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ȘI DE STAT, IERI, A AVUT LOC ÎN CAPITALA

Sărbătorirea „ZILEI RECOLTEI"
Cea de-a patra ediție a ..Zilei recoltei", zi a hărniciei și priceperii lucrătoriloi ogoarelor, simbol al bogăției pămintului românesc, a fost sărbătorită duminică în comunele și satele tării, prin muncă, prin mobilizarea tuturor forțelor pentru terminarea grabnică a lucrărilor din actuala campanie agricolă. Ținînd seama de condițiile naturale din acest an, de volumul mare de lucrări cerut de campania de toamnă, țăranii cooperatori, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și mecanizatorii au muncit cu însuflețire la strîngerea porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, legumeloi și fructelor, la însămînțatul griului.In orașe și centre muncitorești, de „Ziua recoltei" s-au organizat expoziții de produse agricole cu vînzare, ingenios amenajate, colțuri distractive, parade ale recoltei, traditionale mustării, oferind piețelor farmecul. pitoresc al tîrgurilor de toamnă.In Capitală, manifestările prilejuite de „Ziua recoltei" au avut loc în Piața Obor. Participarea conducătorilor de partid și de stat la sărbătorirea rodniciei ogoarelor a conferit manifestărilor o importanță deosebită. Mii și mii de bucureșteni și locuitori din comunele apropiate au venit în marea piață, atrași de pi- torescu „Tîrg al Moșilor".Ora 9. Mulțimea primește cu urale puternice și ovații entuziaste, la sosirea în piață, pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Elena Maurer, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Iosif Banc, Petre .Blajovici, Mihai Gere, împreună cu soțiile.în fața unui impunător portal ridicat la intrarea în piață, pe frontispiciul căruia era scrisă urarea „Bine ați venit", conducătorii de partid ți de stat sînt salutați de tovarășii Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Dumitru Popa, prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei,
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Brigada „Stinteii

tintrdulul"

• N. AR5ENIE, 
ț M. TACCIU,
• GH. GHIDRIGAN

TRANSMITE

Ca în toate domeniile de activitate, viața organizațiilor 
U.T.C. se desfășoară nu la întîmplare, ci pe baza unei a- 
tente și gîndite conceperi a fiecărui detaliu din planurile 
pe care adunările generale le aprobă în chip democratic. 
Aceste planuri exprimă, în fond, sau așa este bine să fie, 
coparticiparea tuturor forțelor de care o organizație sau 
alta dispun, antrenarea tuturor uteciștilor la principalele 
activități ale colectivului de muncă sau învățătură, din 
care fac parte. După cum se știe, ubordînd un asemenea 
stil de desfășurare a activității, organizațiile U.T.C., la 
îndrumarea Comitetului Central, și-au stabilit încă de la 
începutul anului programe concrete de lucru, și-au formulat 

l proiecte ale principalelor acțiuni pe care urmau să le 
' întreprindă. Multe dintre ele au fost, la timpul potrivit, 

reproduse, ca un exemplu, dar și ca un angajament tot
odată, în paginile ziarului nostru.

Acum, anul înclină însă spre ultima sa parte. Ce s-a 
întîmplat, ne-am întrebat, cu proiectele, cu planurile, cu 
angajamentele organizațiilor noastre ?

O brigadă a „Scînteii tineretului", înarmată cu colecția 
în care — negru pe alb — sînt consemnate promisiunile, 
a pornit la drum, pe un tmseu mai îndelungat. Constatările 
ei le publicăm începînd cfin numărul de față.

CUVINT AREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.Doresc în primul rînd să a- dresez, cu prilejul tradiționalei zi a recoltei, un salut călduros mecanizatorilor, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, țărănimii cooperatiste, tuturor țăranilor din patria noastră din partea Comitetului Centrai al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri. (Aplauze 
puternice).Această sărbătoare constituie o expresie a prețuirii și cinstirii pe care partidul și guvernul. întregul popor o acordă activității pline de abnegație a oamenilor muncii din agricultură. strădaniilor lor de a obține producții tot mai bogate, de a aduce o contribuție crescîndă la înflorirea României socialiste.în cadrul preocupărilor partidului și statului pentru dez

In timpul adunării populare din Piața Obor Tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul unui grup de tineri

4500UTECIȘTI IA RM. SĂRAT: CINE ȘI CUM 11 CONDUCE?

ÎNTREBĂRI PENTRU
ȘEDINȚA DE MÎINE
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la adunarea populară din Piafa Oborvoltarea continuă a economiei naționale, a producției de bunuri materiale — de care depinde în mod hotărîtor progresul societății, ridicarea, nivelului de trai al maselor — paralel cu eforturile pentru continuarea industrializării socialiste în ritm susținut — un loc de cea mai mare importanță îl ocupă dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, mecanizarea ei, chimizarea, sporirea producției vegetale și animale. (Vii aplauze).Sărbătorind „Ziua recoltei" se cuvine să ne amintim de faptul că sîntem în anul al 20-lea de la Începerea cooperativizării. Putem spune astăzi că drumul arătat de partid s-a dovedit în întregime just, agri

Gheorghe Papuc, secretarul comitetului orășenesc U.T.C. Rm. Sărat s-a întors din concediu. Nu ieri, nu alaltăieri, ci de vreo două săptămîni. Și de două săptămîni trăiește o continuă^ stare de agitație. Nu pentru că nu i-ar fi priit concediul. — a fost slavă domnului destul de mare, vreo două luni ! — nici pentru că în lipsa lui s-ar fi întîmplat în organizația orășenească ceva ce l-ar putea face acum, la întoarcere, să-și găsească cu greu locul. în lipsa lui nu s-a schimbat nimic. Lucrurile au rămas așa cum le lăsase. Nici un pas înainte, nici un pas înapoi. 

cultura noastră cooperatistă obținînd an de an producții tot rqai mari. Experiența adeverește că numai marea gospodărie socialistă poate realiza producții agricole sigure, poate permite creșterea veniturilor țărănimii, cît și ridicarea a- vuției generale a țării, bunăstarea întregului popor. (A- 
plauze prelungite).Trebuie să reamintim, de asemenea, faptul că succesele pe care Ie obținem în dezvoltarea agriculturii se dato- resc sprijinului pe care statul socialist, clasa noastră muncitoare l-a acordat și îl acordă continuu țărănimii. Tractoarele, mașinile agricole, în- grășămintele chimice sînt — putem spune — hotărîtoare în

Atunci ? Atunci, ne-am întrebat noi,, care .sa fie explicația acestei agitații, a stării de derută care l-a cuprins pe secretarul comitetului orășenesc ? Ți-o spune el însuși. Angajamentele : organele superioare i-au cerut să raporteze, stadiul exact, al realizării obiectivelor stabilite la începutul acestui an. Un lucru obișnuit, v-ați spune, un lucru firesc și fiecare membru al organizației noastre, fie el secretar de grupă, de organizație, de comitet coordonator, orășenesc, municipal sau județean, așteaptă cu nerăbdare asemenea momente in care să prezinte bilanțul înfăptuirilor. 

succesele pe care le-am obținut și le obținem în sporirea producției agricole. Iată de ce se cuvine ca la „Ziua recoltei" să adresăm un salut călduros clasei noastre muncitoare, clasa conducătoare a orînduirii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).Este cunoscut că și în a- cest an oamenii muncii de la sate au avut de făcut față u- nor condiții climaterice nefavorabile, care au exercitat o anumită influență negativă a- supra producției agricole : cu toate acestea, datorită muncii țărănimii, sprijinului acordat de stat, posibilităților o- ferite de marea proprietate socialistă din agricultură, un mare- număr de întreprinderi

să facă cunoscute cu satisfacție acele fapte care constituie mîn- dria întregului colectiv de tineri din care face parte, pe care îl conduce. Pe Gheorghe Papuc, inexplicabil, tocmai un asemenea moment l-a suspendat în gol,, deasupra a numeroase și hamletiene întrebări.
PRIMA ÎNTREBARE: ce 
știu despre organizația 
pe care o conduc?Ar fi putut să nu și-o pună.

(Continuare în pag. a ll-a)

agricole de stat și cooperatiste au obținut rezultate bune. Ați ascultat aici ce producții s-au realizat în cîteva din unitățile agricole fruntașe. L-ați ascultat pe directorul întreprinderii din Prejmer care — deși nu are recolta cea mai mare dintre întreprinderile a- gricole de stat, avem unități cu producții mai mari și la grîu și la porumb — în condițiile Brașovului a obținut o recoltă bună. Toate acestea dovedesc că, în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, dacă se lucrează bine pămin- tul, dacă se folosesc bine mijloacele mecanice și chimice, dacă se asigură întreținerea recoltelor și strîngerea lor la timp,' este posibil * să 'db'țihem

TINERETUL șl CULTURA

DAR VIITORUL 
SE PREGĂTEȘTE!

Adolescența este o vîrstă cînd foamea de idealuri se resimte intuitiv, cel mai adesea, mult mai rar ca o formă de conștiință manifestată expres. Adolescența este o vîrstă cînd foamea de idealuri se reprezintă monden, cel mai adesea, mult mai rar într-o concepție de organizare exprimată radical. Dar foamea de idealuri există. E atributul numărul unu în caracterul adolescentului. Necesitatea de a crede-n exemple și necesitatea de a le urma. Dar cine-i exemplul ?Adolescența 0 vîrstă școlii și școala supraveghează în mare doleanțele de sentiment. Și familia, dar tot in mare, atît. Fiindcă cine știe timpul și locul exact cînd forma de vis devine formă de veghe, cînd presimțirea devine concretă și idealul e însăși forma de-a există? Cine știe clipa cînd foamea de a crede, de a sluji și purta o idee pînă la capătul puterii inteligenței e însăși clipa de însemn pe viață, momentul destinului ? Cine știe minutul și ora cînd pămintul arat nu găsește sămință și purcede-agonia solului sterp ?Adolescența cere îndrumători permanenți. O ocrotire fidelă și tandră, fără momente de pauză. Adolescența cere dascăli spirituali cu orizonturi atît de vaste ca orice criză de conștiință, ca orice foame de cunoaștere să se liniștească-n hotarele lor. Adolescența cere mentor. Minunății profesori, stăpini ai adevăruri-
(Continuare în pag. a ll-a)

de SÂNZIANA POP

producții mari, tot mai im belșugate.Subliniem aceasta, tovarăși, pentru că nu putem să nu menționăm că anul acesta, recoltele slabe obținute de un număr însemnat de cooperative agricole de producție se datoresc nu atît condițiilor climatice, cît lipsurilor în organizarea muncii și în folosirea judicioasă a mijloacelor ce le au la îndemînă.Noi sărbătorim „Ziua recoltei" făcînd bilanțul realizărilor din agricultură, dar văzînd și neajunsurile, lipsurile care s-au manifestat în acest domeniu de activitate, cu dorința de a acționa astfel incit să lichidăm stările de lucruri negative, să facem ca fiecare unitate cooperatistă să obțină recolte pe măsura posibilităților create prin mijloacele materia-
(Contiiiuare m pag. a 111-a)

