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K/Z/M W I PREȘEDINTELUI
SM fflffiF ALE AMERICII,

RICHARD NIXON
Sîmbătâ la amiază a sosit 

la București președintele Sta
telor Unite ale Americii, Ri
chard Nixon, împreună cu so
ția, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

Aeroportul internațional 
Otopeni cunoaște atmosfera 
specifică festivităților de pri
mire a șefilor de state și gu
verne Pe frontispiciul aero
gării se află portretele celor 
doi președinți. Sînt arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Statelor Unite ale 
Americii. Pe mari pancarte 
sînt înscrise, în limbile ro- 
mârță și engleză, urările: 
„Buh venit președintelui Sta
telor Unite ale Americii, Ri
chard Nixon“; „Trăiască 
prietenia dintre popoarele ro
mân și american".

Pe aeroport se găsesc mii 
de bucureșteni veniți să sa
lute cu cordialitate pe distin
sul oaspete, în a cărui vizită 
opinia publică din țara noas
tră vede un moment impor
tant de natură să deschidă noi 
posibilități pentru o mai largă 
dezvoltare ă relațiilor bilate
rale, pe baza avantajului re
ciproc, dintre România și 
S.U.A., și să contribuie la cau
za destinderii și înțelegerii în
tre popoare, corespunzător in
tereselor majore ale păcii.

Primiți cu puternice a- 
plauze de cei prezenți la ae
roport, în întîmpinare sosesc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Emil Drăgă- 
nescu. Dumitru Popa. Dumi
tru Petrescu, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
împreună cu soțiile.

Sînt prezenți membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de in
stituții centrale, generali și 
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Cuvmtarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Cuvântarea președintelui

Richard Nixon
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Nixon, 
Doamnelor și domnilor,
Este plăcut pentru mine să vă 

adresez dumneavoastră, primul 
președinte al Statelor Unite ale 
Americii care vizitează România, 
un cordial salut din partea Consi
liului de Stat și a guvernului țării, 
să exprim sentimentele de simpatie 
pe care poporul român le poartă 
poporului american, a cărui con
tribuție la cauza progresului și ci
vilizației mondiale este unanim a- 
preciată în țara noastră, (aplauze 
puternice).

Sper că, deși scurtă, vizita dum
neavoastră în România vă va per
mite să cunoașteți mai îndeaproape 
preocupările poporului român pen
tru dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, hotărîrea sa de a-și 
construi o viață demnă, liberă și 
prosperă, precum și aspirațiile lui 
de pace și colaborare cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, (aplauze puternice).

Personal, îmi amintesc cu satis
facție- de- întîlnirea pe -care am 
avițt-o cu dumneavoastră, cu doi 
ani în urmă, domnule președinte 
Nixon, despre spiritul deschis și 
sincer în care am discutat atunci 
— și nu mă îndoiesc că același spi
rit va caracteriza schimbul de o- 
pinii pe care îl vom avea în aceste 
zile.

Noi considerăm că în condițiile 
complexe ale vieții internaționale 
de azi dezvoltarea relațiilor dintre 
state pe baza principiilor coexis
tenței pașnice, a respectului inde
pendenței, suveranității, egalității 
în drepturi și neamestecului în tre
burile interne reprezintă calea si
gură de promovare a unui climat 
de încredere și înțelegere între po
poare, de pace și securitate în 
lume, (aplauze puternice). în aceas
tă direcție o contribuție importantă 
o pot aduce contactele, întîlnirile 
și discuțiile între conducătorii sta
telor. Sîntem încredințați că vizita 
dumneavoastră și convorbirile pe 
care le vom purta vor contribui 
la dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre, se vor dovedi utile; 
rodnice pentru cauza colaborării 

între popoare, pentru pacea gene
rală. (aplauze îndelungate).

Cu aceste sentimente și convin
geri vă primim astăzi, domnule 
președinte, în România, adresîn- 
du-vă tradiționala urare a poporu
lui nostru : „Bine ați venit" ! (a- 
plauze îndelung repetate, urale șî 
ovații).

La sosire, pe aeroport

Domnule președinte,
Excelențele voastre,
Doamnelor și domnilor,
în numele întregului popor a- 

merican, doresc să vă mulțumesc 
pentru primirea foarte caldă pe 
care ne-ați făcut-o astăzi. Aduc 
cu mine urările calde și bunele
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Peisaj și ritm 
industrial in „locuri 

unde nu se 
intîmpla nimic"

sentimente de prietenie din partea 
întregului popor american pentru 
întregul popor român, (aplauze 
puternice).

După cum ați subliniat, domnule 
președinte, aceasta nu este prima 
mea vizită în țara dumneavoastră. 
Am fost aici în anul 1967. îmi a- 
mintesc cu mare plăcere de aceas
tă vizită. Era la sfîrșitul iernii, la 
începutul unei noi primăveri. Am 
avut atunci convorbiri foarte utile 
cu dumneavoastră și cu alte ofi
cialități guvernamentale române. 
Este vie în amintirea mea pri
mirea cordială pe care mi-a fă- 
cut-o atunci poporul român.

Actuala mea vizită este o oca
zie istorică ; deși nu este prima 
mea vizită în țara dv., este prima 
vizită în România a unui pre
ședinte al Statelor Unite ale Ame
ricii, prima vizită de stat a unui 
președinte american într-o țară 
Socialistă, în această regiune a 
Continentului european, (aplauze 
puternice).

Domnule președinte,
Acest moment însemnat în isto

ria relațiilor dintre cele două țări 
ale noastre coincide cu un moment 
mare al istoriei omenirii; omul a 
pășit pe Lună. Am atins un punct 
ferm in spațiul cosmic. Sînt însă 
obiective pe care nu le-am atins 
încă aici, pe Pămînt. Sîntem încă 
în curs de făurire a unei păci 
juste în lume. Aceasta este o operă 
care cere aceeași cooperare și răb
dare și aceeași perseverență din 
partea oamenilor de bună credin
ță, pe care le-a cerut și călătoria 
omului pe Lună. Sînt încredințat 
că dacă oamenii au putut ajunge 
pe Lună, pot ajunge la o înțele
gere între ei și aici, pe Pămînt. 
Dacă vrem să progresăm spre 
această înțelegere, care cere efor
turi continue, trebuie să vedem 
lumea așa cum este ea : o lume 
cu rase diferite, cu națiuni diferi
te, cu orînduiri sociale diferite ; 
lumea reală în care multe inte- 
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ÎN ÎNTREAGA TARĂ

In aceste zile, au loc adunări des
chise ale organizațiilor de partid 
din uzine, fabrici, unități agricole 
socialiste, instituții, în cadrul cărora 
comuniștii desemnează, din rîndurile 
lor, oameni ai muncii care vor par
ticipa ca invitați la lucrările celui 
de-al, X-lea Congres al P.C.R. De
semnarea în cadrul acestor adunări 
a invitaților la Congres oglindește, 
încă o dată, caracterul democratic al 
pregătirilor pentru acest mare eve
niment din viața partidului și po
porului nostru.

După cum se cunoaște, procesul 
de lărgire și adîncire a democrației 
interne de partid și-a găsit o puter
nică ilustrare în recentele Conferințe 
extraordinare ale organizațiilor ju
dețene de partid, care, dezbătînd Te
zele C.C. al P.C.R. și proiectul de 
Directive, au ales delegații pentru 
Congres și, totodată au desemnat un 
număr de candidați pentru organele 
superioare de conducere ale parti
dului.

O puternică manifestare a dragos
tei și devotamentului cu care poporul 
urmează Partidul Comunist Român 
a constituit-o hotărîrea unanimă a 
conferințelor extraordinare ale orga
nizațiilor județene de partid de a 
supune Congresului propunerea rea
legerii în funcția de secretar genera) 
al C.C. al PC.R. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fiu devotat al 
partidului și națiunii noastre, con
ducător marxist-leninist călit în 
lupta revoluționară, strîns legat de 
mase, care a adus o contribuție re
marcabilă la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a par
tidului, la imprimarea unui spirit de 
înaltă exigență în întreaga activitate 
politică și economică din țara noas
tră

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumim dumneavoastră și poporului frate român pentru salu

tările prietenești și felicitările transmise cu ocazia celei de-a XXV-a ani
versări a renașterii Poloniei.

Vă rugăm să primiți, de asemenea, mulțumiri pentru cuvintele de 
apreciere ia adresa eforturilor și realizărilor poporului polonez în con
strucția socialistă.

Folosim acest prilej pentru a exprima convingerea noastră profundă 
că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală care unesc țările noas
tre se vor dezvolta și în viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii.

Vă transmitem dumneavoastră și poporului frate român cele mai 
bune urări de prosperitate și noi succese în dezvoltarea României so
cialiste.

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez
JOZEF CYRANKIEWICZ

Președintele
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

In adunările care se desfășoară în 
prezent, muncitori, ingineri, tehni
cieni, oameni de știință și cultură, 
comuniști care, prin activitatea lor 
închinată înfăptuirii politicii parti
dului, se bucură de prestigiu și auto
ritate în rîndul colectivelor de mun
că, au fost investiți cu cinstea de a 
lua parte ca invitați la lucrările Con
gresului — moment de însemnătate 
excepțională pentru viitorul Româ
niei socialiste.

Combinatul siderurgic Galați. Oțe- 
lari, laminoriști, constructori ai noi
lor obiective productive, care vor 
amplifica în viitorii ani capacitatea 
acestei mari unități a siderurgiei 
românești, în adunări însuflețite, de- 
semnîndu-și .invitați pentru Con
gres, și-au exprimat entuziast 
angajamentul de a da mai mult 
oțel patriei, de a-și spori contribuția 
la dezvoltarea economică a țării. Pe 
șantierele de construcții de locuințe 
din Deva, în marea Uzină de va
goane de la Arad, la Exploatarea 
minieră Dîrja, la Uzina de material 
rulant din Simeria, stabilind ca invi
tați la Congres constructori de 
frunte, maiștri, lăcătuși, adunările 
comuniștilor au acordat această înal
tă prețuire celor mai buni dintre 
membrii de partid de aici, acei care, 
în procesul îndeplinirii sarcinilor de 
zi cu zi, se află în fruntea avîntului 
colectiv, a entuziasmului și dăruirii 
pentru nobila cauză a prosperității 
patriei.

Ședința lărgită a biroului comite
tului de partid al Centrului univer
sitar București, în numele comuniști
lor din prima „cetate" a științei și 
culturii din țară, a desemnat ca in-
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MARIAN SPYCHALSKI 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, au ofe
rit sîmbătă, în saloanele Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon, 
și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, membrii 
și membrii supleanți ai Comi
tetului Executiv și secretarii C.C. al 
P.C.R., cu soțiile, vicepreședinții 

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Nixon,
Doamnelor și domnilor,
Sînt bucuros să vă pot saluta pe dumneavoastră, 

înalți reprezentanți ai poporului american, la acest 
dineu. Primirea care vi s-a făcut, domnule pre
ședinte, de către cetățenii Capitalei reflectă sentimen
tele de prețuire și de stimă pe care cele două popoare 
ale noastre și le poartă reciproc, exprimă dorința 
poporului nostru de pace și prietenie cu poporul ame
rican, cu toate popoarele lumii. Este incontestabil că 
prezența pentru prima oară în istorie a președintelui 
Stateloi Unite ale Americii în România are o sem
nificație deosebită pentru evoluția raporturilor din
tre statele noastre. Ea oglindește totodată schimbă
rile pozitive produse în lumea contemporană, este o 
dovadă a viabilității politicii de coexistență pașnică 
ce se impune tot mai mult în viața internațională.

Este notoriu că România și Statele Unite ale Ame
ricii sînt state cu regimuri diferite și ca atare con
cepțiile noastre despre dezvoltarea social-politică a 
lumii se deosebesc. Noi considerăm însă că existența 
diferențelor in orînduirea socială nu trebuie să îm
piedice dezvoltarea relațiilor de colaborare între na-
- -------------------------------- /X- 
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Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, împreună 
cu soțiile, membrii suitei perma
nente române ai domnului și 
doamnei Nixon.

Au participat H. Kissinger, a- 
sistent special al președintelui pen
tru problemele securității națio
nale, John D. Ehrlichman, consi
lier al președintelui, H. R. Halde
man, asistent al președintelui, Ja
mes Keogh, asistent special al 
președintelui, Ronald Ziegler, se

cretar de presă al președintelui, 
col. James D. Hughes, adjutant 
militar al 'președintelui, Richard 
H. Davis, ambasadorul S.U.A. la 
București, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe președintele Sta
telor Unite ale Americii.

înaintea începerii dineului au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

tn timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Richard 
Nixon au rostit toasturi. (Agernres)

Toastul președintelui
S.U.A., Richard Nixon

Domnule președinte Ceaușescu,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
înainte de a mă referi la cuvintele domnului pre

ședinte Ceaușescu, aș dori să relev că am fost 
mișcați de primirea călduroasă, generoasă pe care 
am avut-o astăzi la București. Am călătorit în multe 
țări din lume, am vizitat multe capitale, cred însă că 
niciodată nu am văzut o primire așa de călduroasă, 
așa de generoasă cum a fost cea de astăzi la Bucu
rești. Sîntem foarte mulțumiți. Din toată inima vreau 
să exprim mulțumirea noastră.

Vizita noastră în țara dumneavoastră este scurtă și 
îmi exprim regretul că nu poate fi mai lungă. Cu 
toate că țara dumneavoastră este mai mică decît a 
noastră din punct de vedere geografic, ea se bucură 
de calitatea diversității pe care o avem și noi. Aveți 
aici, în România, văi frumoase, munți înalți, cursuri 
de apă minunate, o coasță maritimă, mari păduri, 
pămînt fertil. Știm că în România, alături de ro
mâni trăiesc o serie de naționalități conlocuitoare 
iar în țara noastră — veniți din numeroase țări 
ale lumii — trăiesc oameni de mai multe națio
nalități. Este un adevăr că una din legăturile dintre 
noi este și aceea că astăzi aproape un sfert de milion 
de americani pot spune că unul sau ambii părinți 
s-au născut în România.

