nu există inten- 
*ia de a : se grefa acestuia o 
n3oă inimă.

OtJr.tir.ulndu-și declarațiile, 
dr. Barrard a abordat și pro
blema transplantărilor de ori 
fare de la ar.imale la om. 
ore va constitui, după păre
rea sa. o etapă importantă în 
dez* o« tarea chirurgiei, rezol- 
râd ir. același timp și pro
blema majoră a lipsei dccato- 

orgar.e umane. El a 
că transplantările

ebme efectuate chiar atunci 
nd tratamentele . .clasice* 
au ccr.edit mehcace și doar

de la donatori a căror moarte 
este indiscutabilă. „In lipsa 
unei definiții clasice, a arătat 
el, moartea trebuie definită ca 
absența circulației sanguine în 
creier".

El a respins teoria după 
care transplantarea unei inimi 
ar fi un act imoral, spunînd : 
Eu cred, că imoral este să în- 
mormîntezi un organ normal 
care 4>oate fi folosit la salva
rea unei vieți“.

Ziarul „New York Times* 
publică duminică rezultatele 
unei anchete efectuate de 
corespondenții săi în toate 
statele în legătură cu șan
sele candidaților în alegeri
le prezidențiale de a ajunge 
la Casa Albă. Ancheta in
dică faptul că Richard 
Nixon ar putea să obțină 
380 de electori, cu 110 mai 
mult decît cei 270 electori 
ce-i sînt necesari pentru a 
învinge. Față de rezultatele 
sondajului efectuat de ace
lași ziar cu trei săptămîni 
în urmă, Nixon ar fi cîștigat 
supremația în cinci state 
34 de electori, în timp 
Humphrey ar fi pierdut 
electori, iar Wallace —

cu
ce
14

11.

© URMÎND să fie transmis 
Organizației Națiunilor Unite, 
Organizației Unității Africane, 
precum și guvernelor Canadei, 
Marii Britanii, Poloniei și Sue
diei, raportul oficial al observa
torilor din aceste țări, dat pu
blicității la Lagos, asupra mor- 
ții celor doi membri ai Crucii 
Roșii Internaționale și ai altor 
doi membri ai Consiliului e- 
gumenic al bisericilor în 
cursul luptelor dintre federali 
și biafrezi din orașul Okigwi 
conchide : Această tragedie ar 
fi putut fi evitată dacă ofițerul 
responsabil, încă neidentificat, ar 
fi luat măsurile necesare peptru 
potolirea soldaților săi, moartea 
fiind cu atît mai condamnabilă 
cu cît victimele purtau semnele 
distinctive ce le acordau ocro
tirea, iar pe clădirea ce adăpos
tea spitalul fiind arborat stea
gul C.R.I. Se știe că Organizația 
Internațională a Crucii Roșii a 
protestat pe lingă guvernul din 
Lagos cerînd pedepsirea vino- 
vaților. Făcîndu-și cunoscută 
poziția, guvernul federal nige
rian a calificat moartea celor 
patru voluntari „accidentală", 
fiind „un incident regretabil**, 
secretarul permanent al minis
trului apărării declarînd la o 
conferință de presă că este vor
ba probabil de „o eroare de 
identitate**. La rîndul lor, repre
zentanții Biafrei afirmă că reă-^ 
ponsabilitatea pentru acest actz 
revine trupelor nigeriene’.

er de 
blîniat

Inchiziție
și inovație

S ti tele

P.N.D. în
Demersul

perspectvele $cie por deveni 
a He ie dedt cefe ka care aspiră 
Alegerile mumopale (fir Saxo- 
nia inferioara ou ecus -eona- 
zî știi or o pierdere de voturi de 
ooroxîmahv 3 Io «ufă, cpreoc- 
tă unanim ca fund expresia 
hoferirii clegât©e.>cr de a res
pinge o politică inspirată dîn- 
tr-vn trecut falimentar. Șocul 
electoral a fost dublat de in
succesul acundrn pe cere 
P.N.D. a proiectet-o la Bonn. 
1 500 de odversori ai neonazis-

Sxnptomotico pentru curentul 
de opinie publice ni se pare 
cererea prxrcruluî vest beriinez 
Schutz adresată reprezenîanți- 
Ic' dm Berimul apusean, ai 
S-U-A, Angliei și Franței de a 
interzice ccrVfctea 
Berlinul occidental, 
survine dupo cererile cu conți
nut sunilar formulale de eres- A 
nîzo$ia vest beriinezâ a P.S.D. 
ș: ce smd cotele din partea a- 
puseenă c Berlinului. A

Tur de orizont
cînd întrecerile sportive se vor 
încheia. Autoritățile promit si 
ele moderație deși amenințări
le cu folosirea forței sînt repe
tate ostentativ.