CATEDRA 
ȘCOLARĂ

CE S-A ÎN
TÎMPLAT

DUPĂ

DEBUTUL 
CLASEI 
A IX-A?Spuneam la 15 septembrie, că elevii clasei a IX-a a școlii generale nu mai reprezintă o perspectivă, ci o realitate. Acum clasele și elevii au o vechime de aproape trei săptămîni. E mult, e puțin ?Dintr-un anumit punct de vedere trei săptămîni de existență înseamnă mult, oferind temeiul unor prime observații. Le localizăm la Ploiești și în județul Ialomița, terenul unor constatări ale noastre. Dar, a- dăugăm, nu este vorba de fenomene cu totul particulare. Semnalele pe care le-am mai primit ne permit să le investim cu valoare generală.Pregătirile sînt un capitol depășit, în sensul cel mai bun al termenului. Clasele a IX-a s-au constituit și și-au început viața lor proprie, înscriind filele în- tîiei experiențe a școlii generale de 10 ani.înainte de 15 septembrie se conta pe un anumit număr de elevi și, în raport de aceștia, se preconizau clasele necesare. Previziunile au fost întrecute : s-au prezentat mai mulți elevi și s-a format un număr mai mare de clase- Primul bun cîști- gat este prezența în băncile clasei a IX-a, la orașe, a tuturor tinerilor necuprinși în învăță- mîntul post general, (deși n-a existai nici un fel de experiență în materie și au fost destule temeiuri că vor fi părinți și elevi care nu vor înțelege rosturile prelungirii învățămîntului). în orașele județului Ploiești, de pildă, clasele a IX-a cuprind peste 1 500 de elevi, și nu numai din promoția 1969, ci și din seriile trecute, bine înțeles în limitele vii stei. Este o dovadă că școala nu s-a limitat la pregătirea condițiilor materiale ci a desfășurat o bună propagandă, interesîn- du-se efectiv de soarta fiecărui elev. Din însăși această experiență se desprinde și prima îndatorire a școlii pentru noua categorie de elevi și pentru întregul an școlar :Continuarea unei activități susținute cu părinții și elevii pentru asigurarea eficienței maxime claselor a IX-a și a X-a ale școlii generale.înțelegem prin aceasta nu dădăceala măruntă pentru asigurarea frecvenței la cursuri, ci spulberarea prejudecăților potrivit cărora „decît să bată străzile. mai bine să meargă la școală", ,.un an în plus de învățătură le va asigura succesul la concursul viitor de admitere în liceu" etc., etc. Cu alte cuvinte, se poate sădi ideea că cele două clase în plus ale școlii generale prezintă avantaje de sine stătătoare atît pe planul instruirii teoretice, cît și pentru dobîndirea unor deprinderi practice.în mediul rural descoperim alte particularități. Clasa a IX-a în sine a găsit aderenți. Există însă o „migrație" a candidaților către școlile din orașe. Chiar și acum, după două săptămîni de la începerea cursurilor, în județul Ploiești, ca și în Ialomița, la inspectorate și direct la școli se prezintă elevi și părinți solici- tînd înscrierea la clasa a IX-a din oraș. Motivele sînt în bună parte subiective — părinții Hlizind că un an petrecut la o clasă a IX-a din oraș îi apropie pe copiii lor mai mult de perspectiva rAișitei la liceu. Dar sînt și motive obiective — în județul Ploiești, de exemplu, se ajunge mai ușor, în unele cazuri, în orașe decît în centrul în care funcționează clasa a IX-a. Sigur, acum e tardiv să se revină asupra sediului școlilor dar în perspectivă, inspecto-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDKAȘCU

(Continuare în pag. a ll-a)



Angajamentele organizațiilor U. T. C
in confruntarea cu realitatea

(Urmare din pag. I)Și-a pună nind W&sferiui' ___ ____  . „pentru analiza activității desfă
șurate pe tema muncii voluntar-patriotice, Gheorghe Papuc nu și-a făcut probleme. Și-a chemat locțiitorul, pe Dumitru Ivan, s-au așezat în fața hîrtiei și-au început sâ pregătească materialul. Frazele se înșiruiau cu repeziciune : „Importanța activității voluntar- patriotice... Semnificațiile... Mo- bilizînd întreaga masă... în centrul preocupărilor... biroul orășenesc prin membrii săi și comitetele U.T.C.... etc. etc.".A fosț foarte simplu. Autorii raportului — sau a informării, np șe deciseseră încă asupra titlului — se puteau felicita. Au și făcut-o, se pare. Neașteptată apariția unui reprezentant ai comitetului județean avea însă să le submineze euforia din momentul în care a scăpat așa într-o doară întrebarea : n-ar trebui oare să se amintească și situația concretă-..? Disciplinat. Gheorghe Papuc — singur de data aceasta, locțiitorul plecase 
și el în concediu — și-a pus memoria la grele încercări. Chiar dacă în sinea lui îl nemulțumea lipsa de receptivitate față de stilul materialului la care lucrase, nu avea încotro. Trebuia să introducă și date concrete. Da, day de unde ?— La Confecția avem tineri care absentează nemotivat ?

•— Nu avem...— Sigur, verificat ?— Cred... Cred că stăm bine. Așa mi s-a spus.La fabrică se știe însă precis. Sint și tineri care absentează nemotivat, sînt și tineri care nu-și realizează normele, care încalcă disciplina muncii.— Eu nu știam, eu bănuiam că...La întreprinderea ie transporturi avem, așadar. 28 de uțeciști...— Da, cam atîția... 5 își îndeplinesc lună de lună pianul.— Planul aici e legat de mașină, de starea ei tehnică.... — Ceilalți probabil sînt mai ". știind- mai

încercat chiar să nu și-o nici de data aceasta. Por- la pregătirea plenarei co- orășenesc convocată dramatice

RESURSEsi miiimiDE PROSPEȚIME

Punctele decare cei 10 împuterniciți își vor exercita controlul.Ce anume vor controla ? Cum anume vor controla ? Ne ilustrează concret deplasarea colectivului condus de secretar în două din cele 4 organizații pe care și le-a propus să le viziteze.— Am fost cu Petre Sta”, secretarul de la „Partizanul". Păiș Aurel nu a putut veni, era ocupat. La liceul agricol n-am controlat, elevii sînt majoritatea în practică, la întreprinderea de gospodărie orășenească, secretarul și locțiitorul său sînt în concediu. Ne-am dus atunci la I.R.T.A. Am informat pe director, pe tovarășul Mînzățeanu, locțiitorul secretarului dc partid, le-am adus la cunoștință hotărîrea noastră cu colectivele. I-am lăsat pe dînșii să-și vadă de treabă. I-am căutat pe secretarul comitetului U.T.C., pe locțiitorul lui și ne-am început controlul. Ne-au spus că au făcut acțiuni de muncă patriotică. Am cent documentele : nu le aveau.— Și ?— Le-am dat unele indicații, cum trebuie să-și facă, planul, am spus concluziile.— Anume ?Că au făcut acțisni dar că nu au acte.— Dar la întreprinderea de regenerare a uleiurilor ?— Aici n-am fost să începem

(Prin telefon de la Timi
șoara).

Citeva momente de auten
tică emoție teatrală au mar
cat ultimele două zile ale fa
zei zonale de la Timișoara. 
Fie ne-au încredințat încă o 
dată asupra resurselor de 
prospețime fi de vitalitate pe 
care le conțin diversele zone 
ale dramaturgiei românești, 
asupra posibilităților ample pe 
care acestea le oferă creației 
scenice. Am asistat la trei 
spectacole inegale ca valoare, 
dar propunind fiecare cite o 
ipoteză interesantă asupra a 
trei autori și a trei piese a- 
parținînd unor stiluri și unor 
epoci diferite.

Mai vechea piesă a lui Ho
ția Lovinescu „Hanul de la 
răscruce" bunăoară, s-a do
vedit, în interpretarea secției 
maghiare a Teatrului din Ora
dea (regia Szombati Gile Oftă), 
a-și păstra semnificațiile in
tacte, ba chiar îmbogățite în 
urma meditațiilor mai recente 
pe care dramaturgia le-a pro
dus în tema războiului și a 
responsabilității umane. Un 
colectiv actoricesc omogen, un 
stil regizoral sigur, o viziune 
echilibrată, au fost trăsă'urile 
dominante ale spectacolului.

Reprezentația Teatrului din 
Arad cu „Viteazul" de Paul 
Anghel (regia Dan Alecsan- 
drescu) șl cea a Teatrului 
„Matei Millo“ din Timisoara

cu „Oedip salvat" de Radu 
Stanca (regia Nicoleta Toia) 
au adus la rampă două piese 
încă pufin cunoscute publi
cului (cea de a doua in pre
mieră pe țară).

Festivalul național 
al teatrelor

vedere propuse de cele două 
spectacole meritind o discu
ție mai largă, le vom rezerva 
loc în coloanele cronicii tea
trale. \în sfîrșit, festivalul s-a îm
bogățit cu încă un recital 
poetic de o valoare cp totul 
ieșită din comun. Adunînd, 
sub sugestivul titlu „Balada particulară", un grupaj de poe
zii, proze scurte și fragmente 
diamatice despre condiția de 
existență a omului contem
poran, legîndu-le în savante 
armonii și subtile contrapunc-

te dar, mai ales, găsind ți 
transnnițînd cu distincție tim
brul particular, emoția speci
fică a fiecăreia dintre ele, ac
torul Varga Vilmos de la 
secția maghiară a Teatrului 
din Oradea ne-a făcut mar
torii unui efort artistic exem
plar.

In întrunirile lor cotidiene, 
membrii juriului și criticii tea
trali prezenți la festival au 
continuat să discute în chip 
amplu și aplicat pe marginea 
fiecărui spectacol, transfor- 
mind întîlnirile lor cu crea
torii din teatru în niște rod
nice consfătuiri de lucru. Fi
rește că semnificațiile mai 
largi ale festivalului — fie ți 
numai după prima sa fază 
zonală — urmează abia să 
fie scoase la lumină. Antici, 
pind puțin, îndrăznesc însă să 
afirm de pe acum că un ase
menea festival al dramaturgiei 
originale — completat desigur 
cu altă inițiativă, care să-i 
transforme caracterul de ex
cepție festivă în condiție cu
rentă de existență a teatru
lui nostru — poate avea o 
inrîurire hotărîtoare asupra 
destinului, atît al artei tea
trale cit ți al scrisului dra
matic românesc, acționînd fa
vorabil asupra relației dintre

SEBASTIAN COSTIN

I 
ț

*

ț
*

*
*

ț
*

»

*

* 
ț 

4fate. Și dacă nu le-am depistat pe toate, am precizat-o pe cea esențială • efortul celor 4 500 de uteciști e lipsit de un organ care să-l coordoneze, să-l îndrume, să-l conducă pe drumul cel mai scurt de la intenții la fapte. Situația reclamă o intervenție urgentă. Credem că nu se va lăsa așteptată.
Șl O ULTIMA ÎNTRE
BARE (al corei răspuns 
nu se va lăsa așteptat) : 
cine are datoria sâ in-cine are datoria sâ 
tervinâ ?
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SĂRBĂTORIREA
ZILEI RECOLTEI"

La sărbătoarea recoltei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este primit, după tradiția poporului 
român, cu pîine și sare

tineri, poate că n-or fi— Sînt într-adevăr neri ?
— Bănuiesc între 18 ; 

ani...— Și chiar nu știu, trebat ?— Mă gîndesc... mi-a scăpat aspectul.
— Dar ai fost abia ieri în întreprindere-— Da, dar știi... fluctuația șoferilor... pleacă dimineața, vin seara, e o problemă acolo.— La șantiere ?— Nu avem probleme. Anul acesta... în construcții...— Cam cîți tineri să fie ?— în jur de 30 cred, nu avem evidența lor...— Calificarea e o chestiune... sînt cerințe ?— Păi asta... probabil...,.Mă gîndesc", „cred", „bănuiesc", „mi se pare", „probabil". „Munca patriotică s-a făcut, nu avem acte, nu dovedi, dar eu știu, poate.. ",Angajamentul de la tul anului suprapus realității, așa cum s-a sedimentat în memoria secretarului și în documentele comitetului orășenesc, nu îndrăznește să îmbrace haina palpabilă a cifrelor. Și în acest caz s-a conturat.