Cu toate că vizita noastră aici este scurtă, vom
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întâlnire protocolară 

la Consiliul de Stat

ÎNCEPEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

Președintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, a făcut, 
sîmbătă la amiază, o vizită proto
colară la Palatul Consiliului 
de Stat, președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, o gardă militară ali
niată în curtea Palatului a pre
zentat onorul.

La întîlnirea care a avut loc 
au participat președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul afacerilor ex

Momentul începerii convorbirilor oficial»

terne, Corneliu Mănescu, și amba
sadorul României la Washington, 
Cornel Bogdan.

Din partea americană au luat 
parte H. Kissinger, asistent special 
al președintelui pentru problemele 
securității naționale, și Richard 
Davis, ambasadorul S.U.A. la 
București.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

(Agerpres)

1 ’H ! * n

Sîmbătă după-amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, au înce
put convorbirile oficiale româno- 
americane.

Din partea română au partici
pat : Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 

afacerilor externe, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Cornel Bogdan, ambasa
dorul României la Washington, 
Jean Bașchir, director a.i. în 
M.A.E.

Din partea americană au parti
cipat : Richard Nixon, președintele 
Statelor Unite ale Americii, Henry 
A. Kissinger, asistent special al 
președintelui pentru problemele 
securității naționale, Ronald Zie
gler, secretar de presă al preșe
dintelui, Joseph Sisco, asistent al 
secretarului de stat pentru pro
blemele Orientului Apropiat și 
Asiei de Sud, Martin J. Hillen- 
brand, asistent al secretarului de 
stat pentru problemele europene, 
Richard H. Davis, ambasadorul 
S.U.A. la București, Helmut 
Sonnenfeldt, consilier la Consiliul 
Securității Naționale, Harry Bar
nes jr., consilier.

într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, părțile au convenit asu
pra modalității desfășurării con
vorbirilor, astfel încît timpul re
zervat pentru acestea să fie folo
sit cît mai deplin.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Richard Nixon, împreună cu pre- 
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Lfl POSTURILE DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, 3 august, în jurul orei 
15, posturile noastre de radio ș: 
televiziune vor transmite, în di
rect, încheierea vizitei oficiale 
în țara noastră a președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ri
chard Nixon, ți plecarea din 
Capitală.
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VIZITA IN ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI STA TELOR UNITE 
ALE AMERICII, RICHARD NIXON

Recepție oferită de președintele 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, și soția

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
S.U.A., Richard Nixon

Sîmbătă seara, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția, au oferit, la Palatul Con
siliului de Miniștri, o recepție în 
cinstea președintelui Statelor Uni
te ale Americii, Richard Nixon, și 
a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători de 
partid și de stat cu soțiile, vicepre

Pe drumul de la aeroport spre reședința

Cuvîntarea președintelui
Richard Nixon

(Urmare din pag. I)

rese îl despart pe oameni șl multe 
interese îi apropie.

întîlnirea noastră exprimă, sînt 
sigur, dorința poporului român, ca 
și a poporului american, de a nu 
îngădui ca deosebirile dintre noi 
să împiedice o înțelegere mai pro
fundă a punctelor noastre de ve
dere naționale, (aplauze puternice).

Țara dumneavoastră este o țară 
europeană și, de aceea, pentru 
dumneavoastră preocuparea cea 
mai importantă este securitatea a- 
cestui continent. Eu vin din alt 
continent, însă dintr-o țară care, 
de două ori în acest secol, a văr
sat sîngele fiilor săi pentru reali
zarea acestei securități. Sîntem 
gata să ne aducem contribuția 
noastră și în această eră a nego
cierilor, pentru ca toți cei din Eu
ropa să poată năzui spre realizarea 
aspirațiilor lor juste pentru o viață 
mai bună, pentru o viață în care 
să nu existe teama de război sau 
amenințarea de război, pentru o 
cooperare constructivă cu alții, 
aflați mai aproape sau mai departe 
(aplauze).

Sîntem de acord ca de la început 
să fim sinceri unii cu alții. Deo
sebirile dintre noi sînt chestiuni de 
esență; într-adevăr, interesele 
nici unei națiuni nu sînt identice 
cu cele ale altor națiuni. Dar na-
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ofițeri superiori, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Sînt de față Richard H. Davis, 
ambasadorul Statelor Unite ale A- 
mericii la București, membrii am
basadei americane, șefi ai misiuni
lor diplomatice și atașați militari 
acreditați la București.

Pe aeroport se află un mare nu
măr de ziariști români și străini, 
corespondenți și trimiși speciali ai 
agențiilor internaționale de presă, 
societăților de radio și televiziune, 
ai unor ziare și reviste de peste ho
tare.

Escortat de la intrarea în spațiul 
aerian al țării noastre de avioane 
cu reacție ale forțelor armate ro
mâne, avionul prezidențial ateri
zează. Ora 12,15.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Richard Nixon și soția, 
Patricia Nixon, sînt salutați de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și so
ția, Elena Ceaușescu, de președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și soția, Elena 
Maurer. Conducătorii de stat ai 
celor două țări își string cordial 
mîinile.

Din avionul prezidențial coboară 

ședinții Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, conducători 
de instituții centrale, cu soțiile, ge
nerali, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, membrii misi
unii române atașate pe lîngă pre
ședintele S.U.A., numeroși ziariști 
români și străini.

Au participat H. Kissinger, asis
tent special al președintelui pentru 
problemele securității naționale, și 
celelalte persoane oficiale care în

țiunile pot să aibă orînduiri in
terne foarte diferite și, în același 
timp, să trăiască împreună în 
pace. Națiunile pot să aibă inte
rese economice foarte diferite și, 
în același timp, să trăiască în 
pace.

Statele Unite consideră că drep
turile tuturor națiunilor trebuie 
să fie egale ; însă nu considerăm 
că toate națiunile trebuie să aibă 
aceleași caracteristici. Țara mea a 
luat încă de pe acum inițiative noi 
pentru a reduce încordarea care 
există în lume. Noi sîntem gata să 
răspundem ferm și pozitiv la ini
țiativele sincere și concrete pe care 
alții ar putea să le aibă. Fiecare 
națiune, indiferent de mărime, de 
regiunea în care este situată în 
lume, ne va găsi receptivi la ideile 
noi, realiste, pe calea spre pace.

Scopul invitației dumneavoastră, 
domnule președinte, și obiectivul 
vizitei mele în România este de a 
îmbunătăți contactele între națiu
nile noastre. Acesta este un scop 
folositor și pașnic. în acest spirit 
de realism și sinceritate aștept cu 
plăcere convorbirile noastre. Vă 
mulțumesc încă o dată pentru 
ospitalitatea dumneavoastră, (a- 
plauze puternice).

Trăiască prietenia româno-ame- 
ricană (aplauze îndelung repetate, 
urale și ovații).

dr. Henry A. Kissinger, asistent 
special al președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
Martin J. Hillenbrand, asistent al 
secretarului de stat pentru pro
blemele europene, și celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe 
președintele Nixon.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă persoanele oficiale, venite 
în întîmpinare, precum și pe Con
stantin Stătescu, secretar al Consi
liului de Stat, Mia Groza, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Femeilor, Cornel Bogdan, ambasa
dorul României în S.U.A., gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
general maior Nicolae Negulescu, 
Tudor Jianu, directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne — membrii suitei permanen
te române pe durata vizitei.

Comandantul gărzii de onoare, 
aliniată pe aeroport, prezintă ra
portul. Se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări, în timp 
ce răsună 21 de salve de artile
rie.

Președintele Richard Nixon îm
preună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda de 
onoare. După ce salută drapelul 
gărzii, președintele Nixon se o- 

soțesc pe președintele Richard 
Nixon.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

La intrarea în sala de recepție 
au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de o deosebită cordialitate.

(Agerpres)

prește în fața militarilor, adresîn- 
du-li-se cu cuvintele : „Bună ziua, 
ostași!“, rostite în limba ro
mână.

Sînt prezentați, în continuare, 
șefii misiunilor diplomatice, mi
niștri și celelalte oficialități ro
mâne, membrii Ambasadei S.U.A. 
la București.

Cei doi șefi! de stat urcă, apoi, 
pe un podium special amenajat. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
rostește o cuvîntare de bun ve
nit. Răspunde președintele Ri
chard Nixon.

Cuvîntările sînt subliniate cu 
puternice aplauze de asistență. Ul
tima frază a cuvintării președinte
lui Nixon; „Trăiască prietenia 
româno-americană" — a fost 
rostită în limba română.

Urmează defilarea gărzii de o- 
noare.

Un grup de tinere, în frumoase 
costume românești, oferă buchete 
de flori.

Cetățenii aflați pe aeroport a- 
clamă îndelung pe cei doi pre
ședinți care se apropie de mulțime 
și string mîinile la zeci și zeci de 
persoane, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici. Prin simpatia și cor
dialitatea cu care a întîmpinat pe 
oaspeți, populația Capitalei a dat 
expresie stimei poporului român 
față de poporul american, față de 
capacitățile sale creatoare și reali
zările obținute în domeniul dez
voltării forțelor de producție, a 
tehnicii, științei șl culturii în 
țara sa.

în aplauzele și uralele celor 
prezenți, cei doi conducători de 
stat iau loc într-o mașină deschi
să, care, escortată de motocicliști 
și urmată de coloana mașinilor o- 
ficiale, se îndreaptă spre reședința 
rezervată oaspeților. De-a lungul 
traseului, împodobit cu drapele de 
stat ale S.U.A. și României, în co
muna Otopeni și pe bulevardele 
Capitalei, o mare mulțime de 
bucureșteni salută cu căldură pe 
oaspeți și pe conducătorii români. 
Se aud urări de bun sosit, sînt 
fluturate stegulețe. Pe parcurs, co
loana de mașini se oprește. Cei doi 
președinți coboară și se îndreaptă 
spre mulțimea care îi aclamă și îi 
înconjdară cu simpatie, dau mîna 
cu numeroși cetățeni.

Cei doi conducători de stat răs
pund cu cordialitate manifestări
lor de prietenie ale populației.

în primirea făcută președintelui 
Statelor Unite ale Americii și-a 
găsit o vie expresie tradiționala 
ospitalitate a poporului român, do
rința sa sinceră de a întreține re
lații prietenești cu poporul ameri
can, cu toate popoarele, de a 
dezvolta legăturile de înțelegere și 
colaborare cu toate țările, fără 
deosebire de orînduirea lor social- 
politică, pe baza principiilor co
existenței pașnice, a respectării 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, — în intere
sul păcii și progresului în lumea 
întreagă.

★

Ceremonia sosirii președintelui 
Nixon a fost transmisă în direct de 
posturile românești de radio și te
leviziune și reluată de posturi 
străine. (Agerpres)
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țiuni; dimpotrivă, aceasta impună 
promovarea activă în viața inter
națională a coexistenței pașnice, a 
unei politici realiste, lucide, con
structive, conlucrarea largă a tu
turor țărilor în vederea întăririi 
păcii și securității.

Vizita dumneavoastră în Româ
nia, domnule președinte Nixon, are 
loc în ajunul aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea poporului 
nostru de sub jugul fascist. în acest 
context aș dori să menționez faptul 
că împreună cu armatele Uniunii 
Sovietice și celelalte armate aliate, 
ostașii americani au contribuit la 
înfrîngerea Germaniei fasciste, la 
eliberarea popoarelor cotropite de 
naziști. Luîndu-și soarta în propri
ile mîini și pornind cu toată hotă- 
rîrea pe drumul unei vieți li
bere și independente, poporul 
român a reușit într-un timp 
istoric scurt să schimbe din 
temelii înfățișarea țării, să-și dez
volte economia, știința și cultura, 
să făurească o orînduire nouă al 
cărei țel suprem este bunăstarea 
și fericirea celor ce muncesc. Po
porul nostru este ferm hotărît să 
continue intens vasta sa muncă 
pașnică creatoare, să asigure pro
gresul neîncetat și multilateral al 
națiunii, transformarea României 
într-o țară avansată a lumii. Pe a- 
ceastă bază, el participă tot mai 
activ la schimbul de valori mate
riale și spirituale ale omenirii con
temporane.

în țara noastră sînt cunoscute 
remarcabilele realizări ale poporu
lui dumneavoastră pe planul eco
nomiei, științei, tehnicii și culturii. 
Grandioasa călătorie astrală a 
cosmonauților americani — primii 
pămînteni care au pus piciorul pe 
Lună și au adus pe planeta noastră 
materie de pe un alt corp ceresc 
— ne-a bucurat, pentru că ea re
prezintă o strălucită victorie a ge
niului uman, a cunoașterii univer
sale. Acest eveniment arată o dată 
mai mult cît de necesar este să 
instaurăm pe planeta noastră con
viețuirea și colaborarea pașnică în
tre toate popoarele. Ne exprimăm 
speranța că această cucerire a min
ții va contribui nu numai la pro
gresul științei și tehnicii, ci și la 
dezvoltarea cooperării între po
poare în interesul păcii și civiliza
ției.

Apreciem faptul că relațiile din
tre România și Statele Unite 
ale Americii — între care nu 
există litigii statale — cunosc o 
dezvoltare ascendentă. în discuțiile 
pe care le-am purtat s-a relevat 
că stadiul pe care l-a atins colabo
rarea celor două țări este însă de
parte de a epuiza posibilitățile exis
tente și s-a manifestat dorința 
reciprocă de a explora noi căi de 
extindere a schimburilor și coope
rării noastre economice, științifice, 
tehnice și culturale.