La Bonn, Adolf von Thad
den (sau Adolf al doilea, 
cum l-au botezat unii) a 

putut să constate că opoziția 
fajă de partidul pe care îl con
duce este în creștere și că

mului, aflați în sala în care von 
Thadden urma să ia cuvîntul, 
au zădărnicit tentativa acestuia 
de a se adresa publicului. în- 
tr-o cameră dosnică, von Thad
den a comunicat ziariștilor că 
partidul său va renunța la în
truniri publice (de altfel, prac
tic, cele mai multe din recen
tele adunări ale P.N.D. au fost 
împrăștiate de mulțimi furi
oase...).

Dsigur, săptămina al că- 
rei s-mar bilanț îl întoc-® 
mim, a înregistrat nume

roase evenimente de o impor- 
tentă diferită. Dorim să con- V 
semnăm în încheiere faptul că 
la O.N.U. ou început dezbate- 
ri e din Adunarea Generală și W 
că ele promit un amplu exa
men al problemelor fundamen- a 
tale ale contemporaneității. ™ 
Dezbaterile se găsesc abia în 
punctul de început dar — deși A 
distanțele între opiniile expri
mate sînt în multe privințe con
siderabile — chiar de pe acum £ 
au fost avansate idei calificate 
drept interesante și s-au relie
fat strădanii pentru afirmarea £ 
idealurilor pașnice.

EUGENIU OBREA £ 
EM. RUCAR

;ăptămina pe glob

i - de 
deteo 
cu a- 

k depozitele de fie, 
vechi- Autoritățile polițirnerti
de ia Lisabona tuna p ful- 
geră împotriva acestx 
rate caracterizate c 
^inutile și ineficace-.

De ce aceasta dezlănțuire 
de nemulțumiri ? Să fie care 
vorba de caracterul arbitrar 
al concluziilor ce se pot tra
ge de pe urma folosirii de
tectoarelor la interogatorii ? 
Nicidecum ! Intr-o informație 
din capitala portugheză CO
RRIE RE DELLA SERA ci
tează declarația unuia din cei 
trei ..directori centrali- ai 
P.ID.E. care s-a plins că ..de
tectoarele nu fac decît sâ în
cetinească și sa incomodeze 
desfășurarea energică și e- 
ficace a anchetelor *. Tradu- 
cînd aceasta terminologie de 
tehnică polițienească lucru
rile se arată a fi surprinză
tor de simple : conducătorii 
instituției de inchiziție con
temporană care se numește 
P.I D.E . sînt indispuși de 
prezența unui intrus electro
nic în arsenalul lor clasic 
(mai corect spus medieval) 
de interogare prin tortură. Ei 
preferă metodele „infailibile** 
de genul celor care, numai în 
cursul lui 1967 au dus la a- 
sasinarea a 18 persoane în 
timpul instrucțiunii judiciare. 
Preferă metode despre care 
un grup de enrinenți juriști 
francezi, care au vizitat în 
primăvara aceasta Portugalia, 
scriau că „par mai degrabă 
desprinse din purgatoriul lui 
Dante“.

,..Ca și în urmă cu cinci 
secole, inchiziția nu suportă 
inovațiile.

E. R.

R. S. F. IUGOSLAVIA: Vedere aeriană a fabricii constructoare de mașini electrice 
„Rade Koncar"

• AGENȚIA națională_ . _ _ a
S.U.A. pentru problemele aero
nauticii si cercetarea spațialul 
cosmic (N_A.S-A.) intenționează 
să lanseze vinerea viitoare de 
la Cape Kennedy nava cosmică 
^Apollo-T" cu trei astronauți la 
bord. Nava urmează să se ro
tească in jurul Pămintului timp 
de 11 zile. Cei trei astronauți 
— Walter Schirra, Donn Eisele 
și Walter Cunningham — vor 
parcurge aproximativ 7 000 000 
km. în cele 162 de rotații în 
jurul Pămintului. Zborul navei 
^Apolk>-7** urmează să furnize
ze ultimele informații în vede
rea primei călătorii in Lună a 
unui echipaj uman oe care 
N.A.S.A. îl proiectează pentru 
sfîrșitul anului 1989.