A DOUA ÎNTREBARE: 
ce să întreprind ca să-mi 
pot recunoaște organi
zația ?Pentru descifrarea răspunsului, sau a răspunsurilor, un sprijin ar fi putut veni din partea biroului comitetului orășenesc. Fiindcă conducerea organizației nu revine doar se

cretarului. cl întregului birou și cei 11 membri ai acestuia sînt. sau ar trebui să fie. la fel de interesați în cunoașterea temeinică a realităților în care muncesc și asupra cărora trebuie să acționeze. întrebarea era presantă și atunci Gheorghe Papuc s-a agățat cu arnîn- două mîinile de prima sugestie ce i s-a ivit în cale : colectivele ! S-au constituit trei colective, două din 3 persoane și unul din patru- în fruntea lor ni se precizează cite un membru al biroului. Gheorghe Papuc însuși, Grigore Stănescu, directorul bibliotecii orășenești, și Valeria Ciupercă. în prezența noastră secretarul comitetului orășenesc face o descoperire uluitoare. Valeria Ciupercă nu e membră a biroului.— Nici nu in-am gîndit, lucrez cu dînșii din luna martie. S-a întocmit și o tematică. S-au stabilit perioada și locurile în

și 30
i-ai

tideîn-

„proba-

putem 
nu se

începu-

controlul, că nu erau directorul și secretarul de partid. I-am înțîlnit pe stradă și ne-am întors împreună. Am procedat la fel. Aici i-am găsit pe toți cei 5 membri ai comitetul ii U.T.C. Aceeași situație.— Și aceleași concluzii ?— Păi... da. S-au făcut și aici acțiuni, dar și tovarășul director a rămas mirat că cumente.— Cu tinerii ați vorbă ?— Nu, n-am reușit Știți, ‘ “La ora 3 era și o ședință.— Oricum, ia-ții ajutat...— Desigur. le-am spus facă și acțiuni proprii, să anunțe din timp,.să ș-tiim, și cînd se organizează.Ne-am permis să mai adresăm cîteva întrebări. Ce știe, sau mai exact ce a reușit să afle secretarul comitetului orășenesc despre cele două organizații pe care le-a controlat ? Cu ce i-a îmbogățit această vizită cunoștințele — fără de care munca sa devine imposibilă — despre tinerii din cele două întreprinderi, despre cei 50 de uteciști. căci nu sînt mai mulți, din aceste două organizații ? Se desfășoară cu regularitate adunările ? De ce nu ? Care e aportul tinerilor la realizarea sarcinilor economice ale întreprinderilor 1 De ce unii dintre ei nu-și realizează sarcinile ? Răspunde organizația cerințelor tinerilor ? Răzbate în aet’- vitatea ei preocupările aceste ra ? etc, etc. La toate aceste întrebări. Gheorghe Papuc ridică din umeri Misiunea colectivului pe care l-a condus a fost să afle stadiul îndeplinirii obiectivelor de muncă patriotică și nu a aflat nimic. La o singură întrebare secretarul comitetului orășenesc dispune de un răspuns exact.— Cînd ați controlat cele două organizații ?— De Ia nouă și ceva pînă la 11,40, am fost la prima, iar după aceea pînă aproape de două, la cealaltă.Ce trebuie să întreprindă totuși secretarul comitetului orășenesc pentru remedierea orga- niz.ației ? Colectivele au făcut întrebarea și mai exactă.
A TREIA ÎNTREBARE (pe 
care secretarul comitetu
lui orășenesc 
pus-o și Încă 
pune) : are 
orășenească 
Sărat un 
conducere ?

n-au do-stat de. nici aici,lucrează în schimburi...să le noi

nu și-a 
nici nu și-o 
orqanizatia 
U.T.C. _ 
organ

Rm. 
de

ver-Judecînd după procesul bal întocmit la conferința organizației orășenești. întreba- : rea aceasta pare fără sens. Atunci reprezentanții celor 4 500 de uteciști si-au reunit întreaga pasiune, imaginație, ex-

periență și pricepere pentru a da o expresie cît mai fidelă dorinței lor de a avea o activitate cît mai bogată, mai interesantă și eficientă. Și nu numai că și-au jalonat un program de muncă amplu, dar așa cum e firesc, au ales dintre ei pe cei care-i considerau capabili să coordoneze, să conducă efortul colectiv de transpunere a acestuia în practică. A fost algs un comitet orășenesc, iar acesta la rîndul său a ales un birou. Ce a urmat după aceea ? Mai întîi programele de activități, mai întîi acele intenții, acele proiecte sintetizînd deopotrivă gînduri, dorințe, necesități. Cel puțin 90 la sută în trimestrul I au rămas simple vorbe, cuprinse între cope.rțile unor dosare. Secretarul comitetului orășenesc contabilizează fără pic de tremur în glas. N-am realizat... n-am făcut-.. nu s-a îndeplinit...Obiectivele. acțiunile sînt transferate integral din trimestrul I în trimestrul II- Deasupra programului, cu creionul în mînă, Gheorghe Papuc bifează cu aceeași seninătate : asta n-am , realizat... asta n-am făcut... asta nu s-a...Ce s-a făcut, totuși ? S-a continuat transferul în trimestrul III și apoi în trimestrul IV. Se vor realiza măcar acum, cina numărătoarea trimestrelor va trebui luată de la capat ? Olimpiada confecționerului, acea necesară si așteptată acțiune de către tinerii de la Fabrica de Confecții, acele numeroase acțiuni profesionale promise mereu tinerilor din celelalte întreprinderi ? Vor prinde în sfîrșiț viață acele proiectate dezbateri despre disciplină în muncă, despre răspunderile tinerilor muncitori, elevi ? V°r reuși aceste ultime trei luni să prilejuiaseă asemenea activități capabile să conțină numeroasele răspunsuri așteptate de tineri și cărora conferința orășenească le stabilise termen de scadență ferm ?Proiectata întîlnire a membri- lor comitetului orășenesc din trimestrul I trebuia să analizeze preocuparea organizațiilor privind desfășurare,} activității de educație științifică a tineretului. Oportună sau nu, analiza aceasta nu s-a făcut. Plenara Tiu a avut loc. în trimestrul II situația s-a repetat, în trimestrul III de asemenea, în tot cursul anului, comitetul orășenesc Rm. Sărat nu s-a în- tilnit niciodată. în fața comitetului trebuia să răspundă biroul acestuia. Biroul s-a întrunit de șase ori. De 6 ori în care membrii săi nu s-au văzut niciodată cu toții, iar cei prezenți au eliberat recomandări, au rezolvat unele probleme organizatorice, au lecturat programele de activități despre care s-a vorbit și în trei rînduri au

Rm. Sărat decît tine- Activjtatea numeroase
avut intenția să analizeze. Cura sînt duse intențiile la capăt, am arătat mai sus?Tinerii din orașul nu sînt mai prejos rii din alte orașe, lor înregistreazărealizări și succese. Aportul lor. la efortul colectivelor de muncă din întreprinderi, instituții se exprimă ca pretutindeni în cifre, capabile să ilustreze participarea, capacitatea, spiritul lor de muncă și învățătură. N-am vrea ca neconsemnarea lor aici să fie înțeleasă ca o diminuare a meritelor, a succeselor pe care Ie obțin. Am vrut numai sâ căutăm explicația sentimentelor de insatisfacție pe care ni le-au împărtășit mulți dintre ei Cauza pentru care uteciștii trăiesc o viață de organizație săracă, pentru care posibilitățile de acțiune și afirmare a organizațiilor U.T.C. din acest oraș sînt limi-

N-am făcut nici o referire comitetul județean Buzău U.T.C. Nici la răspunderea peri revine, nici măcar la cele peste o sută de zile pe care cei mai de frunte activiști ai săi și le-au petrecut la Rm. Sărat în munca de îndrumare și control, nici la intenția amînată, de altfel, de a analiza într-o ședință a biroului județean U.T.C. stilul de muncă al acestui comitet orășenesc. Dintr-un motiv : ni s-a adus la cunoștință că la Rm Sărat va avea loc nu mai departe decît marți, o ședință plenară a comitetului orășenesc U.T.C. O plenară de care ocu- pîndu-se nemijlocit primul secretar al comitetului județean U.T.C., să sperăm că nu se va mai amîna. Va fi prima plenară din acest an la Rm. Sărat. Să-i urăm succes !DAR VIITORUL
(Urmare din pag. I)

de

Ia al

lor eterne și ai faptelor încă de descoperit, minunații-nțelepți gata oricind să demonstreze infinita forță reală a lumii, fețele cunoașterii ei și fețele necunoașterii în mod egal. Adolescența cere învățători cu o iubire de oameni atît de mare incit singurul scop al rămînerii lor in lume să fie împărtășirea învățăceilor din adevăr. Bărbați cu o morală intelectuală neîntinată care să nu ostenească in a se risipi spre bunăstarea minții și sufletului elevilor.Pretențiile față de tineret sînt maxime și se justifică. E un potențial de energie incomparabilă cu vîrstele ce vor urma, un fel de pornire în lume cu dreptul și hotărît. E un viitor real. Dar viitorul se pregătește și cei aleși să înfăptuiască minunea sînt oare întotdeauna — și toți — cei potriviți ? în .școlile noastre de dascăli care să E atîta ore, ci care să ____scurte, de Ia plăcerile mondene și false la sensul lucrurilor! De la datorie la devoțiune și de la obligație la liberul consim- țămint!Parcurgem o perioadă a istoriei noastre naționale cînd virtuțile tineretului pot pune-n lumină nu numai tradițiile pe care le avem și care sînt excepționale, dar potențialul nostru actual, vitalitatea, tenacitatea și hotărîrea cu care ne facem simțit modul de a exista în lume, modul nostru spiritual decent și pașnic dar atît de pregnant, atiț de pregătit a-și spune cu- vîntul in concertul internațional al națiunilor independente și libere. în aceste condiții, necesitatea existenței unor îndrumători culturali, a unor profesori care să facă față nu numai do? leanțelor concrete de studiu ale tineretului dar și doleanțelor lor ideale, necesitatea existenței de cadre didactice cu o pregătire profesională și morală excepțională, a unor intermediari de elită care să faciliteze acces.ul imediat, dar în condiții de înaltă pregătire intelectuală, la mecanismul fenomenelor sociale, la înțelegerea existenței dincolo de aparențele ei comode, în zona semnificațiilor cu valoare de adevăruri și crezuri, necesitatea mentorilor spirituali, a Idolilor de durată este însăși condiția cointeresării totale a tineretului la modul nostru actual de a exista.Avem nevoie de mentori !

orice grad, sînt numai dascăli nu doar de carte dar de cuget, oameni în care să se poată crede total și se consume pe sine total pentru puterea exemplului ? nevoie de idoli de durată care să lumineze nu pentru pentru veșnicie cugetul unui adolescent, oamenii tari întoarcă atenția tineretului de la faptele întîmplătoare și

CE S-A INTIMPLAT DUPĂ DEBUTUL CLASEI A IX-A?
(Urmare din pag. 1) ratele urmează să țină seama și de posibilitățile de transport ale elevilor. Pentru că aprobarea ea elevii din mediul rural să frecventeze clasa a iX-a din mediul urban nu se pare un compromis.Despre existența clasei a IX-a se știa de mai bine de un an. De la sine înțeld, elevii aveau nevoie și de manuale. Și manualele le-au fost promise pentru 15 septembrie. Ne aflăm în luna octombrie, dar promisiunile n-au fost onorate. La școala generală nr. 4. din Ploiești, toți cei 54 de elevi au manualul de matematică, totuși numai 38 dintre ei au manualele de română, biologie și cunoștințe so- cial-politice și nici unul nu are manualele de: franceză, electrotehnică, desen, fizică, chimie

șl muzică. Pe județ, din cei aproape 2 000 de elevi doar 350 au manualele trebuincioase. Normal, orele se desfășoară. Există avantajul că profesorii au fost pregătiți în prealabil, pe discipline, dețin programele, deci știu ce să predea. Dar lipsa manualelor aruncă anatema provizoratului, după cum, din același motiv, cadrele didactice și elevii s-ar putea prevala de răspunderi privind deficiențele în pregătire.Editura didactică nu poate furniza nici o scuză, cît de cil plauzibilă, privind tirajele atrl de incomplete care au pornit spre școlile generale. Cifrele de școlarizare previzibile erau cunoscute din timp- Elevii pe care se conta trebuiau oricum asigurați cu manuale, nemaivorbind

că editura avea datoria să facă față și surplusului de elevi.O disciplină cheie în sistemul de instruire la clasa a IX-a este actualmente total vitregită : obiectul „cunoștințe practice". Inițial au existat cele mai bune intenții, au existat și îndrumări de principiu. S-a abordat o maie diversitate de profesii în domeniul cărora băieții și fetele să se inițieze ; s-a pornit de la preferințe, tradiții și condiții locale; s-au încheiat și convenții între școli și unități productive. Și lucrurile s-au oprit aici. în primele două săptămîni de școală, cei care îndrumă practica s-au descurcat cum au putut, ocu- pînd orele cu lecții... introductive. De la toți cei cu care am stat de vorbă am auzit fraza ■ „simțim nevoia unor precizări în ceea ce privește practica". în

tr-adevăr, școlile aveau nevoie nu numai de îndrumări de principiu, ci de o programă, de legiferarea raporturilor cu unitățile productive, de indicații, chiar și de amănunt, privind valorificarea orelor destinate formării deprinderilor practice ale elevilor.Poate că alcătuirea unei programe unice pentru toate școlile și pentru toate profesiunile, nu este posibilă și, la urma urmei, nici utilă. Ministerul învățămîn- tului ar trebui să elaboreze criteriile generale de desfășurare a orelor de practică, transferînd inspectoratelor școlare sarcina întocmirii programelor pentru profesiile abordate pe teritoriul lor.Recunoaștem meritul inspectoratelor școlare în debutul de bun augur al clasei a IX-a- Dar

după debut ? Continuă să se ocupe tot de probleme de organizare cînd, de fapt, era timpul să se treacă la problemele de conținut ale procesului de învățămînt la clasa a IX-a.Bunul mers al vieții clasei a IX-a nu poate fi asigurat de un curs de pregătire făcut cu profesorii la început de an și nici de îndrumările ministerului, oricît de exacte ar fi ele. E primul lor an de existență, nu posedă o experiență anterioară. Se poate înțelege lesne că școala și profesorii au nevoie de îndrumări continue, bazate pe cunoașterea realității existente la clase — în școlile orășenești sau sătești, — o cunoaștere finalizată în concluzii științifice, din care să cîș- tige activitatea viitoare a claselor a IX-a și a X-a.