îmi exprim convingerea că vizita 
dumneavoastră în România, dom
nule președinte, va marca un pas 
însemnat în dezvoltarea raporturi
lor multilaterale, reciproc avanta
joase, între țările noastre.

Considerăm, de asemenea, pozitiv 
faptul că discuțiile au conturat po
sibilități de lărgire a conlucrării 
noastre pe arena mondială, în in
teresul cauzei păcii. Desigur, în 
convorbirile pe care le-am avut, 
s-au reliefat și păreri diferite în 
legătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale, dar 
aceasta nu poate fi o piedică pen
tru a acționa în comun pe calea 
destinderii, pentru a căuta noi căi 
de îmbunătățire a climatului poli
tic mondial. România pornește de 
la considerentul că toate țările lu
mii, mari și mici, poartă răspun
derea pentru soarta păcii, pentru 
evoluția relațiilor internaționale, 
au datoria să contribuie la solu
ționarea problemelor spinoase ale 
vieții contemporane, la instaurarea 
încrederii și cooperării între po
poare.

Ca țară socialistă, România pune 
In centrul politicii sale externe co
laborarea multilaterală cu țările so
cialiste, de care este legată prin 
comunitatea orînduirii sociale. Ea 
dezvoltă totodată, neîncetat, relații 
fructuoase, pe toate planurile, cu 
celelalte țări ale lumii.

După părerea noastră, astăzi, 
cînd noi și noi popoare se afirmă 
pe arena mondială, manifestîn- 
du-și voința fermă de a păși de 
sine stătător pe calea progresului 
și civilizației, asigurarea condițiilor 
ca fiecare națiune să-și poată de
cide singură destinul, calea dezvol
tării sociale și politice, reprezintă 
Imperativul esențial al vieții in
ternaționale. După părerea noas
tră, în epoca actuală condiția sine 
qua non a păcii este statornicirea 
tn raporturile ' dintre state a 
principiilor Independenței și su
veranității națiohale, abolirea de
finitivă a politicii de dominație și 
amestec în treburile interne ale al
tora, instaurarea egalității 'depline 
între națiuni. Aceste principii ca
pătă o tot mai mare recunoaștere 
internațională, se afirmă tot mai 

mult în relațiile dintre țări, se 
bucură de adeziunea largă a opi
niei publice de pretutindeni. Știr
birea lor periclitează securitatea 
lumii, creează animozitate, con
flicte, noi focare de război.

In legătură cu aceasta, nu pu
tem să nu ne exprimăm îngrijo
rarea pe care ne-o provoacă — ca 
de altfel întregii lumi — conti
nuarea războiului din Vietnam. în 
discuțiile pe care le-am avut v-am 
expus pe larg poziția țării noastre 
față de această problemă. Noi spe
răm că tratativele de la Paris vor 
duce la încetarea războiului, la 
retragerea trupelor din Vietnam, 
creîndu-se astfel condiții ca po
porul vietnamez să-și poată hotărî 
singur calea dezvoltării economice, 
sociale, independent, fără nici un 
amestec din afară. De asemenea, 
România consideră necesar să se 
depună toate eforturile pentru re
zolvarea conflictului din Orientul 
Apropiat în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 1967, 
în vederea retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile ocupate, a- 
sigurării dreptului fiecărui stat din 
această zonă la existență indepen
dentă, la dezvoltare și progres.

România apreciază că una din 
problemele nodale ale vieții in
ternaționale, a cărei rezolvare ar 
putea aduce o contribuție radicală 
la întărirea păcii, este înfăptuirea 
dezarmării și, în primul rînd, a 
dezarmării atomice, realizarea u- 
nor măsuri concrete pe calea re
ducerii și lichidării pericolului ter
monuclear. în acest sens, o im
portanță deosebită ar avea lichi
darea împărțirii lumii în blocuri 
militare opuse, desființarea Pactu
lui Atlanticului de Nord și, con
comitent, a Tratatului de la Var
șovia, lichidarea bazelor militare 
străine și retragerea trupelor în 
granițele lor naționale. Știm că a- 
cestea sînt probleme foarte com
plexe și serioase, dar oamenii poli
tici, conducătorii statelor sînt obli
gați, dacă țin seama de Interesele 
omenirii și ale păcii, să le aborde
ze și să le găsească soluții. Astăzi, 
omenirea așteaptă de la oamenii 
politici, de la conducătorii statelor 
nu vorbe, ci fapte, așteaptă ca să 
se îndeplinească năzuința ei de a 
trăi în pace și colaborare.

Un important progres în direc
ția destinderii s-ar înregistra, după 
părerea noastră, prin instaurarea 
unei securități trainice pe conti
nentul european. Securitatea euro
peană se poate înfăptui pornin- 
du-se de la realitățile statorni
cite ca urmare a celui de-al doi
lea război mondial, de la exis
tența celor două state germane, de 
la recunoașterea inviolabilității 
granițelor postbelice, inclusiv a 
frontierei Oder — Neisse. O influ
ență pozitivă ar avea ținerea unei 
conferințe europene, deziderat ex
primat tot mai mult de multe state, 
în înfăptuirea securității pe conti
nentul nostru sînt vital interesate 
nu numai popoarele europene, ci 
toate popoarele lumii; realizarea 
acestui obiectiv ar avea o înrîurire 
deosebit de favorabilă asupra cli
matului politic pe toate continen
tele.

îmi exprim convingerea, dom
nule președinte, că întîlnirea șl 
convorbirile pe care le-am avut, 
hotărîrea noastră de a dezvolta co
laborarea dintre România și Sta
tele Unite ale Americii vor consti
tui un aport însemnat la cauza pă
cii și cooperării mondiale, la promo
varea tot mai largă în lume a prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Avînd loc la cîteva zile doar 
după înfăptuirea visului milenar al 
oamenilor de a călători pe aștri, 
întîlnirea noastră dobîndește o 
semnificație deosebită. Ea simboli
zează posibilitatea ca popoarele să 
trăiască în pace șl înțelegere pe a- 
ceastă planetă — străvechiul lea
găn al existenței lor — să-și 
unească eforturile pentru înfăptui
rea celuilalt vis milenar : o lume 
fără războaie, fără distrugeri, o 
lume a colaborării și progresului. 
Sîntem convinși că această întîl- 
nire, convorbirile noastre repre
zintă un moment hotărîtor în lăr
girea colaborării și cooperării mul
tilaterale dintre România și Statele 
Unite, dintre popoarele român și 
american. Am dori, totodată, ca a- 
ceastă vizită, apreciată de opinia 
publică drept un eveniment de sea
mă în viața internațională, să mar
cheze un progres pe calea îmbu
nătățirii relațiilor dintre toate na
țiunile lumii, libere și egale tn 
drepturi.

Dați-mi voie să toastez pentru 
triumful păcii, acest măreț ideal 
al oamenilor 'de pe toate continen
tele, indiferent de rasă, credință, 
convingeri politice și filozofice.

tn sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, în sănătatea 
dumneavoastră, stimată doamnă 
Nixon, în sănătatea celorlalți 
oaspeți, a tuturor celor de fată !

(Toastul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în re
petate rînduri cu puternice a- 
plauze).
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avea totuși ocazia să vedem cîteva 
din realizările dumneavoastră, în 
multe domenii. Din prima mea vi
zită în țara dumneavoastră și din 
informațiile, pe care le-am primit 
în Statele Unite, sîntem conștienți 
de realizările pe care le-ați făcut 
în construirea unei societăți 
moderne. Ne bucurăm că avem 
posibilitatea să vedem mîine cîte
va din aceste realizări. Pentru 
toate acestea aveți felicitările noas
tre.

In momentul sosirii la București 
am vorbit despre o cauză care stă 
foarte aproape de inimile noastre, 
de inima poporului american, cau
za unei păci juste, o pace între 
popoare care aparțin unor rase 
diferite și care au credințe dife
rite, despre natura omului și cea 
divină; o pace între națiuni cu 
interese care se deosebesc și care 
au orînduiri sociale diferite. De un 
lucru sîntem siguri — sîntem în
credințați, astăzi sîntem convinși 
— că omenirea nu poate să con
struiască o pace justă, o pace care 
va dura, pînă cînd toate națiunile 
nu recunosc și nu acordă toate 
drepturile fiecărei națiuni, fie ea 
mică sau mare.

Există între Statele Unite șl Ro
mânia multe asemănări. Mai sînt 
însă și unele aspecte care ne deo
sebesc. Orînduirile noastre sociale 
și politice se deosebesc. Se deo
sebește și politica economică. în 
același timp, nu împărtășim punc
te de vedere comune în ceea ce 
privește lumea și viitorul ei. No- 
tînd faptul că în anumite puncte 
de vedere există deosebiri, trebuie 
să constatăm în același timp că 
există puncte de vedere unde sîn
tem foarte apropiați. Statele Uni
te și România sînt membre ale fa
miliei umane, ale familiei națiu
nilor și, ca atare, amîndouă se 
bucură de toate drepturile națiuni
lor. într-o lume unde distanțele 
se micșorează din zi în zi, fiecare 
dintre noi vrea să-și păstreze in
stituțiile naționale și acele trăsă
turi naționale unice. Fiecare din
tre noi vrea să dezvolte bunăsta
rea economică a propriului popor, 
fiecare dintre noi caută soluții 
pașnice pentru problemele spi
noase internaționale, crede într-o 
mai bună înțelegere, într-o comu
nicare mai largă, chiar dacă există 
puncte de vedere deosebite. Toc
mai de aceea avem această întîl- 
nire.

Domnule președinte,
Țara dumneavoastră promovează 

o politică de dezvoltare a relații
lor și contactelor cu toate națiu
nile. Căutați într-un mod foarte 
activ soluții pentru reducerea în
cordării internaționale. Țara mea 
împărtășește, de asemenea, aceste 
obiective. în momentul de față, 
noi căutăm mijloace pentru a asi
gura securitatea, progresul și in
dependența națiunilor din Asia, 
pentru că. așa cum a arătat isto
ria recentă, dacă nu există pace 
în Asia, nu poate exista pace în 
întreaga lume. Țara mea își va 
asuma sarcinile ce-i revin pentru 
făurirea păcii în lume.

Aici, în Europa, noi sîntem gata 
să luăm în considerație toate po
sibilitățile concrete pentru reduce
rea tensiunii. Noi sîntem în fa
voarea negocierilor cu privire la 
toate problemele litigioase, nu nu
mai de dragul negocierilor, ci pen
tru soluționarea litigiilor, în ve
derea îmbunătățirii situației ac
tuale, în vederea promovării secu
rității pentru noi toți.

Sîntem gata să ducem negocieri 
într-un mod foarte serios, cu pri
vire la problema crucială și com
plexă a armamentelor strategice ; 
vom lua în considerație orice aran

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. I) 

ședințele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și cu asis
tentul special al președintelui 
S.U.A., Henry A. Kissinger, au fă
cut un schimb larg de păreri pri
vind stadiul și evoluția relațiilor 
bilaterale româno-americane în di
verse domenii, precum și posibili
tățile de lărgire a acestora în vii
tor. De asemenea, au fost abordate 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale. Părțile au expri
mat dorința de a explora noi căi

VIZITELE DOAMNEI
Soția președintelui Statelor Unite 

ale Americii, Patricia Nixon, a făcut 
sîmbătă după-amiază o vizită proto
colară soției președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Elena Ceaușescu.

La întâlnire au luat parte doam
nele Elena Maurer și Mia Groza.

Ar
In aceeași după-amiază, doamna 

Patricia Nixon, împreună cu doam
nele Elena Ceaușescu, Elena Maurer, 
Mia Groza, Adriana Stătescu, Emi
lia Bogdan și cu general-maior 
Nicolae Negulescu au vizitat Palatul 
Pionierilor. Oaspetele sînt întîmpi- 
nate de Virgil Radulian, adjunct al 
ministrului învățămîntului, președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, de prof. Dumitru 
Cojoc, direotorul Palatului, și de 
alte persoane oficiale. Din grupul de 
pionieri, aliniat în holul de onoare, 
se desprinde un copil care rostește 
in limba engleză o urare de bun 
sosit. 

jament, care să apere în mod echi
tabil securitatea tuturor părților, 
și care în același timp ar asigura 
controlul creșterii calitative și can
titative a armamentelor.

Noi dorim o pace stabilă în O- 
rientul Mijlociu, o pace în care 
toate țările din această regiune și 
din întreaga lume să poată avea 
încredere, o pace pe care nimeni, 
dinăuntrul sau din afara regiunii, 
să nu o poată exploata pentru 
scopuri înguste.

Domnule președinte,
După cum am arătat în cursul 

discuțiilor noastre de astăzi, noi 
dorim relații normale cu toate ță
rile din lume, indiferent de orîn
duirea lor internă ; sîntem gata 
să venim în întîmpinarea efortu
rilor fiecărei țări care caută re
lații normale cu noi. Sîntem flexi
bili în ceea ce privește mijloacele 
prin care pacea poate fi căutată 
și făurită. Noi nu punem preț nici 
pe polemica reciprocă, nici pe eu
foria falsă. Căutăm esența destin
derii, nu atmosfera ei. Căutăm, 
cu alte cuvinte, nu o pace a hege- 
moniilor sau a uniformității arti
ficiale, ci o pace în care interesele 
legitime ale fiecărei țări sînt res
pectate, iar interesele tuturor sînt 
salvgardate.