SOARTA LUI MULELE

• CONSILIUL de Miniștri 
congolez a aprobat hotărîrea 
președintelui Mobutu de a dis
pune judecarea fostului minis
tru al educației în guvernul 
condus de Patrice Lumumba, 
Pierre Mulele. acuzat de a fi 
organizat rebeliunea de la 
Kwilu, drept criminal de război. 
Mulele a sosit la Kinshasa, 
după cum s-a anunțat, venind 
de la Brazzaville, fiind asigu
rat de oficialități din guvernul 
președintelui Mobutu că va be
neficia de legea recentă cu pri
vire la amnistie. în prezent, el 
se află intr-un lagăr militar si
tuat lingă Kinshasa. Ministrul 
de externe in guvernul de la 
Brazzaville, Nicolas Mondjo, so
sit la Kinshasa pentru a cere 
precizări în legătură cu soarta 
ce i-a fost rezervată lui Mulele, 
a lăsat să se înțeleagă că în
treaga problemă ar putea duce 
la o deteriorare a relațiilor din
tre cele două țări congoleze.

• PREȘEDINTELE de Gaulle 
a avut, sîmbătă, o consfătuire 
cu primul ministru Couve de 
Murville și cu mai multi mem
bri ai guvernului, în legătură cu 
proiectul de fuzionare a firmei 
constructoare de automobile Ci
troen cu firma italiană Fiat.

Ziarul „Le Figaro" a dezvă
luit existența unor propuneri 
pentru înfăptuirea unei concen
trări in cadrul industriei de au
tomobile franceze, care să reu
nească Renault-Peugeot și Ci
troen.

• AGENȚIA United Press In
ternational. relatează că autori
tățile grecești au intentat gene
ralului în retragere, Archimidis 
Argyropoulos, în vîrstă de 72 
de ani. un proces de înaltă tră
dare. Generalul urmează să fie 
judecat pe baza legii marțiale.

• FIRMA „Fiat" a anunțat 
intrarea în producție a unui 
nou model „Fiat 124“ — „Spe
cial", care se va adăuga mode
lelor 124 și 125, a căror fabri
cație va continua.

Cu un motor mai puternic 
(1 438 cmc și 70 CP), noul auto
turism este mai 
confortabil decît 
puțind dezvolta 
150 km/h.

elegant și mai 
tipul obișnuit, 
o viteză de

COMPLOT ÎN IRAK

unor surse in-• POTRIVIT 
formate, citate de agenția Uni
ted Press International, autori
tățile irakiene ar fi dejucat un 
complot pus la cale de mai 
multi ofițeri superiori ai arma
tei. Au fost arestați peste 80 de 
ofițeri, între care mai mulți 
generali.

Pînă în prezent, guvernul ira
kian nu a anunțat în mod ofi
cial descoperirea complotului.

ADUNAREA DE LA BERLIN

• LA BERLIN a avut loc du
minică o adunare festivă consa
crată celei de-a 19-a aniversări 
a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, la care au luat 
parte Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri, 
de partid și de 
reprezentanți 
muncii.

La festivitate . ___
Willi Stoph, care a vorbit des
pre succesele obținute de oa
menii muncii din R.D.G. în toa
te domeniile de activitate. Vor
bitorul a subliniat însemnătatea 
dezvoltării multilaterale și con
solidării Repablicii Democrate 
Germane, precum și necesitatea 
concentrării eforturilor în ve
derea atingerii nivelului mon
dial în domeniile hotărîtoare 
ale economiei naționale.

alți conducători 
stat ai R.D.G., 
ai oamenilor
a luat cuvîntul

• PROFESORUL japonez Kat- 
sumi Takeda, de la Universi
tatea din Tokushima, a arătat 
că bleomicina, un antibiotic 
creat de medicul japonez Hamao 
Umezawa. a dat rezultate re
marcabile în tratamentul cance
rului epitelial. Din 171 de astfel 
de cazuri tratate, în 125 de ca
zuri cancerul s-a resorbit com
plet. Tratamentul a fost aplicat 
in cazuri de cancer epitelial su
perficial la sîn, nas, gît, uter, 
limbă. Explicația efectului po
zitiv al bleomîcinei este, potri
vit profesorului Takeda, faptul 
că aceasta anihilează acidul de- 
zoxiribonucleic, care constituie 
„hrana" celulelor canceroase în 
creștere.
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