(Urmare din pag. I)Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, de vicepreședinți ai U.N.C.A.P. și ai C.S.A., reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Sînt prezenți membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești.Un grup de tinere, îmbrăcate în pitorești costume naționale. oferă conducătorilor de partid și de stat buchete de flori. Izbucnesc urale și ovații, se scandează „P.C.R.", „Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul" Oaspeților li se a- dresează urarea : „In plinea nouă, rumenă, fierbinte / Ce-mpodobește masa tuturor/ e un simbol al vremii, ce cuprinde cimpia fără de răzor 1 e semnul viitorului ce vine tot mai aproape și mai des lușit / e mulțumirea noastră pențru tine / și dragostea ce ți-o purtăm, partid !“.Din mijlocul unor țărani cooperatori care poartă coșuri pline cu fructe, se desprinde bătrînul Constant in Marinescu.: din comuna-Qjppeni, care oferă oaspeților.tradiționala pîine și sare.Se vizitează Exppziția-tîrg, organizată de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Consiliu] Superior al Agriculturii, unde sînt prezentate produse selecționate din unități agricole fruntașe, cu o bună experiență și tradiție în obținerea u- nor recolte de calitate. La intrare și în interiorul halelor centrale, miile de cetățeni salută cu entuziasm pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, pe ceilalți conducători de partid și de stat. Este o caldă manifestare de dragoste și atașament profund față de Partidul Comunist Român și conducerea sa. Se scandează puternic „Ceaușescu și poporul", „Trăiască conducătorul nostru iubit — Partidul Comunist Român", „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — România socialistă", „Trăiască și să se întărească alianța dintre clasa muncitoare și țărănime".Varietatea exponatelor, calitatea lor, atrage de la început atenția. Este o ilustrare practică. concretă a ceea ce se poate obține, acolo unde hărniciei și priceperii lucrătorilor ogoarelor, li s-a adăugat aplicarea corectă a cuceririlor științei agricole și unde munca a fost bine organizată.Oprindu-se la numeroase standuri ale întreprinderilor agricole de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu specialiștii, interesîndu-se de producțiile realizate, de calitatea acestora. Apreciind rezultatele bune obținute pînă acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția* să se continue cu perseverență procesul de specializare a fermelor pe ramuri de producție corespunzător condițiilor naturale din fiecare unitate a- gricolă. De asemenea, să se acorde mai multă -atenție extinderii suprafețelor cultivate cu legume în întreprinderile agricole de stat și sporirii producției, pentru ca agricultura de stat să contribuie într-o mai mare măsură la a- provizionarea populației.în sectorul cerealier al expoziției, adresîndu-se condu cerii Consiliului Superior al

Agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se rezolve urgent producerea de semințe de mare producție la toate culturile, iar la raiona- rea soiurilor să se țină seama de propunerile specialiștilor din unitățile agricole, care cunosc cel mai bine condițiile locale,Standurile întreprinderilor agricole de stat, unde erau expuse preparate din carne și lapte, au atras, de asemenea, atenția conducătorilor d»3 partid și de stat. Secretarul general al partidului a apreciat calitatea acestora și a indicat, ca în acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea zootehniei, să se acorde mai multă grijă îngrășării mieilor, care sînt solicitați la export și pe piața internă.în timpul vizitei, s-a subliniat că exponatele prezentate demonstrează posibilitățile de care dispun cooperativele a- gricole și întreprinderile agricole de stat, pentru a obține recolte și mai mari, care să satisfacă cerințele populației Se apreciază, de asemenea, că producția agricolă din acest an acoperă cerințele economiei.După vizitarea expoziției, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat iau parte la o însuflețită adunare populară consacrată : „Zilei recoltei", care a avut loc pe platoul central al pieții.Zecile de mii de participanți la miting fac o primire caldă entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat. Minute în șir se aplaudă, se ovaționează puternic.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Vasile Vîlcu. Marea sărbătoare populară a recoltei — a spus vorbitorul — se desfășoară în atmosfera de puternic entuziasm determinat de istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea al partidului care conturează programul dezvoltării României socialiste in perspectiva anilor ce urmează, șub semnul marilor prefaceri economice, politico și sociale, prin care a trecut întreaga noastră națiune socialistă țn primul ei sfert de secol de viață liberă.Astăzi, la tradiționala sărbătoare „Ziua recoltei", ia parte întregul popor sub semnul prețuirii și cinstirii de care se bucura mpnea harnică depusă de lucrătorii ogoarelor. Această prețuire și cinstire este marcată îndeosebi prin participarea la marea noastră sărbătoare populară a conducerii partidului și statului in frunte cu secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în numele țărănimii cooperatiste, al tuturor lucrătorilor âe pe ogoare, președintele. U.N.C.A.P. a mulțumit călduros conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul permanent acordat dezvoltării și modernizării agriculturii, creșterii producției agricole.Anii construcției socialiste, perioada scurtă de după încheierea cooperativizării agriculturii, au adus profunde transformări înnoitoare în viața țărănimii și a satului socialist, au pus temelii trainice ridicării continue a nive

lului ei de trai material și spiritual.Rezultatele pe care le obținem cu fiecare an ce trece pun în evidență toț mai convingător superioritatea a- griculturii noastre socialiste, forța și vitalitatea ei, efectele înzestrării agriculturii cu o puternică bază tehnico-ma- țerială.în acest sens „Ziua recoltei" este nu numai un simbol al belșugului și al toamnelor bogate, ci simbolizează totodată alianța de nezdruncinat și prietenia frățească dintre clasa muncitoare și țărănime, simbolizează coeziunea de granit a întregului nostru popor in jurul Comitetului Central și a conducătorului nostru încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Ziua recoltei" prilejuiește, în același timp, manifestarea adeziunii depline a țărănimii la politica internă și externă promovată de Partidul Comunist Român și de guvernul țării, la programul însufleți- tor adoptat de Congresul al X-lea al partidului care deschide României socialiste noi perspective de progres și prosperitate, pune baze temeinice dezvoltării în ritm susținut l tuturor ramurilor economiei naționale.Țărănimea cooperatistă vede în programul Partidului Comunist Român, în Directivele celui de-al X-lea Congres al Partidului expresia intereselor sale vitale, a năzuințelor și aspirațiilor sale spre o viață tot mai îmbelșugată, propriul său program de muncă și luptă și este hotărîtă să urmeze neabătut calea arătată de partid.După ce a trecut în revistă principalele sarcini care revin în această perioadă unităților agricole, vorbitorul a spus in încheiere : Ne angajăm față de dumneavoastră. tovarășe Ceaușescu, că ne vom alinia eforturile la cele ale întregului popor, muncind cu entuziasm și dăruire pentru ca bilanțul pe care-1 vom face la sărbătoarea recoltei din anii următori să fie tot mai bogat.Președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a evidențiat apoi unitățile care au obținut cele mai bune rezultate în cadrul concursului pe țară organizat de U.N.C.A.P. la editura griului.Pe primul loc s-a situat în acest an cooperativa agricolă de producție „Ho Și Min" din comuna Dor Mărunt, județul Ialomița, care a obținut de pe 743 ha cultivate, o producție de 4 203 kg griu Ia ha. Pe locul II s-a clasat cooperativa agricolă de producție# „Victoria Socialismului" din comuna Gîrbovi, județul Ilfov, care a realizat pe cele 800 de hectare cultivate cu grîu, cite 3 829 kg la ha. Locul III a fost ocupat de cooperativa agricolă de producție din comuna Grindu, județul Ialomița, pentru realizarea unei producții medii de 3 721 kg la hectar, de pe 705 ha cultivate.A luat apoi cuvîntu] Constantin Popa, președintele coo-
(Corttinuare în pag. a lll-a)
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Sărbătorirea „ZILEI RECOLTEI"
Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Sub semnul prețuirii și cinstirii de care se bucură munca harnică depusă de lucrătorii ogoarelor, ieri țara întreagă a sărbătorit „Ziua eeoltei". S-au trecut in revistă realizările semnifica’ive obținute de către agricultura socialistă, schimbările structurale înregistrate în viața socială a sațului, dar ceea ce a constituit numitorul comun al atenției și preocupărilor celor zece milioane de lucrători ai ogoarelor a fost și în această zi festivă efortul depus pe frontul recoltei. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de la tribuna adunării populare ce a avut loc în Piața Obor, organizarea și realizarea în cele mai bune condițiuni a lucrărilor de toamnă trebuie să concentreze atenția tuturor factorilor din agricultură. Rodul bogat al toamnei — rezultat firesc al eforturilor de un an ale țărănimii și mecanizatorilor, al impresionantelor investiții făcute de către stat în dezvoltarea și diversificarea bazei teh- nico-materiale — obligă la maximă dăruire în acest ceas hotăritor. înmagazina

rea fără pierderi a recoltei, pregătirea viitoare} producții cerealiere mult realizarea la timp și cal tale a însămîntăriior, vor trebui privite ca îndatoriri patriotice de prim ordin. Ță- răn-mea cooperatistă, mecanizatorii, cadrele tehnice
spori e, de

și de conducere sint chemate să nu precupețească nici un efort, să lucreze zi și noapte astfel ca in cel mai scurt timp să fie recuperate răminerile în urmă, întregul volum de lucrări să fie realizat in timp optim.Recoltele mari obfinute de către multe unități agricole — cele din Dor Mărunt, Gîrbovi și Grindu, cărora, ieri, li s-au inminat diplo-

se vizitează sectorul agricultu rii de stat din cadrul expozi ției organizată cu prilejul „Zi lei recoltei"

(Continuare Li pag. a 11-a) perativei agricole de producție „Ho Și Min“ din comuna Dor Mărunt, județul Ialomița. Pentru noi, țăranii cooperatori — a spus vorbitorul — cele două decenii de la constituirea primele cooperative agricole de producție au constituit o perioadă istorică de profunde :ransformări, în care ne-am făurit o viață nouă, cu adevărat fericită. Raportăm cu mîn- drie conducerii partidului că în cooperativa noastră nu numai producția de grîu care ne-a adus titlul de cooperativă fruntașă pe țară a fost mare, ci și la celelalte culturi vom obține prpducții sporite : circa f> 000 kS porumb boabe la ha., 50 000 kg sfeclă de zahăr, 56 000 kg roșii. 2 230 kg fasole în cultură pură la hectar. Zootehnia ne aduce anul a- cesta venituri de circa 7 milioane lei. Averea obșthscă a »ooperativei este de peste 25 Biilioane lei. Ca urmare, va

loarea zilei muncă va ajunge la 46 lei. Din producția obținută am vîndut statului 1 914 tone de grîu, vom vinde 1 000 tone porumb boabe, precum și o mare cantitate de carne.Fără îndoială că rezultatele pe care le-am obținut se da- toresc sprijinului pe care l-am primit șj-1 primim din partea statului. Ne preocupăm de fructificarea la un nivel superior a ajutorului primit, dar urmărim în permanență să folosim înainte de toate propriile noastre posibilități. Sîn- tem hotărîți ca printr-o mal bună organizare a întregii activități, prin muncă asiduă, prin întărirea disciplinei si ordinii, să asigurăm creșterea continuă a producției. Printre altele ne propunem ca în 1970 să extindem îngrășătoria de porci la 5 000 de capete, iar încooînd din 1971 să depășim 10 000 porci grași livrați anual statului. Exprimăm conducerii partid''luf dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu.

me de unități fruntașe, constituind exemple cunoscute de acum de întreaga țară, ritmul intens în care se desfășoară lucrările de sezon în cooperativele agricole și întreprinderile de stat unde organizarea muncii, îndrumarea și controlul activită-