Domnule președinte,
Astăzi, cînd am intrat în oraș, 

am văzut numeroase pancarte pe 
care erau desenați cei trei astro- 
nauți. Peste un miliard de oameni 
din întreaga lume au văzut și au 
auzit aselenizarea. Omenirea a vă
zut Pămîntul nostru într-o nouă 
perspectivă — ca un lăcaș al unei 
familii umane, ale cărei asemănări 
și interese comune depășesc cu 
mult deosebirile.

Deoarece toate națiunile trebuie 
să urmărească înțelegerea eu pre
țuiesc foarte mult discuțiile pe 
care le-am avut astăzi și aștept cu 
multă plăcere convorbirile noastre 
de mîine. Am constatat creșterea 
continuă a relațiilor bilaterale din
tre țările noastre. în ultimii ani, le
găturile noastre bilaterale au cres
cut în multe domenii, iar ca rezul
tat al convorbirilor noastre vor 
continua să crească.

Și acum, domnule președinte, 
permiteți-mi ca în numele tuturor 
să exprim din nou aprecierea noas
tră, mulțumirea noastră pentru a- 
cest splendid dineu, pentru această 
muzică, pentru tot ce ați făcut pen
tru noi. Știu că primirea pe care 
ne-ați făcut-o astăzi n-a fost o 
primire numai pentru mine sau 
pentru soția mea, ci a fost o ma
nifestare de prietenie pentru po
porul american. în numele poporu
lui nostru vreau să vă mulțumesc. 
Vorbind în numele poporului ame
rican vreau să vă spun că noi res
pectăm și acordăm toată cinstirea 
independenței și suveranității na
ționale a țării dumneavoastră. 
Vrem să vă adresăm dumneavoas
tră și poporului român toate ură
rile de bine pentru noi succese în 
eforturile pe care le faceți pentru 
dezvoltarea și prosperitatea acestei 
țări. La noi, în Statele Unite, după 
cum poate știți, ne folosim de ex
presia : „înainte, împreună". Am 
descoperit însă că această concep
ție, că această idee nu este origi
nală, ea aparține și altora. Vă rog 
permiteți-mi ca în toastul meu de 
astă-seară să folosesc cuvintele ți
nui mare poet român, Mihail Emi- 
nescu : „Fiii tăi trăiască numai în 
frăție".

Vă propun să toastăm pen
tru domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, pentru prietenia româ
no-americană.

(Toastul președintelui Richard 
Nixon a fost subliniat în repe
tate rînduri cu puternice apla
uze).

pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale în spiritul principiilor egalită
ții în drepturi și avantajului re
ciproc, înțelegerii și cooperării 
internaționale.

în același timp, celelalte per
sonalități române și americane au 
purtat separat convorbiri asupra 
unor aspecte concrete ale relațiilor 
în domeniile economic, tehnico- 
științific, cultural, consular dintre 
cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-un spirit de cordialitate, sinceri
tate și respect reciproc. (Agerpres).

Virgil Radulian prezintă aspecte 
din bogata activitate a pionierilor și 
școlarilor, după care se vizitează o 
expoziție ilustrînd rodul talentelor 
și aptitudinilor membrilor din cele 
54 de cercuri tehnice și cultural-artis- 
tice ale palatului. Doamna Nixon no
tează în cartea de onoare a expozi
ției ; „Cele mai bune urări tuturor 
din partea pooorului Statelor Unite 
ale Americii".

După o plimbare prin parcul pala
tului, distinsele vizitatoare asistă la 
un antrenament de gimnastică artis
tică și la un scurt spectacol de dan
suri și cîntece populare românești, 
interpretat de un grup de tineri ar
tiști.

In încheierea vizitei, doamna Pa
tricia Nixon adresează cîteva cuvinte 
copiilor, mulțumește pentru primirea 
călduroasă și transmite cele mai bune 
urări din partea tineretului american.

(Agerpre^
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M INDUSTR
IN „LOCURI UNDE

NU SE INTIMPLA NIM

Comparativ cu anul 1965, producția industriei chimice a județului Argeș este în prezent de circa trei ori mai mare. Intre unitățile de primă însemnătate ale acestei ramuri hotărîtoare pentru progresul 
petrochimic Pitești, în instalațiile căruia se realizează produse de mare utilitate, care valorifică superior resursele de materii prime

tehnic și economic ol țârii *e numără fi Combinatul

Avem în față haita administrativă și economică a patriei. Pămîntul româ
nesc își dezvăluie frumusețile fără seamăn, bogățiile sale, aflate de-o parte și 
alta a bitului carpatin, de la fruntariile sucevene însemnate cu sigiliul nemuritor 
al Mușatinilor și pînă la Dunăre, unde astăzi se înalță din beton, oțel și pasiune 
Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, de la pădurile seculare 
ale Maramureșului și munții săi de aur, tot pînă la Dunăre, unde astăzi se afirmă 
din ce în ce mai mult „cetatea' modernă a Galațiului siderurgic. In același timp, 
culorile și intimitatea fiecărui careu ale acestei hărți relevă modificări și înnoiri 
structurale, semne și simboluri noi semnificînd valori și sinteze economice, sociale 
și culturale create în anii construcției socialiste și, mal ales, după Congresul al 
IX-lea al partidului, în vasta operă de industrializare socialistă, însoțită consec
vent de îmbunătățirea repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării. Astăzi, 
imaginea acelor „insule industriale" în cadrul unei economii slab dezvoltate este 
de domeniul trecutului. Pe măsura creșterii puterii economice a țării, a resurselor 
materiale și financiare ale statului, forțele de producție s-au multiplicat în proporții 
din ce în ce mai mari și în județele rămase în urmă din punct de vedere industrial.

Referindu-se la procesul dezvoltării industriale a tuturor județelor țării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Eliminarea disproporțiilor care mai 
persistă în repartizarea teritorială a forțelor de producție, intensificarea dez
voltării tuturor județelor constituie, în continuare, unul din obiectivele principale 
ale politicii economice a partidului nostru. Pe măsura creșterii potențialului 
economiei naționale, încă în anii 1969—1970, în perioada 1971—1975 și în cinci
nalele următoare vor trebui alocate investiții sporite pentru construirea de noi 
unităti productive și social-culturale, pentru ridicarea economică a județelor mai 
puțin’ dezvoltate". Multe din județele mai puțin dezvoltate au astăzi o înfățișare 
economică radical schimbată, întreprinderile construite în aceste zone contri
buind din plin la creșterea volumului total al producției industriale a țării.

55 la sută mai mare de
cît cea obținută în anul 
1965.

Investițiile din județul 
Neamț au dat roade deo
sebite deoarece s-a avut 
In vedere, cu prioritate, 
dezvoltarea fondurilor 
fixe productive. Aceasta 
este o dovadă în plus a 
justeței orientării politicii 
de investiții spre obiec
tivele industriale, nemij
locit productive, în care 
se realizează bunuri ma
teriale,- menite să satis
facă cerințe bine dimen
sionate ale economiei 
naționale.

Maramureș

Ialomița

Argeș
\ 

cu ani 
accep-

Ce era Argeșul 
în urmă ? Dacă 
tăm ca bază de discuție 
termenul de industrie, a- 
ceasta era reprezentată 
numai de cîteva ateliere 
la Pitești și Cîmpulung, 
prin cîteva mine cu do- 
tația tehnică rudimenta
ră, la Pescăreasa și Go- 
deni. Astăzi, lista cu mari 
obiective economice apă
rute în ultimii ani este nu 
numai mare, dar acestea 
au o importanță deose
bită pentru „pulsul" in
dustriei naționale. Să 
luăm, ca exemplu, muni
cipiul Pitești, oraș în 
care sînt concentrate trei 
mari platforme ' indus
triale, adevărați piloni ai 
industriei românești. Nu
mai platforma Colibași 
înseamnă trei mari uzi
ne : una de piese auto, 
alta de motoare electrice 
și nou-născuta uzină de 
autoturisme. în partea de 
nord, zona Găvana trepi
dează prin multe unități 
economice : un C.I.L., o 
fabrică de stofe, o fabri
că de bere, un combinat 
de articole tehnice din 
cauciuc. In sudul reșe
dinței de județ se înalță 
noua rafinărie și combi
natul petrochimic. La a- 
ceastă prezentare suma
ră se adaugă obiectivele 
industriale din Cîmpu-

lung sau Curtea de Ar
geș. Nu putem să nu a- 
mintim apoi de puterni
cul izvor de energie e- 
lectrică de pe Argeș, care 
va da țării în 1970 pește 
600 milioane kWh. 
județ, comparativ

Pe 
cu 

1965, producția industriei 
chimice 
ori mai 
nergie 
ori, iar 
țiilor de mașini a sporit 
cu 76 la sută. Contribuția 
din anul trecut a indus
triei Argeșului la cea a 
întregii țări a fost 
5,2 miliarde lei, de 
ori mai mare față 
anul 1950.

este de circa trei 
mare, cea de e- 
electrică de 1,5 
cea a construc-

chimic, despre o doua 
mare fabrică de confecții 
din țară, despre cunoscu
ta centrală electrică și de 
termoficare, cu o putere 
instalată de 980 MW (de 
două ori mai mare decît 
a tuturor termocentrale
lor din România anului 
1938), care în 1970 va 
produce singură o canti
tate de energie electrică 
aproape egală cu cea rea- 
’’ în România, în

1960. în 7 zi]e se

de
12 
de

Pe harta industrială a 
României de ieri, Craiova 
și judeful Dolj erau în
scrise doar cu semnul 
palid al morilor unde pa
tronii și moșierii de 
altădată măcinau roadele 
unui pămînt pe care nici 
nu-1 cunoșteau bine. As
tăzi, harta arată că și în 
aceste locuri au fost con
struite numeroase obiec
tive industriale, de cea 
mai mare importanță 
pentru industria naționa
lă. Uzina „Electroputere" 
nu mai are nevoie de 
prezentare. Multe cuvin
te nu trebuie spuse nici 
despre marele combinat

lizată 
anul 
realizează întreaga pro
ducție industrială a Dol
jului anului 1938 ; sau, 
producția industrială a 
județului Dolj a fost în 
1968 de 23 ori mai mare 
față de cea realizată în 
1950 și de 49 de ori mai 
mare față de 1938 : în 1970 
se va obține o producție 
de aproape 3 ori mai mare 
față de cea înregistrată în 
anul 1965. La sfîrșîtul a- 
nului 1968, în industria ju
dețului lucrau 40 000 de 
salariați, de 2,2 ori mai 
mulți decît în 1960 și de 
55 ori mai mulți față de 
1950 — argument eloc
vent pentru a demonstra 
influența industrializării 
pe planurile social-cultu- 
rale ale Doljului.

Suceava
Ne amintim de vechile 

descrieri făcute Moldo
vei. Avea locuri, prea 
multe la număr, unde nu

Combinatul chimic din Tg. Mureș produce în prezent de peste două ori mai 
de anul 1967

Industria electrotehnică are la Craiova un pivot puternic — uzina „Electroputere*. 
Dezvoltată în mod deosebit în actualul cincinal, uzina realizează locomotive electrice 
și Diesel-electrice, motoare, transformatoare și diverse 

performanțe înalte, apreciate în țară și
produse electrotehnice cu 

peste hotare

«e întîmpla nimic. Din 
părțile bucovinene și 
pînă în apele Prutului și 
ale Dunării, oamenii ei 
au schimbat din temelie 
înfățișarea meleagurilor 
rurale ridicînd siluetele a 
zeci de uzine și de fabrici 
noi. O dată cu ele a în
tinerit și fața tîrgurilor 
de altădată. La Suceava, 
combinatul de celuloză și 
hîrtie realizează acum 
circa o cincime din pro
ducția de . celuloză și 
hîrtie a întregii țări. 
Industrializarea, concre
tizată în 34 întreprinderi 
republicane, a însemnat 
pentru suceveni și faptul 
că 70 la sută din popu
lația reședinței de județ 
locuiește In prezent în

apartamente construite 
in anii socialismului. Uni
tăților existente li s-au a- 
dăugat întreprinderea de 
piese de schimb pentru 
utilaje din industria con
strucțiilor și a materiale
lor de construcții, Fabrica 
de mobilă din Cîmpulung 
Moldovenesc și stația de 
flotație barită de la Os- 
tra.