ții diurne sint eficiente, dovedesc că totul depinde de hărnicia și dăruirea oamenilor. Condițiile create aceleași atît pentru țele Galați și Brăila — semănatul cerealelor toamnă ș-a realizat pe treaga suprafață — cit pentru județele Constanța, Ilfov, Cluj, Mehedinți. Dîmbovița, Covasna, unde se constată serioase rămîneri în urmă. Experiența primelor 

sînt jude- unde de inși

sentimentele de adincă recunoștință ale cooperatorilor din Dor Mărunt, pentru viața nouă pe care o trăiesc și vă asigurăm că sîntem ferm hotărîți să muncim cu perseverență pentru înfăptuirea programului de înflorire a României socialiste trasat de Congresul al X-lea al partidului.Au mai luat euvînțul tovarășii, ing. Emil Bădescu, directorul I.M.A. Gîrbovi, județul Ilfov, ing. Ioan Toma, director la întreprinderea a- gricolă de stat Prejmer, județul Brașov, ing. Agripina A- 
lexandru, de la Cooperativa agricolă de producție Goicea Mare, județul Dolj, Ion Voi- 
chița, maistru la Uzinele „Semănătoarea" București.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.în repetate rînduri cuvântarea secretarului general al Partidului Comunist Român a fost subliniată de ovații puternice, prelungite. în indicațiile prețioase date de tovară
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se cere preluată șl generalizată.Efortului general, din unitățile agricole buie să-i adauge fără ve întreaga putere de că și iniția ivă. Din ciparea la muncă, din zarea și depășirea normelor zilnice de lucru, din calitatea muncii, fiecare tînăr țăran cooperator, mecanizator și lucrător din unitățile de stat trebuie să-și facă un titlu de onoare. Tradiția prezenței active a tinerilor din satele patriei în astfel de momente hotărîtoare — acolo unde este mai dificil și nu se admit amî- nări — obligă la inițiative de largă cuprindere, Ia o participare deplină. în fiecare moment ei, ca de altfel toți cei al căror loc de muncă este ogorul, trebuie să se simtă mobilizați și puternic ancorați pe frontul recoltei de cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite ieri ■ „Este necesar ca în cele cîteva săptămîni care au mai rămas pînă Ia sfîrșitul campaniei de toamnă să se lucreze așa cum se știe că trebuie să se lucreze în agricultura românească, adică zi și noapte".
GH. FECIORU
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șul Nicolae Ceaușescu, lucrătorii de pe ogoare, întreaga țărănime văd drumul ce trebuie urmat pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în vederea obținerii unor producții tot mai mari, pe măsura posibilităților agriculturii noastre socialiste.Adunarea populară consacrată „Zilei recpltei" a luat sfirșit într-u atmosferă plină de însuflețire. Toți cei pre- zenți și-au manifestat și cu acest prilej atașamentul lor profund față de Partidul Comunist Român, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru care corespunde intereselor vitale ale întregului popor.Din mulțime se aud puternice ovații și urale la adresa partidului, precum și exclamații: „Să ne trăiești mulți ani, tovarășe Nicolae Ceaușescu !“.După miting, conducătorii de partid și de stat fac un scurt popas la mustăria întreprinderii intereooperatiste din județul Ilfov, apoi trec prin

(Urmare din pag. I) le puse de stat la dispoziție ; se va realiza în felul acesta atît creșterea bunăstării țărănimii, cît și creșterea avuției generale a națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze).Cred că sînteți de acord cu mine, tovarăși, să adresăm țărănimii noastre cooperatiste, tuturor lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat și întreprinderile de mecanizare a agriculturii, tuturor specialiștilor agricoli un salut călduros și îndemnul de a face totul pentru a obține recolte tot mai bogate de pe pămîntul patriei noastre. (Aplauze pu
ternice).în prezent, întreaga atenție a organelor și unităților a- gricole, a organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din agricultură trebuie concentrată spre organizarea și realizarea, în cele mai bune condiții, a lucrărilor de toamnă. în primul rînd, este necesar să se asigure strîngerea în cel mai scurt timp a recoltei de porumb, sfeclă de zahăr, însilozarea unor cantități cît mai mari de furaje. Avem recolte bune aproape la toate aceste culturi. Strîngerea lor la timp, păstrarea lor în condițiuni corespunzătoare, este o necesitate imperioasă pentru buna aprovizionare, în tot cursul iernii, a populației cu produse agroalîmentare.Lucrătorii din agricultură, cooperatorii trebuie să înțeleagă că în acest sector de activitate nu există limită în ce privește orele de lucru. Este necesar ca în cele cîteva săptămîni care au mai rămas pînă la sfîrșitul campaniei de toamnă șă se lucreze așa cum se știe că trebuie să se lucreze în agricultura românească, a- dică, zi și noapte ; pentru că tovarăși așa cum se cunoaște, după aceea vor veni multe luni în care nu se va lucra nici o oră pe zi. în această ordine de idei vreau să mă adresez și sindicatelor cu cerința de a organiza activitatea în întreprinderile de mecanizare și în întreprinderile agricole de stat, nu după normele de orar ale Codului muncii, care nu corespund acestor sectoare, ci după necesitățile a- griculturii noastre, după necesitățile națiunii noastre socialiste, după nevoia de a îngriji W strînge recoltele în condi- țiuni bune. (Aplauze puter
nice). Socoteala timpului de lucru trebuie făcută nu pentru fiecare zi în parte, ci pentru întregul an, și atunci vom constata că mulți lucrători din agricultură sînt departe de a munci cele opt ore pe zi prevăzute în Codul muncii. Tocmai de aceea trebuie să înțelegem că atunci cînd muncile agricole sînt în toi trebuie să se lucreze zi și noapte ; numai așa se poate asigura efectuarea în cele mai bune condițiuni a lucrărilor de care depinde soarta recoltelor noastre. Aceasta este legea agriculturii, cine nu o înțelege, nu înțelege agricultura, nu înțelege cum se vor obține recolte bune (Vii aplauze).Vreau să mă adresez specialiștilor din agricultură. Avem un detașament puternic de a- proape 30 000 de specialiști a- gricoli cu studii superioare și medii. Este adevărat că un număr încă mare lucrează la centru, la județe și nu atîți cîți ar trebui, lucrează în unitățile agricole. Se impune să acționăm și aici cu mai multă hotărîre pentru a asigura o schimbare radicală în repartizarea specialiștilor ; va trebui ca mai mult de 75—80 la sută din specialiști șă fie încadrați în unitățile agricole de stat și cooperatiste, acolo unde se obține recolta și nu în bi- 
parcurile de distracții amenajate cu acest prilej.Pretutindeni în piață, se aud cîntece populare interpretate de artiști amatori. Se încing hore în care se prind și inalții oaspeți.Conducătorii de partid și de stat sînt conduși la plecare din Piața Obor de gazde, de un mare număr de cetățeni. Mulțimea îi aclamă îndelung. Oaspeții răspund prietenește saluturilor calde ale populației.„Ziua recoltei", tradiționala sărbătoare a țărănimii, a întregului nostru popor, a prilejuit și în acest an o manifestare a hotărîrii tuturor celor care lucrează în agricultură de a înfăptui sarcinile mari prevăzute de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea și modernizarea într-un ritm mai rapid a agriculturii noastre socialiste.

EMIL MARINESCU, 
CONSTANTIN ZLAVOG, 
MIRCEA S. IONESCU 

rouri. Agricultura nu se face cu hîrtii! Nu cu referate putem obține recoltele de care avem nevoie 1 (Aplauze pre
lungite).Este necesar ca specialiștii din agricultură să înțeleagă că poartă răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor agricole, pentru asigurarea cu semințe de înaltă productivitate și îmbunătățirea raselor de animale. De ei depinde în mare măsură ca într-un timp scurt să realizăm un progres fundamental în agricultura noastră.Noi apreciem, tovarăși, că avem rezultate bune în agricultură față de trecut; intr-adevăr, am obținut succese uriașe, dar față de ceea ce avem nevoie și față de ceea ce putem face, nu putem să fim încă mulțumiți! într-ade- văr, avem cooperative, cum ați auzit, cu 4 000 kg de grîu la hectar, avem întreprinderi agricole de stat cu 8 000 kg de porumb la hectar. Dar media pe țară a fost anul acesta de aproximativ 1500 kg de grîu la hectar la cooperative, deci cu foarte mult sub acele 4 000 kg, care nici ele nu reprezintă limita posibilităților noastre. La porumb avem cooperative cu 5 000 kg de porumb la hectar, dar media pe țară nu va trece cu mult de 2 000 kg. Oare așa cum în unele unități s-au putut obține recolte mari, nu este posibil ca și în celelalte să se ridice producția agricolă ?Eără îndoială că este posibil ! Aceasta impune însă specialiștilor din agricultură, și în primul rînd Consiliului Superior al Agriculturii, să ia toate măsurile pentru a asigura ca în fiecare unitate să se semene soiuri de mare productivitate, să se asigure plantelor îngrășămintele și mecanizarea necesară, să se efectueze în bune condițiuni lucrările agricole IN-aș putea spune, tovarăși, în fața dumneavoastră, în fața întregului nostru popor, că ne putem declara, cu mîna pe inimă — cum se spune la noi— satisfăcuți de felul cum au condus Consiliul Superior și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție activitatea din agricultura noastră în acest an. Sperăm că tovarășii din aceste organe vor trage toate concluziile, toate învățămintele din lipsurile care s-au manifestat și vom asista la o îmbunătățire simțitoare a muncii lor pe toate planurileDoresc să mă refer în cîteva cuvinte la institutele de cercetări agricole. în aceste unități lucrează aproape 8 000 de oameni — o armată întreagă, tovarăși. Cu toate acestea nu putem spune că a fost pe deplin rezolvată problema semințelor la porumb și la grîu ; nu s-au asigurat semințe corespunzătoare, de mare productivitate, pentru toate județele, pentru toate zonele tării. Există lipsuri serioase în ce privește asigurarea semințelor de legume ; deși s-a discutat mult această problemă, s-a făcut încă puțin. Producția de legume continuă să fie nesatisfăcătoare. Avem lipsuri destul de serioase în creșterea a- nimalelor. Producțiile de lapte sînt foarte mici, deși posibilități există, așa eum arată exemplul unităților fruntașe. Noi considerăm necesar că oamenii de știință din agricultură, toate institutele de cercetări agricole și stațiunile amplasate pe întreg teritoriul țării să treacă neîntîrziaț la înfăptuirea unui program național de îmbunătățire a soiurilor de semințe, a raselor a- nimalelor pentru ca în cincinalul următor să putem realiza o cotitură în aceste sectoare de activitate.Mai avem lipsuri și în asigurarea cu mijloace mecanizate. Trebuie să recunoaștem— deși astăzi e ziua recoltei și n-ar trebui să ne ocupăm de industrie — că unele mașini agricole, chiar produse de Uzinele „Semănătoarea", nu sînt întotdeauna corespunzătoare. După unele calcule făcute de tovarășii din agricultură, datorită defecțiunilor la semănători și combine am avut anul acesta o pierdere de 6—8 la sută din recoltă, cega ce nu este puțin.Industria construcțiilor de mașini, întreprinderile producătoare trebuie să ia măsuri ca mașinile agricole să asigure strîngerea recoltei fără pierderiDe asemenea, tovarăși, nu putem să nu recunoaștem că și cantitatea de îngrășăminte care se pune la dispoziția a- griculturii este încă mică. La noi s-au asigurat anul a- cesta în jur de 60—65 kg de îngrășăminte la hectar, în timp ce în țările vecine s-a ajuns la 200 kg ; sînt țări care utilizează 300 kg de îngrășăminte la hectar. Ministe

rul Chimiei trebuie să ia măsuri hotărîte pentru a asigura intrarea la timp în producție și cu întreaga capacitate, a unităților producătoare de îngrășăminte chimice, pentru a asigura satisfacerea nevoilor agriculturii noastre ; va trebui rezolvată mai rapid și problema asigurării celorlalte substanțe chimice de care are nevoie agricultura noastră.Subliniez toate acestea deoarece, criticînd agricultura pentru lipsurile sale, este necesar, să vedem, în același timp, că și alte sectoare de activitate — care trebuie să concure la obținerea unor recolte bogate — nu-și fac datoria așa cum se cuvine. Este necesar ca organizațiile de partid din întreprinderile industriale, comitetele de partid, ministerele, toți salariații din aceste întreprinderi să-și analizeze în mod exigent activitatea, să ia măsuri pentru ca industria noastră să-și îndeplinească mai bine obligațiile față de agricultură. Numai unind eforturile industriei, ale organelor agricole, ale țărănimii, ale specialiștilor vom putea rezolva într-un timp scurt marile probleme ale dezvoltării agriculturii noastre, vom putea obține recolte mari care să asigure din belșug aprovizionarea populației, să contribuie la creșterea avuției naționale, la înfăptuirea programului general de dezvoltare socialistă a patriei noastre. (Aplauze puter
nice).Desigur, tovarăși, realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului cere eforturi serioase în toate domeniile de activitate. Ceea ce am înfăptuit pînă acum, în industrie, în agricultură, în știință, în dezvoltarea învă- țămîntului și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului nostru este dovada grăitoare că dispunem de mijloacele și forțele necesare pentru ca prevederile Congresului al X-lea să fie realizate cu succes. Este necesar să îmbunătățim continuu organizarea activității noastre în toate domeniile, să asigurăm folosirea mai bună a forței de muncă, repartizarea specialiștilor în sectoarele hotărîtoare ale producției de bunuri materiale. Cu toții trebuie să înțelegem, tovarăși, că depinde de noi să asigurăm creșterea avuției generale a națiunii noastre socialiste, ridicarea bunăstării întregului popor. Acest deziderat se va realiza în măsura în care flecare, la locul său de muncă, își va îndeplini cum trebuie obligațiile. începînd de sus și pînă jos și de jos pînă sus, fiecare trebuie să înțeleagă că este un soldat al partidului, al națiunii noastre socialiste și trebuie să acționeze cu răspundere față de popor, față de viitorul socialist al patriei noastre. Aplauze puter
nice).în dezvoltarea socialistă a tării, în ridicarea bunăstării poporului, constă principala o- bligație a partidului comunist de guvernămînt. Felul în care partidul conduce și îndrumă făurirea societății socialiste este expresia cea mai grăitoare a aplicării marxism-Ieni- nismului, a îndeplinirii rolului său de forță conducătoare în societatea socialistă și, în același timp, a îndeplinirii obligațiilor sale internaționaliste.Se discută mult despre sarcinile naționale și internaționale, lăsîndu-șe să se înțeleagă uneori că principala obligație 
a unui partid comunist ar fi să se ocupe de probleme internaționale, și că preocuparea accentuată, perseverentă, față de problemele dezvoltării interne ar împinge spre naționalism. Oare așa să fie tovarăși ? Oare faptul că un partid se ocupă cu energie și intensitate de asigurarea făuririi cu succes a societății socialiste și comuniste în patria sa poate fi interpretat ca o nepreocu- pare față de interesele generale ? Nu, tovarăși ! A țe rezuma să discuți despre probleme internaționale, negli- jind problemele dezvoltării interne neîntrerupte înseamnă a dăuna înseși construcției socialismului, a dăuna victoriei socialismului în lume (A- 
plauze puternice).Noi înțelegem să ne ocupăm cu toată răspunderea de edificarea societății socialiste, de întărirea puterii economice, științifice și culturale a patriei, de ridicarea nivelului de trai și a conștiinței socialiste a poporului, de întărirea capacității de apărare a țării, fiind conștienți că în felul a- cesta România devine un detașament tot mai puternic al sistemului socialist mondial, o forță de seamă în lupta pentru socialism, împotriva imperialismului, pentru progres social și pace în lume. (A- 
plauze puternice).Influența socialismului pe plan mondial este în mare 

măsură determinată de rezultatele pe care fiecare țară socialistă le obține în creșterea producției, în ridicarea bunăstării poporului, în dezvoltarea democrației socialiste, în crearea tuturor condițiilor pentru manifestarea plenară a fiecărui cetățean la viața patriei socialiste. (Vii aplauze). In aceasta se exprimă, de alftel, și procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puter
nice).Internaționalismul comuniștilor români constă în solidaritatea cu toate țările socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească, cu forțele antiimperialiste ; preocuparea continuă pentru depășirea divergențelor existente astăzi între țările socialiste, pentru întărirea colaborării lor în toate domeniile de activitate, asigurîndu-se dezvoltarea liberă și independentă a fiecărui stat socialist, întărirea unității lor în lupta comună pentru socialism și pace. 
(Aplauze prelungite).Internaționalismul comuniștilor români, al poporului român, constă în sprijinul pe care l-au acordat și îl acordă popoarelor care luptă pentru independență națională, pentru scuturarea jugului colonial, în ajutorul pe care-1 dau poporului vietnamez, tuturor popoarelor care se ridică cu arma în mînă pentru libertate, pentru dreptul de a-și făuri soarta așa cum doresc ele, fără nici un amestec din afară. (Vii 
aplauze).Politica internațională a României constă în faptul că țara noastră acționează cu hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, fiind convinsă că pe a- ceastă cale, — cu participarea activă la viața internațională a tuturor popoarelor, mari și mici, — este posibil să se împiedice aruncarea omenirii într-un nou război mondial, să se asigure pacea pe pămint. 
(Aplauze puternice).Preocuparea țării noastre pentru problemele internaționale se poate vedea în activitatea intensă desfășurată de guvernul român pentru înfăptuirea securității în Europa. Considerăm că este timpul să se ajungă la realizarea unor relații noi între statele de pe continentul nostru, — relații care să se bazeze pe respect reciproc, pe neamestec în treburile interne, pe întărirea suveranității și independenței fiecărei națiuni, pe adevărata egalitate în drepturi între toate țările ; pe această bază se va putea exclude posibilitatea izbucnirii unui nou război pe continentul nostru, se vor putea crea condiții ca toate națiunile europene, colaborînd între ele, să se dezvolte tot mai mult pe calea progresului și civilizației, înfăptuind securitatea pe continentul nostru contribuim la cauza destinderii și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).Iată, tovarăși, cum, în mod armonios, partidul și guvernul nostru îmbină sarcinile naționale cu cele internaționale — care constituie un tot indisolubil. Iată cum acționează statul nostru pentru a asigura construcția socialismului în România și pentru a-și aduce contribuția la cauza socialismului, păcii și progresului în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).Și în viitor, partidul și statul nostru vor acționa cu consecvență în această direcție, considerînd că numai și numai așa ne facem datoria atît față de poporul român, cît și față de celelalte țări socialiste, față de mișcarea comunistă internațională, de cauza progresului din întreaga lume. 
(Aplauze puternice).în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea mea, a conducerii noastre de partid și de stat, că lucrătorii din agricultură nu vor precupeți nici un efort pentru a asigura îmbunătățirea radicală a activității lor, pentru a obține recolte tot mai bune și a contribui astfel la înfăptuirea programului general de dezvoltare al României socialiste.Dați-mi voie să vă adresez, dumneavoastră, celor prezenți aci, țărănimii cooperatiste, lucrătorilor din agricultură tuturor oamenilor muncii din patria noastră urarea de a obține noi și noi succese pe drumul ridicării economice, sociale, culturale a României, a bunăstării poporului român !Vă doresc tuturor multă sănătate și multă fericire. (A- 
plauze îndelungate, urale. Se 
scandează „CEAUȘESCU", 
„CEAUȘESCU", „P.C.R." — 
„R.S.R.". Cei prezenți la adu
nare ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru Comite
tul Central, pentru «ecretarni 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu).
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Altangherel, ComitetuluiBator,

Portul de la Baltica

Așadar încă un 
copil vitreg ai 
sportului nostru 
— ciclismul de 
pistă — și-a în
deplinit obliga
ția de flecare în-

în R. P. Mongolă

® ATLETISMUnul din ultimele concursuri atletice cu caracter republican, desfășurat sîmbătă și duminică la Bacău, s-a deosebit succes, a rezultatelor exemplar de fruntea rezultatelor se situat excepționalul record Iui Leonida Caraiosifoglu (Dinamo) la 50 kilometri marș de 4h 19’18”4/10, performanță care, pe lingă titlul de campion României, îl ridică printre mai buni mărșăluitori lume. La decatlon juniori pentatlon junioare, titlurile fost cîștigate de Vasile Bogdan cu 6 228 puncte și respectiv de 
Cornelia Popescu cu 4239 puncte (nou record republican la junioare).In total au fost realizate recorduri republicane la probele clasice și neclasice dintre care juniorul Petre Lupan (Metalul) la 2 000 metri cu 5'27”5/10, iar echipa de ștafetă a C.A.U., la 4 x 800 metri seniori, a realizat, de asemenea, un nou record.

bucurat de un atît ca valoare cît și ca mod organizare. In cuvine al
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• Cu o săptămînă
Portugalia • Un

înaintea meciului
derby rugbîstîc sub

așteptări • 8 recorduri republicane la
concursul de la Bacău • S-a tras cortina
peste „Europenele" de baschet

încrederii• 9

masculin

cu

Vizita delegației
de activiști
C.C. al P.C.R

ULAN BATOR 5 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Ulan Bator, Sandu Ioan, a organizat o întîl- A nire tovărășească cu prilejul vizi- tei în R. P. Mongolă a delegației de activiști ai C.C. al P.C.R., 0 condusă de Victor Bolojan, rv^Lf1' —x 1 D T? A, * .MUDughersuren, i Politic, al P.P.R.M., prim-secretar de Partid activiști de

ceput de toamnă 
de a distribui 
tricouri cu trico
lor. De ce vi- — 
treg ? Pentru că, 
de fapt, doar 
două secții bucu- 
reștene de ci- 
clism au contat Q 
și de data aceas
ta în întrecerea 
pentru titlu — 
Steaua și Dina- 
mo — în timp 
ce alte prezențe 
le-am putut nota a 
doar sporadic ; w 
pentru că plstar- 
zil seniori, au
tentici, îl putem A 
număra pe dege- 
te, în rest fiind 
folosiți cicliști 
specializați în A 
probele de șosea; 
pentru că tine
rii cicliști oco- 
lese inexplicabil 
școala velodro- 
mului, fiind pre
ocupați de pro- 

public, premii șl Kl

membru al C.C. al P.C.R. participat: _. ___ =0 membru al Biroului secretar al C.C. i' B. al din Ulan partid. Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.In timpul vizitei în R. P. Mongolă, delegația de activiști ai C.C. al P.C.R. a fost primită de T. Dughersuren, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M. A participat Sandu loan, ambasadorul României în R. P. Mongolă. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

de la DuklaFRAGA 5 — Corespondentul Agerpres, E. Ionescu, transmite : In localitățile legate de primele lupte împotriva fascismului pe teritoriul Cehoslovaciei au avut loo duminică, manifestări consacrate celei de-a 25-a aniversări a operației victorioase de la Dukla. La Monumentul armatei cehoslovace de la Dukla au fost depuse coroane de flori din partea conducerii de partid și de stat cehoslovace, a delegațiilor militare din țările participante la Tratatul de la Varșovia, printre care și delegația militară română, condusă de general-colonel Ste- rian Țîrcă, adjunct al ministrului forțelor armate.Solemnitatea depunerii de coroane de flori a avut loo și Ia Monumentul Armatei Sovietice din localitatea Svidnik.Mitingul a fost deschis de P. Colotka, președintele guvernului slovac. Președintele L. Svoboda a vorbit despre importanța istorică, politică și militară a operației din strîm- toarea Dukla. Tn continuare a rostit un cuvînt de salut mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, ministrul apărării naționale a U.R.S.S.
Festivalul anual al 
ziarului „Akahata“

Zeci de mii de oameni au luat parte la 
mitingul organizat de P. C. din Japonia

hot
TELEFON PENTRU 

SCÎNTEIA TINERETULUI’1

tricolori
LOTUL REPREZENTATIV STEAGUL ROȘU: 3-1meciul test al reprezen- ingrijorare instaurat inBRAȘOV (prin telefon): împotriva ambianței oferită de natură pentru tativei — cam posomorita șl amenințînd tot timpul a ploaie — climatul de ultimele zile in inimile selecționerilor și selecționabililor ca urmare a eșecurilor de miercuri, a început să se destrame treptat după primele schimburi de mingi. După cite ne-am dat seama și din contactul avut cu întregul lot, băieții au învins momentul demoralizator și in „cartierul general” al tricolorilor domnește atmosfera de lucru.

bele rutiere, __ ,____ _ „_____
sosiri festive ; pentru că, în sfîr- 
șit, nici chiar calendarul compe- 
tițional ciclist intern, prin alcă
tuirea lui, nu urmărește o îmbi
nare plstă-șosea, care ne-ar putea 
da acei alergători de clasă. Spec
tatorii — în medie, pe reuniune, 
cam tot atîțîa citi concurent! — 
au aplaudat politicos! campionii 
ediției ’69.

l 009 ni cu start de pe loc : Flo
rian Negoescu (Steaua) — 1.11,5 
min. ; urmărire individuală (4 000 
m) : Constantin Gonțea (Steaua) ; 
proba cu adițiune de puncte (100 
ture) : Mircea Virgil (Steaua) — 
124 puncte, 57,14 min. ; urmărire 
Pe echipe (...trei formații !) : 
Steaua (C. Gonțea, P. Soare. P. 
Dolofan, M. Virgil) 4,43:6/10 ; semi- 
fond cu antrenament mecanic : 
Mircea Vlrgi! - Ion Pomană 
(Steaua) — 65,227 km acoperit! în 
4 manșe a 15 minute.