Neamț
Să ne Imaginăm pri

veliștea ce ni se înfăți
șează de pe vîrful Cea
hlăului, Dincolo de șirul 
hidrocentralelor bistri- 
țene, de alte întreprinderi

construite sau dezvoltate 
In ultimii ani, în județul 
Neamț, fără îndoială că a- 
tenției se impun vertica
lele de la Săvinești sau 
masivitatea utilajelor din 
incinta Uzinei de țevi 
Roman, întreprinderi de 
bază ale chimiei și side
rurgiei noastre. Intr-un 
răstimp relativ scurt, uzi
nele moderne de impor
tanță republicană au a- 
juns să dea 54 la sută 
din producția totală a 
județului. In perioada 
1965—1968, producția de 
fibre și fire sintetice de 
la Săvinești a sporit de 
peste 2 ori, iar în 1970 
se prevede ca producția 
industrială globală a ju
dețului să fie cu circa

Continuăm itinerarul 
nostru în județul Mara
mureș, înzestrat în a- 
dîncurile sale cu tezaure 
de minereuri. Un miner 
din tînărul oraș Borșa 
ne relata fapte de pe 
vremea ,cînd măruntaiele 
pămîntului erau scor
monite, în galerii fără 
luminozitate și aeraj, cu 
ciocanul și tîrnăcopul. In 
acest județ era un sat de 
mineri cu văduve care 
nu împliniseră optspre
zece ani. Azi, cei mai ti
neri, bunăoară de la I.M. 
Borșa, unitate dotată cu 
instalații moderne de 
extracție și de transport 
complet mecanizate, cu o 
nouă uzină de preparare 
a minereurilor, cu greu își 
pot închipui viața grea de 
Dăieș maramureșean. Pro
ducția de minereu din 
Maramureș a crescut de 
9 ori. față de anul 1938 
și în numai 7 zile se rea
lizează întregul volum de 
minereu cuprifer extras 
aici în 1938. Se afirmă 
ca un centru industrial 
republican și vechea lo
calitate Sighetul Marma- 
ției, în prezent muni
cipiu, cu întreprinderi 
moderne de industrie fo
restieră și textilă. Indus
tria maramureșeană are 
azi pivoți puternici în noi 
și noi unități construite 
în ultimii ani — printre 
care cele de Ia Combi
natul chimico-metalurgic 
Baia Mare, flotațiile de 
la Băiuț, Cavnic și Baia 
Borșa, Uzina centrală de 
preparare a minereurilor, 
care au transformat din 
temelie viața acestui colț

In geografia mănosului 
Bărăgan, județul Ialomi
ța are o variată și bo
gată contribuție nu nu
mai cerealieră — dar,'cu 
fiecare an — mai ales 
din cincinalul actual — și 
una industrială, în con
tinuă creștere. Dacă ne 
referim la perioada an
tebelică, Ialomița semni
fica tipic un județ „emi
namente agrar". O adevă
rată infuzie de energii sti
mulatorii au însemnat in
vestițiile de peste 5,2 mi
liarde lei alocate jude
țului in ultimii trei ani. 
Slobozia, centrul admi
nistrativ al Ialomiței, 
tocmai în această perioa
dă a început să se con
stituie ca un oraș indus
trial. In prezent, aici 
funcționează o modernă 
fabrică de ulei, se află 
în construcție o fabrică 
de produse lactate, iar 
de curînd au început lu
crările la încă două mari 
obiective : o filatură de 
bumbac șl un important 
combinat de îngrășămin
te azotoase.

Au fost racordate Ia 
liniile marii industrii 
moderne și alte orașe ale 
județului — Călărași, Fe
tești — unde în anii din 
urmă s-au construit un 
combinat de celuloză și 
hîrtie și alte. întreprin
deri. Industria republica
nă a județului și-a sporit 
producția în ultimii 8 ani 
de peste 12 ori, iar sala- 
riații dețin o pondere de 
circa 2 la sută pe ansam
blu] economiei naționale. 
Urmează ca, în anul 1975, 
producția globală 
trială a județului 
mai mare de circa 
față de sfîrșitul 
tui an.

Mureș

îngrășăminte azotoase față

indus- 
să fie 
2,1 Ori 

aces-

nouă,Zonă industrială ___ ,
județul Mureș se înscrie 
azi puternic pe magistra
la industrializării socia
liste cu platformele crea
te și dezvoltate după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului. în ultimii ani, 
investițiile pentru dezvol
tarea economică și social- 
culturală a județului s-au 
ridicat la peste 7,5 miliar
de lei. Combinatul de în
grășăminte chimice și

(PROFIR „23 August", 
termocentralele de la 
îernut și Fîntînele, apoi 
Fabrica de zahăr din 
Luduș, întreprinderea de 
utilaje pentru industria 
ușoară și modernul C.I.L. 
de la Reghin sînt bine
cunoscute și au contri
buit din plin la creșterea 
producției globale indus
triale a județului, care în 
prezent este de peste 10 
ori mai mare față de 
1950. Singură, termocen
trala de la Iernut produce 
de cinci ori mai multă e- 
nergie electrică decît cea 
dată de România în anul 
1938, iar combinatul „A- 
zomureș" realizează în 
acest an de peste două 
ori mai multe îngră
șăminte azotoase, față de 
anul 1967. In halele 
IPROFIL-ului „23 Au
gust" se montează, la fie
care patru minute, cîte 
o garnitură de mobilă 
fină. Curînd își va face 
simțită prezența în eco
nomia județului și a în
tregii țări o nouă uni
tate : în partea sud-estică 
a orașului Tg. Mureș este 
în curs de construcție o 
fabrică de mașini de 
calculat electromecanice, 
cu o producție de 30 000 
astfel de mașini anuaL

★
Proiectul de Directive 

ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. subliniază 
îmbunătățirea in 
tinuare a 
ritoriale 
producție, 
nomică și 
țelor țării, vor sta in a- 
tenția partidului și statu
lui, in vederea dezvoltării 
armonioase a întregului 
complex economic națio
nal. Pe baza continuării 
ferme a politicii de in
dustrializare socialistă, se 
vor pune tot mai intens 
în valoare resursele 
naturale, materiale și u- 
mane ale fiecărui județ, 
creindu-se reale posibili
tăți pentru dezvoltarea lor 
ca părți competente, orga
nice ale ansamblului eco
nomiei românești, pentru 
creșterea nivelului de via- 

al oamenilor muncii de 
întreg cuprinsul țării.

că 
con- 

repartizării te- 
a forțelor da 
propășirea eco- 
socială a jude-

tă 
pe

Sever UTAN 
Viorel SĂLAGEAN

ou fost construite si dat 
de interes social-cultural.

viu și civilizat. In anii 1961—68 pentru gospodăria comunală
ii date in folosință 4 097 apartamente, 9

Construirea părții noi a municipiului Piatra Neamț a conferit orașului un 
și construcția de locuințe s-au cheltuit peste 320 milioane lei. In aceeași 
școli cu peste 120 săli de îlasă, o casă de cultură, un cinematograf și
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EXEMPLUL PERSONAL

AL COMWISTULUI
S efan PANAITIU,

secretar c’ Comitetului județean Suceava al P.C.R.

în condițiile creșter complexității sar
cinilor în toate domr .iile, ale sporirii răs
punderilor ce revin partidului comunist, ca 
forță conducătoare a societății, Tezele C.C. 
al P.C.R. pun ’ fața fiecărei organizații 
de partid, a f‘ cărui comunist, îndatorirea 
de a fi în pr aele rînduri ale efortului en
tuziast al r jselor pentru înfăptuirea poli
ticii parti alui, exemplu de devotament și 
abnegați în îndeplinirea sarcinilor profe
sionale și obștești, în respectarea normelor 
și le .lor societății. Acest sugestiv ta- 
blor al trăsăturilor etice ale comuniștilor 
cr .stituie pentru comitetul județean de 
artid un îndemn de a desfășura o acti

vitate și mai susținută, subordonată creș
terii prestigiului și autorității fiecărei or
ganizații de partid, fiecărui comunist, de 
înțelegere a misiunii sale de exemplu per
sonal. de element polarizator și dinamiza
tor al colectivului. Practica noastră de zi 
cu zi ne-a demonstrat deseori că, atunci 
cînd în lupta pentru înfăptuirea unui obiec
tiv, comuniștii se situează cu consecvență 
în frunte, cînd ei constituie cu adevărat un 
exemplu de perseverență și exigență, reu
șesc să mobilizeze întregul colectiv, să pună 
în mișcare toate forțele.

Numeroase exemple de acest, fel ne 
oferă viața, procesul activității coti
diene consacrate înfăptuirii politicii parti; 
dului. Unul din ele se referă la cel mai 
recent obiectiv al industriei județului : 
Fabrica de piese de schimb de la Su
ceava „Bătălia" pentru intrarea în pro
ducție a acestei unități economice la 1 ia
nuarie 1969 a îmbrăcat un larg registru 
de eforturi. Țelului principal — respecta
rea termenului de dare în funcțiune — 
i s-a adăugat, din inițiativa organizației de 
partid de aici. încă unul : întreprinderea 
să fie rentabilă chiar de la începutul 
activității sale. Acest al doilea scop al 
eforturilor era foarte important, întrucît, 
date fiind condițiile de debut productiv, 
întreprinderii i s-au prevăzut. în primele 
juni de activitate, dotații destul de sub
stanțiale.

Organizația de partid, comuniștii cu 
munci de răspundere au înțeles că prin- 
cinala direcție în care trebuie, să acționeze 
este pregătirea în cele mai mici amănunte 
a fabricației. Comuniștilor cu o. temeinică 
pregătire profesională și politică li s-au 
încredințat posturile-cheie ale producției 
— șefi de echipe, maiștri. maiștri de 
schimb etc. — și. în același timp, sarcina 
de a se ocupa de precătirea oamenilor 
care vor lucra aici în viitor. Mai mult, 
pentru a grăbi terminarea lucrărilor, or
ganizația de partid a mobilizat numeroși 
comuniști, alți muncitori, să dea .ajutor 
constructorilor în urgentarea montării uti
lajelor, efectuării probelor etc. La 1 ianua
rie, cînd a Intrat în funcțiune, fabrica _a 
putut produce din plin : este de relevat că, 
după un trimestru, întrenrinderea a redus 
dotația de la buget cu 1.2 milioane lei. iar 
în luna martie a livrat peste plan 120 tone 
piese. Multe nume de oameni, care s-au 
distins în mod deosebit, s-ar mitea cita în 
acest caz. Esențial a fost aici exemplul 
colectiv al întregii organizații de partid, 
faptul că s-a situat în fruntea colectivului 
nu doar prin indicații de ordin general, 
abstract, ci muncind efectiv pentru ca 
obiectivele propuse să fie duse la îndepli
nire.

Tezele C.C. al P.C.R accentuează cu 
deosebită claritate rolul exemplului perso
nal al comunistului, deschizîndu-i un larg 
cîmp de afirmare, de la îndeplinirea hntă- 
rîriior organizației de partid, pînă la acti
vitatea obștească, de cetățean al țării. 
Ideea sub care se întrunesc toate aces
te trăsături și domenii de exprimare, 
ale exemplului personal este aceea a unei 
atitudini active, a conduitei dinamice, de 
permanentă receptivitate față de comanda
mentele sociale. Comunistul trebuie să fie 
întotdeauna prezent, în virtutea înaltelor 
sale convingeri patriotice, acolo unde este 
mai greu. Este binecunoscută în jude
țul Suceava munca rodnică a mineri
lor de la Complexul Ostra — Leșul Ursu
lui. Din ansamblul eforturilor depuse aici 
se detașează cele ale brigăzii de mineri 
condusă de comunistul Gheorghe Știrbu 
Acest colectiv s-a angajat. în urmă cu 
cîteva luni, ca în cinstea Congresului al 
X-lea al partidului să realizeze impor
tante depășiri ale planului de producție 
în ultimele săptămîni, a devenit publică 
știrea că brigada amintită și-a îndeplinit 
angajamentul și a extras, peste prevede
rile planificate, 5 200 tone barită. Rezulta
tul acesta include munca intensă, perseve
rentă, a întregii brigăzi, la temelia căreia 
stă însă conștiința răspunderii față de pro

priul cuvînt, convingerea profundă că, în- 
vățînd din înaltul exemplu al întregului 
nostru partid, între vorbele și faptele co
muniștilor trebuie să fie o unitate deplină.

îmi amintesc de un episod petrecut, nu 
de mult, în județul nostru și care a verificat, 
într-o confruntare dramatică, abnegația, 
eroismul comuniștilor. Era noaptea tîrziu, 
cînd, în urma unor îndelungate ploi toren
țiale, apele au inundat comuna Frasin, ame- 
nințînd unitățile industriale din localitate. în 
aceste împrejurări, cînd fiecare minut era 
de neprețuit, comuniștii Victor Nacu, Sil
vestru Gemănar, Viorica Pînzaru, Magda
lena Hîncu, Paraschiva Popovici și alții au 
mobilizat populația comunei și, după o 
luptă încordată cu furia apelor, au izbutit 
să înlăture pericolul care amenința unită
țile industriale din localitate.

Tezele C.C al P.C.R. atrag atenția asu
pra unui alt fapt de importanță hotărî- 
toare — și anume rolul climatului, colectiv 
al organizației de partid în stimularea 
omului, a calităților lui, în promovarea 
exemplului personal al comunistului. Des!- 
gur, felul în care un comunist reușește să 
se achite de îndatorirea de a fi mereu în 
primele rînduri este o răspundere care 
i se adresează nemijlocit. , dar constituie, 
în același timp, o răspundere de mare în
semnătate a fiecărei organizații de partid.. 
Biroului organizației de bază, organizației 
de partid în ansamblu, nu poate să-i fie 
indiferentă măsura în care membrii de 
partid constituie sau nu exemplu demn de 
urmat. La IPROFIL Rădăuți, de exemplu, 
nouă și puternică unitate economică, 
prestigioasă prin calitatea produselor sale, 
organizațiile de partid pot număra printre 
succesele lor și pe acela că mulți comu
niști sînt inovatori. Climatul de căutare, de 
inovație însă a fost cultivat aici încă de 
la începutul existenței întreprinderii Ino
vatorul este prețuit, respectat, și o bună 
parte dintre oameni cu asemenea calități 
sînt membri ai birourilor organizațiilor de 
bază sau ai comitetului de partid din în
treprindere.

Există. Indiscutabil, o legătură strînsă 
între creșterea rolului de exemplu. perso
nal al comunistului și autoperfecționarea 
politică, profesională, cetățeneasca a aces
tuia. Procedînd astfel, mulți dintre co
muniștii uneia din cele mai mari între
prinderi ale județului — Combinatul 
de celuloză și hîrtie Suceava — au 
parcurs drumul de la munca necalificată 
pînă la stăpînirea temeinică , a diverselor 
profesii complexe din domeniul industriei 
chimice. Mulți dintre muncitorii, de înaltă 
calificare din noile întreprinderi ale jude
țului au învățat pe parcurs și continuă să 
învețe, cu conștiința că progresul general, 
neîntrerupt impune un progres individual 
necontenit.

Componente ale unei unice conduite 
înaintate, trăsăturile comunistului nu pot 
fi despărțite unele de altele. Ele, împreu
nă, exprimate armonios, au. un ecou pro
fund în conștiința colectivului.