LA TOKIO a avut loc duminică cel de-al unsprezecelea festival anual al ziarului „Aka- nata" — organ al Partidului Comunist din Japonia. Pe colinele parcului Yoyogi. de lingă fostul sat olimpic, s-au adunat aproape o sută de mii de locuitori ai capitalei nipone pentru a sărbători acest eveniment. Cu acest prilej, a loc un mare miting : în zidiu se aflau, printre Sanzo Nosaka, președinteP.C.J., Kenji Miyamoto, secretar general al P.C.J., precum Și oaspeți din străinătate.
avut pre- alții, al

Luind cuvîntul, în numele C.C. al P.C.J., Yojfro Konno, membru al Prezidiului C.C., a relevat intensificarea acțiunilor populației nipone care se pronunță mai energic pentru retrocedarea imediată a Okinawei și abolirea Tratatului de securitate japono-american. El a a- dresat un apel partidului socialist japonez, altor organizații progresiste din țară în vederea creării unui front comun al tuturor forțelor democratice japoneze.
După Conferința

VIOREL KABA
de la Brighton

Cele spuse mai sus își găsesc expresie și în comportarea de ieri în meciul cu stegarii. Deși a învins cu 3—1 (au înscris Lu- cescu de două ori și Neagu' pentru lot și Florescu pentru localnici, care a mai ratat și un 11 metri, excelent apărat de Ghiță), nu se poate afirma că echipa națională a dat satisfacție deplină. Dar, că a evoluat satisfăcător, asta da. Antrenorii au verificat, unele idei tactice în condițiile unei replici dîrze a gazdelorDesigur, cel mai In măsură să fixeze exact caracteristicile partidei, nivelul evoluției jucătorilor, este antrenorul reprezentativei, Angelo Niculescu. Iată ce ne-a declarat, după meci ; „A fost un joc bun, interesant, în care ambele echipe au depus eforturi pentru îndeplinirea sarcinilor de joc indicate. Pentru noi, „Steagul roșu" în formă a fost un toarta bun sparing-partener, reușind să pună probleme atît apărării cit și atacului. Unii jucători se prezintă bine, alții mai puțin... Mă bucur că Dan a jucat bine, deși, psihologic vorbind, el trebuie să cîștige săptămînă a- ceasta în energie și poftă de joc. Bine au jucat Dembrovschi și Domide, deși nu-s încă refăcuți. Portarii, amîndoi, și Răducanu și Ghiță, alături de Radu, Hăl- măgeanu, Dinu au fost la înălțime. Lucescu și Dobrin numai in parte. Ultimul a avut sclipiri care au folosit partenerilor de atac, dar a avut și pase greșite. Este Dine că s-a situat în postura de conducător de joc, stînd mai retras. Nu a mai jucat pentru el, ca de obicei, ci pentru echipă, cîștigîndu-și încrederea coechipierilor. Neagu și Ghergheli, care au intrat mai spre sfîrșit, au dat randa-

ment. Tufan, în schimb, nu prea. Regret că nu l-am putut folosi pe Dumitrache, fiindcă nu-i refăcut după traumatismul de la genunchi. De abia la antrenamentul de marți îl vom încerca... Ne rămîn încă de pus multe probleme la punct săptămînă aceasta și cred că vom reuși"Intr-adevăr, tehnicienii trebuie să lucreze la perfecționarea mecanismului nu pare încă pus trebuie.

• RUGBI
lucrărilor celei

VASILE

echipei, care la punct cum
CABULEA

MERIDIAN
MERIDIAN !

MERIDIAN ,

• S-au încheiat întrecerile pe echipe din cadrul balcaniadei de tenis de masă de la Atena. Un frumos succes a repurtat echipa feminină a României, care a cucerit titlul de campioană balcanică, în- vingînd în meciul decisiv cu 3—1 selecționata Iugoslaviei.• La Tallin, în campionatul european de volei pentru junioare selecționata română a întrecut cu 3—0 echipa Belgiei, clasîndu-se pe locul 7.

• CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Patria (orele 12; 15; 18; 21).
• NOAPTEA PE AUTOSTRADA : 
(zilele filmului din R.D.G.) rulează 
la Republica (orele 10; 12,30; 15; 18; 
20,30).
• PARIA î rulează la Luceafărul
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20.30). Sala Palatului
(ora 19,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
• LA NORD SPRE NORD-VEST : 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30).
• ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Union (ora 20,00).
• A TRAI PENTRU A TRĂI : ru
lează la . Union (orele 15,30 ; 18).
• ICONOSTAS : rulează la Unirea 
(ora 15,30).
• MEMENTO : rulează la Cotro- 
cenl (ora 20,30).
• 6 CHESTIUNE de ONOARE : 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30; 
18), Viitorul (orele 18; 20.30).Î TINEREȚE FARA BATRINE-

E : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18: 20,15), Viitorul (ora 15,30).

• CONTESA COSEL : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19).
• O NOAPTE FURTUNOASA : 
rulează la Munca (ora 20).
• GIOCONDA FARA SURtS : ru
lează la Rahova (ora 20,30).
• TIGRUL : rulează la Lumina 
(orele 9,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
20,45), Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20).
• MARATON : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20.30).
• ARMATA CODOBATURILOR 
DIN NOU IN LUPTA : rulează la 
Flacăra (ora 15,30).
• SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Gluleștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,15: 20,30).
« CREOLA. OCHII-ȚI ARD CA 
FLACARA : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18). Rahova (orele 15,30; 
18).
« AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează la Vitan (ora 20).
• CAVALERII AERULUI: rulea
ză la Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).
• LOVITURĂ PUTERNICA : ru
lează la Progresul (ora 20,30).
• VIRSTA INGRATA i rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,45 în conti
nuare), Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
• OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează Ia Popular (orele
20.30) .

Unul dintre dcrbiurile cam
pionatului national de rugbi s-a 
consumat ieri după-amiază pe 
stadionul Progresul ți a dat eiș- — - ,. ■ .. care 

13—6 
Di-

nală de la 45 m. Și, cînd nu mai rămăseseră decît 15
tig de cauză Grivifei roșii, 
a învins cu scorul final de 
(0—3), echipa campioană, 
nanio.După o repriză in care bele formații s-au studiat,__ce am înregistrat două eliminări în primele 5 minute, (Pop — Grivița roșie și lorgulescu — Dinamo), după un debut violent și după marcarea unei splendide încercări dinamoviste (Istu- dor), deci. în general după o repriză normală, jocul a devenit în cea de-a doua sa parte oarecum neobișnuit Astfel, o perioadă întreag^ loviturile de picior pedeapsă se succed și alternează copios. Tn acest fel, Iri- mescu egalează 3—3, iar Nica Gh. (Dinamo) ridică scorul Ia 6—3 printr-o execuție excepțio-

am- după
mai nute de joc, dinamoviștii nesc seria gafelor fatale, gomir ți Dăiciulescu. pe dau ocazia lui Irimescu și oectiv Onuțiu să profite și să înscrie două încercări din Tibuleac transformă una gurăScorul exprimă dîrzenia care grivițenii și-au apărat în ultimul minut șansele, iar pe de altă parte neseriozitatea și 

j:------------------‘‘C-, pre.de în- proptii ales de

mi- 
por- 
D ră
rind, 
res-

cupînăprecaritatea dinamovistă, cum și lipsa lor credere în forțele ifapt relevat mai faptul că linia lor de 3/4 nu a acționat decis și tăios nici măcar cînd au beneficiat de balonul din margine, preferind să șuteze în speranța că vor păstra astfel rezultatul)
• POPICE

NOU RECORDTimp de trei zile, pe arena Voința din Capitală s-au desfășurat finalele campionatului național de popice. La capătul u- nor întreceri echilibrate, au fost desemnați campionii naționali la seniori și junioare individual, Ia perechi seniori. La proba de perechi, maeștrii eme- riți ai sportului Petre (Flacăra Cimpina) 975 p.d. Cristu Vînătoru (Petrolul iești) 943 p.d. au stabilit nou 1918 bilitLa campion este Petre Purge

record național,p.d. (vechiul record anul trecut 1870 p.d.). seniori individual,
Purge ȘiPlo- un totalizînd sta-noul cu

D. M.
NAȚIONAL

încheierea— de-a 68-a Conferințe anuale a 0 Partidului laburist britanic lasă loc unor concluzii : o importantă parte a mișcării la- 0 buriste și sindicale e nemulțumită de principalele linii directoare ale politicii Partidului • laburist în problemele interne si ext.er
care • 
sin- |

și externe (documentul final in-titulat ,.Agendă pentru o ge-nerație” a fost adoptat cu3 000 562 voturi pentru Și2 272 000 contra)| în ciuda a-

landa. Danemarca și Norvegia). „Spre deosebire de 1961 — declara cu destulă emfază Wilson — nu mai sîntem în situația de a ne îndrepta spre Europa (celor șase) cu pălăria în mină. Europa are nevoie de noi tot atît de mult — unii spun chiar mai mult — cît avem noi nevoie de ea“.Ceea ce s-a remarcat cu șurință a fost insistențacare liderul partidului laburist a relevat, în fața celor 1 100 de delegați, realizările pozitive ale guvernului din ulti- limitîndu-se pe scurt viitor, care

u-
C’Jprecierilor aduse în cuvîntarea sa rezultatelor conferinței, liderul partidului, Harold Wilson, —a considerat necesară o rema- ./_________ , măsurăsă contribuie la în- — unirea platformei guvernării 0 laburiste în vederea obținerii mandat la viitoarele

• a considerat necesara niere guvernamentală, convenită__ târireaunui nou alegeri generale.

1827 p.d., iar la junioare Ana Marcu (Gloria București) cu 828 A p.d. “
U. T.

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI PE LOCUL 9 LA NAPOLIEchipa masculină de baschet a României și-a încheiat participarea la campionatul european cu o victorie asupra echipei Greciei (87—81), rezultat cu care ocupă însă doar locul 9 în clasamentul final.
LI O I? IS* I Imp Sas ww

Harold Wilson, a anunțat duminică seara principalele schimbări survenite în urma remanierii cabinetului său. Acestea constau în crearea a două „super ministere”. Anthony Wedgwood Ben, ministrul tehnologiei, va răspunde și de Departamentul energiei și serviciile Ministerului Economiei, care s-a desființat, precum și de cele ale Comerțului. Anthony Crosland, va conduce Secretariatul de stat pentru administrația locală și planificarea regională. Noul guvern britanic are 21 de membri, fată de 23 citi erau în vechiul cabinet.™ Pe plan Intern s-au menținut divergențele dintre cerințele• marilor centrale sindicale și politica plăților și salariilor a partidului. Prevederile princi-• pale ale programului de austeritate, atenuate la presiunea

mii cinci ani apoi să prezinte obiectivele pentru ar fi putut suscita controverse. Desele menționări ale lanței de plăți pozitive în mul semestru al acestui an milioane de lire excedent), cum și a creșterii cu 9 la a volumului exporturilor tanice în primele 8 luni ale a- cestui an, au cules aplauzele solicitate și care trebuiau să sublinieze cu orice preț pentru opinia publică engleză „spiritul de unitate" al laburiștilor.Discursurile bine dozate ale liderului laburist conținînd a- tacuri puternice la adresa conservatorilor și a „metodei" lor de guvernare, care a dus la deficitul de 184 milioane de lire în 1964, au deschis practio campania electorală în Marea Britanie. Cele 2 272 000 de voturi împotrivă, acumulate de „Agenda pentru o generație”, rezumatul politicii laburiste în principalele probleme interne și externe și considerată baza viitorului manifest electoral, nu sint, desigur, un imbold, dar observatorii politici apreciază că interesele de partid probabil au să primeze, raliind pe laburiștii dezidenți, în efortul de a asigura pentru partidul lor al treilea mandat de guvernare.

ba- pri- (190 pre- sută bri-

Biletul de tren indică o 
distanță de 222 kilometri. 
Dar între Berlin și Rostock 
am avut impresia că parcurg 
distanța dintre două ano
timpuri. Am părăsit Berlinul 
cu ploaie, vînt și un frig în 
care descifrezi apropierea 
iernii, pentru a descoperi la 
nord, pe malul Balticii un 
oraș cu cerul senin, care nu 
se grăbește să intre în ano
timpul vifornițelor. Este ade
vărat, în apropierea lui 
Warnemiinde, plaja a rămas 
de mult pustie, chioșcurile 
de paie devenite inutile stau 
răsturnate în iarbă, iar ma
rea parcă bolborosește o 
rugă zadarnică către soare. 
Rostock înseamnă o istorie 
de 750 de ani. O descope
rim în clădirile cu vitrine, în 
stilul goticului tîrziu sau sub 
bolțile ce evocă Renașterea 
flamandă. Ne oprim lingă 
zidurile păstrate prin secole 
și fotografiem silueta turnu
lui ce veghează strada Kro
pelin. Dar Rostockul pe care 
îl vom cunoaște este un 
oraș cu mult mai tînăr, un 
oraș al ultimului deceniu.