Tezele C.C. al P.C.R. pun în fața orga
nelor și organizațiilor de partid datoria 
de a veghea la calitatea cadrelor de 
partid, a comuniștilor cu munci de răspun
dere, de a pretinde fiecărui membru de 
partid să fie exemplu de conștiință și hăr
nicie pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid Dacă marea, covîrșitoarea majo
ritate a comuniștilor cărora li s-au încre
dințat sarcini de răspundere constituie, 
prin propriul profil politic și etic, presti
gioase exemple, n-au lipsit uneori nici ca
zurile cînd membrii de partid investiți cu 
încrederi de către colectiv nu și le-au 
onorat în măsura așteptărilor. Și, In con
secință. a fost nevoie de intervențiile or
ganizațiilor de partid și chiar ale biroului 
comitetului județean, cînd anumite cadre 
cu munci de răspundere s-au dovedit 
lipsite de exigență, hărnicie, combativitate. 
Firește, aici o răspundere revine comite
tului județean de partid care va trebui, 
așa cum precizează Tezele C.C. al P.C.R., 
să se ocupe mai mult de perfecționarea 
etică și profesională a cadrelor, să le aju
te în mai mare măsură să învețe arta și 
știința conducerii.

La un sfert de veac de viață liberă, 
România socialistă înfățișează un înflori
tor tablou de realizări mărețe ale întregu
lui popor. Programul pe care-1 va adopta 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R. va des
chide noi perspective pentru progresul 
multilateral al patriei noastre. In ansam
blul de eforturi consacrate viitorului Ro
mâniei, comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Suceava sînt hotărîți să-și aducă 
întreaga contribuție de energie, inițiativă și 
elan creator.

Expoziția economica a județului Cluj 

„Un sfert de veac 
de la eliberarea patriei11
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MIHAI BENIUC:

IN ÎNTlMPINAREA

CONGRESULUI

AL X-LEA AL P. C. R.

Rezultate de prestigiu
in îndeplinirea
planului

și a angajamentelor
INDUSTRIA MUNICIPIULUI GALAȚI: 
producția marfă vîndută și încasată, 
suplimentar — 130 milioane Iei

GALAȚI (coresp. Scîn
teii). — Colectivele între
prinderilor industriale ale 
municipiului Galați, sub 
conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, 
desfășurînd o muncă en
tuziastă în întîmpinarea 
Congresului partidului și 
a zilei de 23 August au 
îndeplinit sarcinile de 
plan pe primele 7 luni 
ale anului și angajamen
tele luate în cinstea celor 
două mari evenimente. 
Âstfel, planul producției 
globale industriale a fost 
realizat în proporție de 
102,3 la sută, 
Insumînd ' 
lei, cu 10 milioane mai 
mult decît propriul an
gajament. T ~

La

depășirea
44,9 milioane

La producția 
marfă vîndută și încasată, 
realizările peste plan în
sumează 130 milioane lei 
— adică de peste 2 ori mai 
mult decît s-a prevăzut în 
angajament. ~ 
sarcinile de 
port au fost îndeplinite în 
procent de 115,6 la sută 
ceea ce înseamnă mărfuri 
livrate în plus beneficiari
lor externi in valoare de 
57 milioane lei. Succese 
remarcabile s-au înregis
trat și la indicatorii fi-

De asemenea, 
livrări la ex-

ÎNTREPRINDERILE JUDE
ȚULUI IALOMIȚA: 47 mi
lioane lei peste planul la 

producția globala

ale
en-

zile premergătoare 
X-lea al P.C.R. șl 
aniversări a ell- 

oamenii muncii din 
județului Ialomița,

nanciari. Planul de bene
ficii a fost depășit cu 
15,5 milioane lei, iar e- 
conomiile obținute prin 
•educerea prețului de cost, 
tn plus față de sarcina 
planificată, reprezintă 3,2 
milioane lei.

în primele 7 luni 
anului, prin munca
tuziastă a colectivelor în
treprinderilor industriale 
din județul Galați, s-au 
realizat peste plan: 1000 
tone laminate finite pli
ne, 226 tone sîrmă tra
să, 1 343 metri cubi pre
fabricate din beton, 
18 700 tone minereu de 
fier sortat, 63 tone fire 
de bumbăc, 59 000 
pătrați țesături din 
bac și altele.

Raportind aceste 
cese, colectivele 
prinderilor

metri 
bum-

suc- 
între- 

t______  industriale
gălățene asigură Comite
tul Central că-și vor con
centra toate eforturile 
pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile de 
plan pe anul în curs, 
pentru a înfăptui neabă
tut hotărîrile ce vor fi 
adoptate de cel de-al 
X-lea Congres al parti
dului.

în aceste 
Congresului al 
celei de-a 25-a 
berării patriei, 
Întreprinderile 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, obțin succese remarcabile 
în marea întrecere socialistă ce se 
desfășoară în întreaga țară. Unită
țile economice ialomițene rapor
tează că în primele șapte luni ale 
lui 1969 — an hotărîtor al cincina
lului — au obținut o producție in
dustrială globală suplimentară In 
valoare de 47 000 000 lei, realizîn- 
du-și astfel angajamentul luat pen
tru întreg anul în curs.

UZINA „1 MAI"-PLOIEȘTI
S-a livrat cea de-a 20-a 

instalație F-200

FABRICA DE RADIATOARE ȘI CABLURI 
DIN BRAȘOV:

A fost data în producție cea de-a treia 
mașină românească de cablat

In cinstea celui de-al 
X-lea Congres al parti
dului, la 
diatoare 
Brașov a 
ploatare 
mașină 
cablat. Prin intrarea 
în funcțiune, înainte de 
termenul prevăzut, capa
citatea anuală de pro
ducție a unității sporește

LA „TEHNOLEMN" — TI
MIȘOARA : 0 nouă și mo
dernă fabrică de rechizite 
școlare și rigle de calcul

Fabrica de ra- 
și cabluri din 
fost dată în ex- 
cea de-a treia 
românească de 

ei

cu 3 000 tone de cabluri, 
iar productivitatea mun
cii la operația de cablat 
înregistrează o creștere 
de 30 la sută Noua ma
șină este concepută de 
specialiști brașoveni și 
construită în cadrul în
treprinderii, în colabora
re cu alte 
calitate.

unități din lo-

Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“- 
Ploiești a livrat cea de-a 20-a in
stalație F-200, pentru forajul son
delor pînă la adîncimi de 3 500 
metri Cu aceasta a fost realizat 
angajamentul luat de colectivul 
întreprinderii tn cinstea Congresu
lui partidului. Dotarea uzinei cu 
mașini de mare randament și mai 
buna organizare a activității de 
producție au contribuit la scurta
rea timpului de execuție a unei 
instalații cu aproape o lună com
parativ cu prima instalație de a- 
cest tip fabricată aici cu doi ani 
în urmă. Performanțele ei de func
ționare sînt astăzi apreciate în nu
meroase țări din Europa, Asia. 
Africa și America.

(Agerpres)

DE ALUMINIU SLATINA:
(Agerpres)

UZINA
Planul de export a fost depășit cu 642 

tone aluminiu

în cinstea celui de-al X-lea Con
gres al partidului și aniversării u- 
nui sfert de veac de la eliberarea 
patriei, la întreprinderea „Tehno- 

' ' ter- 
ter- 
unel 
șco-

lemn" din Timișoara, a fost 
minată cu 5 luni înainte de 
menul prevăzut, construcția 
moderne fabrici de rechizite 
lare și rigle de calcul. Noua fa
brică cuprinde două secții de pro
ducție, o uscătorie, un depozit de 
cherestea și alte anexe industriale 
tnzestrate cu mașini și utilaje de 
(naltă tehnicitate, care asigură me
canizarea și automatizarea proce
sului tehnologic Prin darea în 
exploatare a noii fabrici, producția 
de rechizite școlare și rigle de 
calcul a întreprinderii „Tehno- 
lemn" din Timișoara va crește de 
2,5 ori.

(Agerpres)

Colectivul Uzinei de 
aluminiu Slatina și-a în
deplinit angajamentele 
luate în cinstea Congre
sului al X-lea al partidu
lui și aniversării a 25 de 
ani de la eliberarea pa
triei. A fost 
peste plan o 
globală de 9,1

realizată 
producție 

milioa-

ne lei, iar la produc
ția marfă s-a înregistrat 
o depășire de 9,7 milioane 
lei. Beneficiile suplimen
tare obținute în această 
perioadă se 
8,4 milioane 
prevederile 
export au 
cu 642 tone

eifrează la 
lei. Totodată, 
planului de 
fost depășite 
aluminiu.

(Agerpres)

ȘANTIERUL NAVAL 
A lost lansat un nou 

de 2 000
naval din 

fost lansat 
cargou fri-

La șantierul 
Tr. Severin a 
vineri un nou 
gorific de 2 000 tone. Este 
al patrulea vas de acest 
tip fabricat în întreprin
derea severineană. El 
face parte dintr-o serie

TR. SEVERIN: 
cargou frigorific 

tone
de 12 care vor fi expor
tate în R.P. Polonă. Mon
tajul acestei nave s-a e- 
fectuat tntr-un timp mai 
scurt cu o lună față de 
primul cargou frigorific 
construit aici.
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„POEZII"
In ambianța de largă emulație 

spirituală, evidențiată tot mai preg
nant de creațiile ultimilor ani, ini
țiativa de a tipări în volume antolo
gice operele unor scriitori'de seamă, 
care de-a lungul mai multor decenii 
s-au situat prin talentul și pasiunea 
lor artistică în primul eșalon al lite
relor 
păta 
tură 
ediții văd lumina tiparului opere ale 
unor scriitori care s-au situat des
chis și statornic pe pozițiile artei mi
litante, angajate — din care am a- 
minti volumele lui Virgil Teodorescu 
șau Radu Boureanu, de puțin timp 
prezente în vitrinele librăriilor sau 
cele așteptate să apară, cuprinzînd 
selecții reprezentative din creația li
rică a unor scriitori prestigioși ai 
literaturii contemporane, cum ar fi 
Eugen Jebeleanu, M. R. Paraschives- 
cu. Cicerone Teodorescu — conferă 
unor asemenea antologii contacte 
nemijlocite cu scriitorul în evoluție, 
ilustrînd prin însuși drumul creației 
lor destinul poeziei românești con
temporane. In acest destin, lirica 
lui Mihai Beniuc se înscrie organic, 
contribuind prin prezența ei la afir
marea puternică a noului drum pe 
care era chemată să meargă poezia 
noastră pentru a fi martora fidelă a 
mutațiilor structurale petrecute în 
viața societății. Trei decenii de stră
danie poetică se 
gio in cele aproa
pe 700 de pagini 
ale recentului vo
lum de POEZII și 
impun adevărul 
că, de-a lungul li
nei existențe ar
tistice prodigioa
se, poetul a făcut 
dovada unei vizi
bile constanțe a preocupărilor litera
re. încă din perioada interbelică liri
ca lui Beniuc s-a plasat deschis ală
turi de forțele democratice și progre
siste ale societății noas’tre, slujind 
lupta maselor pentru libertate socială 
și națională, detașîndu-se totodată, 
asemenea atîtor creatori din aceeași 
perioadă, de excesele sterile ale miș
cărilor decadente și în egală măsură 
de paseismul tradiționalist.

In lunga sa prezență lirică tn do
meniul poeziei românești, M Beniuo 
rămîne egal cu sine — la un 
nivel superior — tocmai prin capa
citatea sa artistică de a fi în per
manență un poet al prezentului, un 
poet născut din năzuințele, bucu
riile și durerile acestui popor, din 
istoria și actualitatea lui. Poezia lui 
Beniuc este una trăită la temperatu
rile magmei, esențială pentru un 
temperament vulcanic, dar mereu 
alta, fiindcă prezentul e în continuă 
mișcare, și atunci altele sînt între
bările. altele răspunsurile. Poetul 
vine din tradiția poeziei de autenti
că rezonanță socială a Iui Coșbuc, 
Iosif și Goga. Beniuc este un rapsod 
tumultuos și ardent, de un optimism 
robust, creatorul unei poezii ce izbeș
te frontal, nedisimulat, vivace și, co
rosivă, desprinsă din cotidian, dar os
tilă convențiilor, o poezie în care mă
reția ei granitică — nu lipsită del im
purități, și poate nu întotdeauna'șle
fuită cu migală artizană — configu
rează natura prometeică a poetului. 
Unei astfel de poezii nu i se potri
vește cămașa fericitului din poveste 
și cu atît mai puțin nobila inutili
tate. încă din Cîntece de pierzanie 
se vedea că Beniuc depășește liniile 
tradiționalismului. Prin arta sa acti
vă, militantă, lirica sa își găsește 
precursori în întreaga noastră crea
ție literară.

In poezia care deschide volumul, 
Beniuc se face ecoul artei militante : 
„Cînd voi izbi odată eu cu barda 
/ Această stîncă are să se crape / Și 
va țîșni din ea șuvoi de ape. / Băieți, 
aceasta este arta 1“ Ceea ce aducea 
nou poezia sa era tocmai acea, che
mare vibrantă, adresată confraților 
săi : „Poeți, poeți 1 / Vă puneți ure
chea pe inima țării / Și-i ascultați 
bătăile neregulate".

Stihurile sale sînt un clocot hră
nit din durerea, suferințele și revol
tele mulțimii. De la starea vizionară, 
vestitoare a unei lumi mai bune, 
lirica sa cunoaște, în Cîntece noi ' 
(1940) momentul trecător al unor 
stări depresive. Primesc cetățenie 
artistică sentimentul dezrădăcinării, 
nostalgia peisajului natal, anii puri 
ai copilăriei. Și totuși calvarul tînă- 
rului care vibrează puternic la fră- 
mîntârile umane creează momente 
de acută frămîntare, cauzate de 
apocaliptica dezlănțuire a forțe
lor ostile omului „Ce sînt aces
te neliniști" și „Proorocire" prefigu
rează marele dezastru produs de 
război, traducînd strigătul umanită
ții, mutilată de genocidul fascist ce 
abia începuse. Volumul de Poezii, 1943. 
ilustrează cu o forță tragică de o 
mare vigoare ororile războiului : 
„La mine-n singe / Istoria con-

românești contemporane, ca- 
semnificațiile unui act de cul- 
majoră. Faptul că in aceste
scriitori care s-au situat des-

rînduiesc cronolo-

timporană plînge", clamează poe
tul, pentru ca apoi, în poezii 
de o excepțională pătrundere, ca 
„Melița" sau „Sub Casiopeia", să 
desfășoare imensa panoramă a cim- 
purilor de bătălie In acest teribil 
coșmar, în noaptea de sînge a ome
nirii, poetul suferă dar nu disperă, 
reafirmîndu-și cu aceeași vigoare do
rința temerară de a continua lupta : 
„Destinul meu a fost și va rămîne / 
Să-mi port revolta^ mîndră sub Car- 
pați" Continuîndu-și și împlinin- 
du-și destinul liric, strîns legat de 
istoria țării, Mihai Beniuc va con
feri noi valențe poeziei sale, poezie 
comunistă prin mesajul care o stră
bate, în opera de după 23 August. 
Poetul-comunist, Mihai Beniuc, va 
anunța prin volumul „Un 
teaptă răsăritul" (1946), 
rea profețiilor. Poetul ______
sociale, legat prin cele mai tainice 
fire de destinul poporului său, 
se vede, în sfîrșit, a fi într-adevăr 
„toboșarul timpurilor noi". Ce a în
semnat, în anii următori, creația li
rică a poetului Beniuc, către ce te
ritorii artistice țintea ea, în numele 
cărui ideal acționa ? Altele erau 
realitățile și poetul angajat era 
chemat să facă din arta sa mesagera 
aspirațiilor seculare de libertate și 
dreptate socială, să dea expresie 
sentimentelor generate de realitățile 
socialiste ale patriei. Poetul alcă
tuiește tn acest

om aș- 
împlini- 

durerilor

cronica literară

CLUJ (coresp. „Scînteii"). 
— în parcul municipiului 
Cluj s-a deschis expoziția 
„Un sfert de veac de la e- 
liberarea patriei", organizată 
în cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a celei 
de-a 25-a aniversări a eli
berării României. Mașinile, 
utilajele și instalațiile, cele
lalte produse industriale pre
zentate de cele aproape 70 
unități economice din județ 
Înfățișează contribuția activă 
pe care colectivele acestor 
întreprinderi o aduc la creș
terea producției, diversifica
rea și ridicarea calitativă a 
Industriei țării. Alături de 
produsele siderurgice ale u-

zinelor „Industria Sîrmei" 
din Cimpia Turzii, sau de 
produsele uzinei chimice din 
Turda, se află prezentate cele 
mai noi realizări tehnice, cum 
sînt generatorul Gama—2 — 
realizat de Uzina de mate
rial rulant — din Cluj, pe 
baza invenției I.F.A. Cluj, in
venție care, recent, a fost 
distinsă cu medalia de aur 
la expoziția de la Bruxelles 
— mașina de tricotat degete 
de mănuși — realizare a fa
bricii „Metalul Roșu“-Cluj, 
distinsă cu medalia de aur 
la o expoziție internațională 
din Austria, și altele. Sînt 
prezentate, de asemenea, cele 
mai noi utilaje frigorifice fa
bricate de uzina „Tehnofrig",

mașini textile realizate la u- 
zina „Unirea", tipuri noi de 
mobilă produsă de fabricile 
„Libertatea" și „IPROFIL"- 
Dej, articole de tricotaje și 
sticlărie, precum și alte pro
duse.

De remarcat este faptul că, 
datorită creării de noi unități 
industriale, dezvoltării și mo
dernizării întreprinderilor e- 
xistente, ridicării califică
rii și specializării muncitori
lor, inginerilor și tehnicie
nilor, producția globală in
dustrială a județului a cres
cut în cei 25 de ani de 16 
ori. Astăzi, producția anului 
1938 se realizează in numai 
26 de zile.

tv
P

8.30 — Deschiderea emisiunii — De strajă
patriei.

9,00 — Matineu duminical pentru copil : La 
șase pași de o excursie — emisiune- 
concurs. Șah marelui maestru t 
Partidă de șah prin televiziune, sus
ținută de Florin Gheorghiu — mu
tarea a 6-a ; Film serial : „Fiul 
mării".

10.30 — Ora satului.
12,00 — Concert simfonic. In program : 

Passacaglla și Toccata de Tudor 
Ciortea, Slmfonletta de Ion Duml-

trescu. Orchestra simfonică a Radlo- 
televiziunli 
nescu

12,35 — închiderea emisiunii de dimineață. 
15,00 — încheierea vizitei oficiale în țara 

noastră a președintelui Statelor Unite 
ale Americil, Richard Nixon, și ple
carea din Capitală.

— Cu Ansamblul „Clocîrlla" pe meri
dianele globului.

— Telejurnalul de seară
— Monografii contemporane ; „Caii pu

tere* — Film de Valentin Munteanu 
și Virgil Cojocaru.

— Zilele dramaturgiei românești : „Șe
ful sectorului suflete" de Al. Mi- 
rodan.

22,05 — Filme documentare realizate de Stu
dioul „Al. Sahia" .

— Dirijor Emanuel Ele-
22,40 — Telejurnalul de noapte — Buletinul 

meteorologic.
22,58 — Bucureștiul In cîntec — Muzică 

ușoară interpretată de Glcă Petrescu, 
Aurelian Andreescu, Angela Similea. 

23,20 — Telesport.

19,00

20,25

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară — Buletin 
meteorologic.

20,00 — Monografii contemporane : „Caii pu
tere".

20,25 — Film artistic : „Subteranul" — Pro
ducție a Studioului cinematografic 
„București". Regia Virgil Calotescu

21,55 — Succese ale creației muzicale ro
mânești. Prezintă Petre Brîncușl.

cinema
0 Contesa Cosei (ambele serii) : RE
PUBLICA — 10 ; 13,15 ; 17 ; 20,15.
• o chestiune de onoare : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 9 ; 
11,30 ; 14.30 : 17.45 ; 20.45. la grădină — 
20,30.
0 Răutăciosul adolescent : LUMINA — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45. GRI- 
VIȚA — 9,30 ; 12 : 15,30 ; 18 : 20,30.
• Căsătorie pripită : DOINA - 13.45 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30.
O Program pentru copil : DOINA — 
9—12 în continuare.

0 Secretul clfrulul : CIULEȘTI — 15,30; 
18 ; 20,30.
0 Ultima tură : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
e Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Preludiu : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Dragoste la Las Vegas : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9—16 în continuare 18,15 ;
20.30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30. 
0 Pădurea spînzurațllor i GLORIA —
20.30.
0 Creola, oclill-ți ard ca flacăra : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; '11 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21. BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 9,30 ; 11.45 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,15, ARENELE LIBERTĂ
ȚII — 20,15.

0 Crima din pădure : DACIA — 8,45— 
21 în continuare.
0 Paradisul îndrăgostlților : VICTORIA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Muzeul satului ; Tradiții maramure
șene ; Cîntece in lemn ; Călușarii j 
Tradiții ; Un dans tn munții codru
lui : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : FEROVIAR — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 21, ARTA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45. la grădină — 20,30, 
MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45; 
21, TOMIS - 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 
18,15, la grădină — 20,30.
0 In umbra coltului : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18. la grădină — 20,30.
0 Prințul negru : CRlNGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
0 Lovitură puternică : BUCEGI — 9 ; 
11.15 : 13.30 : 16 ; 18.15. la grădină — 20.30

VITAN — 15,30 ; 18 — la grădină —
20.30.
0 Contemporanul tău t MUNCA — 
16 ; 19.
0 încotro, omule 1 : MOȘILOR — 15.30 ;
19.30.
0 Noaptea e făcută pentru a visa : 
UNIREA - 15,30 ; 18, la grădină — 20.30. 
0 La dolce vita : MIORIȚA - 9.30 ; 
13 ; 16 ; 19.
0 Neîmblînzlta Angelica : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS - 15.30 ; 18 :
20.30. VIITORUL - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea Crossbow : FLOREASCA 
- 9,15 ; 11,30 ; 15.30 ; 18
0 Ultima noapte a copilăriei s FLO
REASCA — 20,30.
0 Noaptea generalilor : VOLGA — 9— 
16,45 în continuare, RAHOVA — 15,30 ;
18.30. la grădină - 20,30, AURORA - 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20.45, la grădină -
20.30.

0 Alexandru cel fericit : PROGRESUL
- 15,30 ; 18 ; 20.
0 Străin în casă : LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20.30
0 comedianțil ; DRUMUL SĂRII — 
16 ; 19.
0 Tarzan omul Junglei : FERENTARI
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 A trăi pentru a trăi : COTROCENI
- 15.30 ; 19
0 Adio, Gringo : PACEA — 15.30 ; 18 ; 
20.30.
0 Rio-Bravo i CLUBUL UZINELOR 
REPUBLICA
0 Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ; 
12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA
- 20.30.
0 Lustragiul : GRADINA MOȘILOR - 
20.30.
0 Haiducii : GRADINA PROGRESUL- 
PARC - 20,30

teatre
0 Opera Română : Seară vleneză — 20. 
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Oameni șl șoareci 
- 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (în sala Tea
trului Gluleștl) : Anonimul — 20.
0 Teatrul Gluleștl (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Pălăria florentină — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, Stroe ! 
- 20.
0 Ansamblul folcloric „Perinlța" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara) : Perl- 
nița mea — 19.

Poetul alcă- 
timp din cîntecele 

sale o grandioasă 
simfonie inspirată 
din elanurile eroi
ce ale maselor, 
chemate să-și îm
plinească noul 
destin, cununînd 
versul agitatoric 
cu evocarea bala- 
descă folclorică, 

din care transpar și mai puternic 
sensibilități polivalente, desfășurata 
Intr-un nuanțat registru liric, domi
nat de o amplă viziune umanistă. 
„Chivără roșie" sau „Venisem flăcău 
de pe Crișuri" confirmă încă o dată 
participarea sa intimă la preocupă
rile esențiale ale poeziei noi

Volumele următoare vor întregi 
Imaginea poetului luptător ancorat 
cu cele mai sensibile fibre ale sufle
tului său în marea operă de tranș 
formare a omului contemporan. Ver
surile impetuoase, clocotitoare ca 
ritmurile noi ale șantierelor socia
liste, atitudinea deschisă în fața pro
blemelor majore ale vieții actuale, 

ca pacea și prietenia între popoare sau 
chiar poezii de impresie, izvorîte 
din călătoriile peste hotare continuă 
filonul social al „cîntecelor de pier
zanie", unele dintre ele — cum ar 
fi : „Furtuni de primăvară", „Să nu 
dai libertatea pe nimic", „Baladele 
timpului nou" și altele — situîndu-se, 
prin patosul ardent al angajării to
tale, printre cele mai reușite poeme.

Mărul de Iîngă drum 
astfel trecerea spre 
nectuții, sublimînd 
zionar al tinereții în stări 
ditative profunde, ‘ 
ria împlinirii se 
spre zonele interioare ale eului. 
Poezia capătă acum mai acut, senti
mentul timpului, simțit ca măsură a 
existenței, a împlinirii omului. Me
ditația asupra scurgerii vremii 
traversează cele mai variate stări, 
de la nostalgiile amintirilor 
„Mărul de lingă drum", 
fuzia gravă a _ adevărurilor eterne 
din volumul 
Poetul se regăsește mai înțelept, 
desprins de regrete printr-o înțele
gere mai largă a destinului uman. 
Fără îndoială, poezia care cumulea
ză toată forța poetică, nenumăratele 
întrebări asupra vieții este „Cheile" 
Dialogul cu timpul, purtat la în
ceput pe un ton glumeț, destins, se 
transformă, treptat, într-o încordată 
confruntare cu eternitatea. Lirica 
lui Mihai Beniuc exprimă, astfel, gîn- 
direa robustă tonică, încrederea în 
viață, specifică poeziei populare.

O dată cu memoria timpului, poe
tul redescoperă lirica erotiră, dar 
nu dintr-o perspectivă a durerii sfî- 
șietoare sau dintr-o funciară neîn
credere în posibilitățile împlinirii, 
așa cum se desprindea din poeziile 
antebelice : „Jurnal", „Ultima scri
soare", „Dor", „Necunoscuta femeie", 
aflate sub o vădită înrîurire emi
nesciană ; iubirea lui de acum e una 
matură, tonică, materializînd o stare 
a plenitudinilor vitale. Treptat, însă, 
erotica devine tot mai mult prilejul 
expectativei lucide. Chiotul erotic se 
convertește in atitudini elegiace din 
care transpare existența universală 
a iubirii. Poetul o cheamă de pre
tutindeni pentru a încununa o cos
mică uniune : „Vino, tu, cînteo do 
dragoste, / Din miezul stihiilor, / Pe 
aripa vîntoaselor, / Cu hohotul furtu
nii / Din genunile nopții / ... / Vino, 
/ Cutremurare a zorilor, I Pe cap cu 
căpița de aur a soarelui".