„Portul oceanic a fost 
inaugurat în prima zi a lui 
mai din anul 1960". Siegfried 
Silberbach, directorul tehnic, 
evocînd istoria acestui port 
tînăr, face apel la cifre. 
16 500 de vase au ancorat ia 
cheiurile sale din ziua aceea 
a lui 1960, cînd primul car
gou a apărut în noul port și 
pînă în prezent. Dar numai 
cu 10 ani în urmă, aici se 
mai găsea un mic sat pes
căresc înconjurat de pășuni 
și de păduri. Noul port nu a 
schimbat însă doar petecul 
acesta de pămînt, nu a ope
rat o simplă modificare geo
grafică ci a impulsionat exis
tența Rostockului. Oraș mo
noton de provincie, care tră
ia în umbra amintirilor, a 
dobîndit vitalitate grație 
transplantului industrial. De 
la 80 000, numărul locuito
rilor a crescut vertiginos 
pînă la 190 000. Dar să re
venim în port.

Aproape trei ani au durat 
lucrările de construcție, și 
ele sînt legate în mare mă
sură de munca tineretului. 
De altfel și în prezent, cînd 
se cere o altă calificare de
cît cea de constructor, me
dia vîrstei celor ce lucrea
ză în port este de 25 de ani. 
Rostockul dispune de insta
lații moderne de încărcare și 
descărcare. „Hamalul" nr. 1 
este macaraua denumită 
Goliath, capabilă să poarte 
cu brațele ei de oțel încăr
cături de 100 de tone. Un 
canal maritim de 7 kilome
tri face legătura cu Baltica. 
In septembrie, 830 000 tone 
de mărfuri au trecut prin 
port. Anul acesta se vor de
păși 8 milioane tone iar pro
iectele prevăd pentru 1970 
cel puțin 10 milioane tone 
de mărfuri transbordate.

Vizităm portul. In apro
pierea noastră, un vas din 
Bremen, alături altul grecesc. 
Produse cu diferite destina-

ții se înșiruie pe ci»' uri și 
depozite. Noul tip de Wart
burg, allot în vecinătatea 
unor mașini unelte cu desti
nația Bombay, zahăr din 
Cuba, automacarale aduse 
din R. P. Chineză, mărfuri 
realizate în Polonia vecină 
sau în zone mai îndepărtate 
ale globului și-au dat întîl- 
nire la Rostock. Directorul 
tehnic al portului ne spunea 
că preocuparea principală o 
constituie în prezent extin
derea spațiilor de depozita
re corespunzător volumului 
crescînd al operațiunilor de 
încărcare și descărcare. In- 
cepînd din 1969, din multiple 
rațiuni economice, s-a in
trodus transportul cu con
tainere. Portul va cunoaște 
treptate amenajări pentru a 
se adapta noilor cerințe. 
Pînă atunci containerele sint 
instalate pe o platformă.

Dimensiunile noului Ros
tock le-am putut cunoaște în 
drumul către șantierele na
vale Warnow. „Vîrsta" car
tierelor se putea distinge cu 
ușurință. Primii ani de după 
război, ani grei de recon
strucție, îi regăsim în zidu
rile austere, cu tonalități ce
nușii, Ultimii ani au adus m 
peisajul orașului blocuri mo
derne, cu linii zvelte, soluții 
în care s-au contopit elegan
ța și utilul. Dar unde se ter
mină Rostockul ? Arhitecții 
au avut la îndemînă >. ații 
vaste pentru realizarea pro
iectelor lor, nu au avut de 
soluționat probleme atît de 
complicate ca la Berlin. Trei 
orașe-satelit au extins limi
tele Rostockului și construc
țiile încă nu s-au încheiat, 
intre 1960—1967 au fost alo
cate pentru construcțiile de 
locuințe 137 milioane de 
mărci. Sudstadt are 15 000 
de apartamente. Cel mJ 
modern este totuși Liîtten- 
Klein situat în apropiere 
de pitorescul Warnemiinde. 
Construcția sa a început în 
1964. Blocurile înalte sînt 
realizate din prefabricate în
tr-un ritm rapid. Lutten-KIein 
are 30 000 de locuitori dar 
într-un viitor — despre care 
se afirmă că este apropiat 
— 100 000 persoane vor
popula această zonă a Ros
tockului.

Ziua petrecută la Rostock 
o încheiem în decorul șan
tierelor navale. Oamenii a- 
cestui oraș s-au specializat 
în construcția de cargouri, 
vase de pescuit, vase cu des
tinație științifică și altele 
S-au specializat construind ț- 
învățînd, transformînd ora
șul hanseatic căruia docu
mente prăfuite îi atribuie 
vîrsta respectabilă de 750 de 
ani, dar care se înfățișează 
vizitatorului cu vigoarea ti
nereții. Secretul acestei 
reți îl găsim în portul în care 
forfota nu se stinge nicio
dată.

EUGENIC OBREA

ROSTOCK — 4 octombrie 
1969.

Sosirea la Berlin a delegației

de partid și de stat române

Duminică 
o delegație 
stat condusă de too. Ion Pâ- 
țan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care va participa 
ia manifestările prilejuite de 
cea de-a XX-a aniversare a 
R. D. Germane. Din delega
ție fac parte Gheorghe Pe
trescu, membru supleant al

a sosit la Berlin 
de partid și de

C.C. al P.C.R., secretat al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România, 
membru al Consiliului Natio
nal al Frontului Unității So
cialiste, Nicolae Ghenea, am
basadorul Republicii Socia
liste România in R. D. Ger
mană.

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Unirea (orele — — 
Flacăra (orele 18; 20,30).
• OMUL, ORGOLIUL,
TA’: rulează la Aurora țvreie 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 8.30: 11; 13,30; 16; 18.30; 21).
• OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18: 20,15), 
Vitan (orele 15,30; 18).
• ARUNCAȚI, BANCA ÎN AER : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).
• OMUL CARE 
LIARDE : rulează 
rele 9; 11,15; 13,30;
Grivița (orele 9;
18,15; 20,30), 1.
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).
«UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Bucegl (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45), Miorița 
(orele 9,30: 12; 15,30: 18; 20,30), Arta 
(orele 9—15.45 în continuare ; 18; 
20,30).
• ADIO GRINGO : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).
• SHERLOCK HOLMES : rulează
la Popular (orele 15,30; 18).
• COMISARUL „X" ȘI BANDA 
„TREI CÎINI VERZI” : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18), înfră
țirea (orele 15; 17,45; 20).
• ANGELICA ȘI SULTANUL S 
rulează la Feroviar (orele 8,30; 11;

18; 20,15),

VENDE-
(orele 9;

VALORA Mi
la Victoria (o- 
16; 18,30; 20,45), 
11,15; 13,30; 16;

Melodia (orele 9;

13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior (orele 
9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11,15; 15,45; 18,15; 20,30).
• MONDO CANE : rulează la 

•. Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

LUNI 6 OCTOMBRIE 1969

• 18,00 Buletin de știri • 18,05 
Pățaniile lui Sidorel. Film muzical 
cu marionete • 18,20 Profesiunile 
viitorului. Reportaj-anchetă, pri
vind profesiunile de viitor ale ti
neretului • 18,45 Carnet cinemato
grafic • 19,10 Cîntă corul Sindica
tului învățămîntului din Iași
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 între metronom șl crono
metru — emisiune concurs • 21,00 
Roman foileton „Lunga vară fier-

(XXII). Reuniune în stilblnte' ,____ ,. _________ ___ ____
italian • 21,50 Cadran — emisiu
ne de '
• 22,20 Valuri șl cîntece — film 
realizat de Televiziunea din 
R.D.G. • 22,45 Telejurnalul de 
noapte.

actualitate Internațională

membrilor proveniți din sindi- cate, prin renunțarea la para- 0 grafele care prevedeau prelungirea împuternicirilor adminiș- trației pentru controlul salarii- 0 lor, au fost menținute. Tn discursul său, Wilson a încercat să atenueze ecoul nefavorabil • al criticilor aspre aduse politicii guvernului în cadrul recentei Conferințe anuale a sindi- • catelor de la Portsmouth, undestînga laburistă și-a întărit sensibil pozițiile._ Tn domeniul politicii externe, 0 adversarii aderării la Piața comună și-au exprimat îngrijorarea că Marea Britanie va 0 trebui să plătească un preț prea ridicat pentru statutul de membru al Pieței comune și că e- A fectele economice pozitive ” scontate de guvern s-ar putea dovedi iluzorii în condițiile u- • nei adaptări forțate a economiei britanice la cerințele acestei organizații, pe cînd repercu- • siunile negative asupra vieții sociale ar putea fi majore, ca- racterizîndu-se printr-o creștere a prețurilor la produsele a- 0 limentare. Harold Wilson, însă, în discursul său nu a lăsat loc de manevră îndoielilor mani- A festate de oponenți, anunțînd că guvernul se pregătește pentru negocierile recomandate de • Comisia Pieței comune cu țările candidate (Marea Britanie, Ir-

DOINA TOPOR

AUDIERI ALE PROPUNERILOR 
SENATORILOR PRIVIND

POLITICA S.U.A. ÎN VIETNAM• Senatorul William Fulbright a convocat pentru 27 octombrie o sesiune de audieri televizate a Comisiei senatoriale pentru problemele externe, al cărei președinte este. El a declarat sîmbătă că în cadrul acestor audieri va fi e- xamlnată politica vietnameză a administrației. „Peste 45 000 de americani au murit într-un război care nu a primit niciodată aprobarea expresă a Congresului", a arătat el. Fulbright a precizat că în cursul audierilor vor fi examinate propunerile formulate de senatori în legătură cu politica vietnameză a administrației, inclusiv proiectul de rezoluție prezentat de senatorul republican Charles Goodell, prin care se cere retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud

pînă la 1 decembrie 1970. In fața Comisiei urmează să a- pară la 27 octombrie secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, iar Ia 30 și 31 octombrie ministrul Apărării, Melvin Laird,
NOI INCIDENTE LA BELFAST• O NOUĂ SERIE de incidente au izbucnit în cursul nopții de sîmbătă spre duminică la Belfast. în Irlanda de nord. Un grup de aproximativ 200 de demonstranți protestanți au atacat trupele britanice de ordine care au recurs la folosirea gazelor lacrimogene pentru a-i împrăștia. Tn cursul acestor incidente au fost rănite mai multe persoane, inclusiv trei militari.• ȘTIREA privind demisia ministrului de externe al Portugaliei, Franco Nogueira, a fost confirmată oficial sîmbă-

tă seara la Lisabona, anunță a- genția France Presse.
CU 6 473 DOLARI 

SE CUMPĂRA TĂCERE? ?• OFICIALITĂȚILE AMERICANE de la Saigon au anun- fat că au plătit, sub formă de compensații, suma de 6 473 dolari văduvei sud-vietnamezului Thai Hac Chuyen, asasinat după cum s-a anunțat, de membri ai forțelor speciale („beretele verzi"). Afacerea, care a provocat o vie agitație Ia Saigon a fost în cele din urmă mu- șamalizată pe motivul că A- genția Centrală de Investigații (C.I.A.) a refuzat să depună mărturie, „în interesul securității naționale a S.U.A.". Prin compensațiile plătite. oficialitățile militare americane încearcă să cumpere tăcerea văduvei sud-vietnamezului.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, TeL 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din Întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scînteii1