Recentul volum definește structu
ra poetică complexă a creatorului, 
multitudinea resurselor lirice folosi
te pentru a evidenția mesajul revo
luționar, sensul adine patriotic și 
democratic al versului său, fiziono
mia artistului luptător, expresia vi
talității inepuizabile, alimentată ne
contenit cu energia și aspirațiile pe- 
lor mulți. Intre Cîntece de pierzanie 
și Mozaic poezia lui Mihai Beniuc a 
străbătut un lung și rodnic drum. 
Impus conștiinței publice ca poet 
social, evoluția sa a confirmat nu 
numai vocația de artist-cetățean sen
sibil la marile frămîntări și biruințe 
umane, ci, în egală măsură, a dezvă
luit lirismul său de discretă și inte
riorizată muzicalitate Totuși, acest 
volum antologic ar fi putut să rețină 
doar piesele demne de acest nume, 
printre ele strecurîndu-se și unele 
versuri mai puțin izbutite, In spe
cial din acea perioadă de abundentă 
producție literară cînd spiritul critio 
al poetului se manifesta cu mai pu
țină vigoare.

Prin calitățile artistice de o mare 
limpezime concizie și profunditate 
surprinse tn metafore și simboluri 
devenite populare și intrate în fon
dul peren al liricii noastre de au
tentică strălucire, poezia lui Mihai 
Beniuc exprimă ideile și preocu
pările înaintate ale epocii, deve
nind o poezie cu o largă răspîndire 
în mase, ceea ce atestă că atunci 
cînd arta vibrează la unison cu 
timpul, cu întrebările și problemele 
esențiale ale oamenilor, cînd este o 
artă angajată comunistă, nu poate fi 
decît o artă majoră, deschisă auten
ticelor succese. Apărut în aceste 
zile, cînd poporul se pregătește pen
tru marele eveniment — Congresul 
partidului — aqest volum cuprinzînd 
poezie socială, militantă șe consti
tuie într-un veritabil omagiu

marchează 
vîrsta 

tumultul
se-’
vi- 

me- 
în care bucu- 
revarsă discret

din 
la in-

Pe coardele timpului/ 
mai înțelept,

Emil VASU.ESCU



7

SCÎNTElA — duminică 3 august 1969

SOSIREA

PAGINA 5
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UNOR DELEGĂ ȚII

LA CONGRESUL

AL X-LEA AL P. C. R.

I

ORDINUL
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am apreciat In mod deosebit mesajul de felicitări și bune urări, pe 
care Excelența Voastră mi l-ați trimis cu ocazia aniversării zilei mele de 
naștere.

La rîndul meu, vă adresez cu căldură aceleași bune urări.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

Reprezentantul Partidului
Comunist din Chile

Sîmbătă seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășul Mario Zamorano, mem
bru al Comisiei Politice a P.C. din 
Chile.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Valter Roman, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului 
Alianța Populară din Islanda

Sîmbătă a sosit în Capitală, de
legația Partidului Alianța Popu
lară din Islanda, care va parti
cipa la cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R. Din delegație fac parte to
varășii Ragnar Arnalds, președin
tele partidului, și Gudmundur 
Hjartarsson, președintele organiza
ției din Reykjavik.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Nicolae Gavrl- 
lescu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Reprezentantul Partidului
Muncitoresc Irlandez

Sîmbătă a sosit în Capitală to
varășul Sam Noian, secretar ge
neral adjunct al Partidului Mun
citoresc Irlandez, reprezentantul 
acestui partid la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovară
șii Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Balalia, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului 
Comunist Portughez

Sîmbătă seara a sosit în Capitală, 
tovarășa Sofia Eerreira, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Portughez, care va re
prezenta acest partid la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. ■ ■ - ■ ?

La sosire, tovarășa Sofia Ferreira 
a fost salutată de tovarășii Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al P.C.R., 
Larisa Munteanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

ABIlMUIll KHWĂ
MUU IA raSSRfSUL Al MB Al P. t.1.

(Urmare din pag. I)
vitați la Congres savanțl de mare 
prestigiu, reputate cadre didactice 
universitare, slujitori neobosiți ai în- 
Vățămîntului românesc.

Pe meleagurile județului Suceava, 
comuniștii din cooperativa de pro
ducție Salcia au încredințat această 
înaltă cinste unuia dintre harnicii 
membri cooperatori cu îndelungată 
și rodnică activitate consacrată întă
ririi economico-organizatorice a a- 
cestei unități agricole socialiste...

...Oameni diferiți, cu profesii di
ferite, din toate colțurile țării. Ei au 
însă trăsătura comună a situării în 
primele rînduri ale vastului efort 
constructiv al poporului închinat 
mersului hotărît înainte în edificarea 
socialismului. Oameni caracterizați 
prin înaltă responsabilitate profesio
nală, un larg orizont politico-ideo
logic și exemplară ținută morală. în 
rîndurile lor se numără ’ inventatori 
și inovatori, muncitori fruntași, acti
viști pe tărîm obștesc, deputați ai 
consiliilor populare, membri ai con
siliilor Frontului Unității Socialiste

și alții. Cuvîntul cald al tovarășilor 
lor de muncă, cuvînt de stimă și în
credere, de reliefare a meritelor și 
contribuției la activitatea colectivă, 
au conferit adunărilor comuniștilor 
consacrate desemnării invitaților pen
tru Congres o puternică amprentă a 
prețuirii calităților și valorii omului, 
caracteristică proprie întregii politici 
a partidului nostru.

Pretutindeni, ideea care străbate ca 
un fir roșu adunările comuniștilor 
este încrederea nemărginită în 
partid, în politica sa consacrată în
floririi necontenite a patriei și feri
cirii poporului. Prin întreaga lor des
fășurare, puternic străbătută de a- 
deziunea deplină față de documen
tele ce vor fi dezbătute la Congres, 
prin climatul de entuziasm și efer
vescență politică, adunările comuniș
tilor constituie o nouă și pregnantă 
expresie a unității și coeziunii po
porului în jurul partidului, al con
ducerii sale, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dovadă a hotă- 
rîrii tuturor celor ce muncesc de a 
da viață vastului program ce va fi 
elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

La 3 august, în preajma deschiderii celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, care va hotărî 
măsuri de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii, 
precum și în apropierea aniversării unui sfert de veac de 
la eliberare — eveniment de covîrșitoare însemnătate în 
viața țării — poporul nostru sărbătorește Ziua Marinei 
Republicii Socialiste România. Intrată în rîndul aniversă
rilor tradiționale, această sărbătoare exprimă prețuirea 
acordată activității rodnice, înaltului spirit de răspundere 
cu care marinarii își fac datoria față de patrie.

Mîndri de moștenirea eroică preluată de la înaintași, 
de mărețele înfăptuiri socialiste și perspectivele luminoase 
de viitor, marinarii militari își perfecționează neîncetat 
pregătirea de luptă, politică și marinărească, întăresc con
tinuu capacitatea combativă a navelor, unităților și marilor 
unități. Devotați fără margini patriei, poporului și partidu
lui, ei străjuiesc cp fermitate apele teritoriale și litoralul 
românesc, și, împreună cu toți militarii forțelor armate, 
cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea 
noastră națională.

Marinarii din flota noastră comercială poartă cu cinste 
pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii ; munci

torii, tehnicienii și inginerii din șantierele noastre navale 
și din porturi obțin realizări de seamă în construcția de 
nave moderne, în dezvoltarea transporturilor maritime și 
fluviale românești.

Cu prilejul acestei sărbători, felicit personalul marinei 
militare și al flotei comerciale, pe constructorii și proiec- 
tanții de nave, pe muncitorii din porturi și le urez noi 
succese în munca ce o desfășoară.

De Ziua Marinei Republicii Socialiste România, Ordon :
La 3 august, în garnizoana Mangalia se vor trage, în 

semn de salut, 21 salve de artilerie.
Trăiască Marina Republicii Socialiste România 1
Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul în

cercat al poporului, inițiatorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre I

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România I

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 

General-colonel ION IONIȚĂ

Tovarășului MITIA RIBICICI
Președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD

In legătură cu tragicul accident de cale ferată care a avut loc între 
localitățile Tetovo și Gostivar, în numele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim sinceră compa
siune și vă rog să transmiteți condoleanțele noastre familiilor îndoliata,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cutezătorii căilor albastre î
9

Lunecînd domol pe Dunăre sau infruntînd talazurile 
mărilor și oceanelor, navele sub pavilion românesc — 
uriașe petroliere sau remorchere fluviale, traulere, car
gouri, vase de pasageri sau nave de luptă — arborează 
astăzi, de Ziua Marinei, pavoazul sărbătoresc. Intrată in 
tradiție, această zi festivă prilejuiește in acest an 
un bilanț insuflețitor al înfăptuirilor pe care oamenii 
mării, constructorii navali, lucrătorii din porturi, marina
rii militari, le-au închinat din inimă celui de-al X-lea 
Congres al partidului și aniversării a 25 de ani de la 
eliberare.

\ 
\ 

I 
I

(

i

( 
J 
r
| pe vi emeu iui ivm cea.
ț ..cel. Bă.trîn, corbăierii. de pe 
1 . Dunăre. Mai apoi, pe vre- 
1 mea lui Ștefan cel Mare,
i pînzarele cu cap de zimbru
’ zugrăvit pe steag cutreie-
l rau apele mării pînă de-
, parte, avînd drept motor
1 vîntul și, drept călăuză,
1 stelele cerului... Făclia vi-
> tejiei s-a transmis din ge-
l nerație în generație, lumi-
. nînd patriotismul fierbinte
ț al celor ce au înscris ne-
i pieritoare pagini în bătăli-
J ile pentru inaependența și
l libertatea țării. Acum, în
, acest an jubiliar, evocăm
) o dată mai mult eroismul
1 marinarilor flotilei de la
' Dunăre, care în august-sep-
l tembrie 1944 au nimicit sau
, capturat sute de nave hit-
ț Ieriste.
I ...Din această viță de ma- 
.' rinari se trage flăcăul pe
ț care l-am surprins lucrînd
i pe puntea cargoului, cu
1 privirile ațintite spre larg,
i Nava lui este unul din ze-
' cile de vase ale flotei noas-
\ tre comerciale, avînd un
i deplasament total de a-
1 proape o jumătate de mi
ll lion de tone. O flotă al că-
’ rei pavilion tricolor flutură
l în cele mai diferite puncte
. de pe glob, purtînd mesa-
ț jul unei țări socialiste în-
l floritoare, care dorește să
> trăiască în pace cu toate
i țările, să schimbe cu ele
J produsele muncii.

...Privesc, 
rii, cargoul 
tr-o cursă .. 
catarg, tricolorul unduiește 
lin în adierea brizei. Un 
tînăr cu fața bronzată lu
crează pe punte și, în răs
timpuri, își aruncă privirea 
departe, spre larg, dincolo 
de păienjenișul catargelor 
și al macaralelor. Un ma
rinar în vîrstă de vreo 
douăzeci de ani j și-a fă
cut ucenicia pe acest car
gou, aici a cunoscut frumu
sețea și greul marinăriei. 
Descinde dintr-o familie de 
marinari. Meseria asta este 
veche la noi. Au practi- 

1 . , cat-o pe vremea lui Mircea: .

Căpitan Ion ARAMĂ

pe țărmul mă- 
sosit ieri din- 
depărtată. La

Multe din vasele acestea 
sînt făurite de harnicii și 
iscusiții noștri construc
tori de nave. La Galați, 
cam odată pe lună, poc
nește sticla de șampanie 
izbită de prova unei nave 
noi de mare tonaj. Iar la 
Oltenița, motonave de 5 000 
de tone întregesc imaginea 
progresului continuu al 
construcțiilor navale româ
nești — sector dinamic în 
cadrul operei de industria
lizare socialistă, 
sub conducerea 
nostru.

★
Portul Constanța : cons- 

' trucție veche, temeinică, 
izvorîtă în bună parte de 

' sub echerul vestitului in
giner Anghel Saligny.

înfăntuită 
partidului

în

vremea

anii noștri, în condițiile 
dezvoltării impetuoase a 
economiei țării, a schimbu
rilor comerciale în creștere, 
portul a devenit neîncăpă
tor, fapt care a condus la 
realizarea unor ample lu
crări de extindere. Portul 
este un vast șantier, unul 
dintre principalele șantiere 
ale țării. Mii de tone de 
stîncă scufundată la teme
lia digurilor. Scafandri de- 
veniți zidari submarini. O 
fîșie de mare, îngrădită 
tre ziduri de piatră... 
iată-1 acum, în soarele 
august: cinci kilometri
diguri înălțate în calea va
lurilor ; un mare bazin por
tuar, unde se pot adăposti 
nave oceanice de mare to
naj ; cheiuri întinsă căi rine „au obținut numai Că-'• 
ferate, magazii, macarale, 
instalații moderne ; dana 
de acostare a petrolierelor,

în- 
Și 
de 
de

cu o capacitate de trafic da 
1 800 000 de tone. La ter
minarea lucrărilor. Con
stanța — importantă poar
tă de comunicație a Româ
niei cu țări din toate con
tinentele — se va situa în 
rîndul porturilor lumii care 
fac față unui trafic intens.

★
Sînt oaspetele unui divi

zion de nave militare : vî- 
nătoarele de submarine. în 
jurul meu, tumultul coti
dian al muncii, al pregă
tirii de specialitate — fapte 
care se înscriu în cronica 
cotidiană a vredniciei ostă
șești.

— Astăzi 78 la sută din 
militarii - de pe nave dețin 
titlul „Militar de frunte" — 
ne spune secretarul orga
nizației de partid al divi
zionului. Toți radiotelegra- 
fiștii divizionului sînt spe
cialiști de clasă, iar la tra
gerile de artilerie și lansă
rile de grenade ■ antisdbmă-

lificativul „foarte1 bine". ...
Ce înseamnă „foarte ordihultii

bine ?“.

Moment de relaxare

...Marinarii de pe nava 
comandată de căpitanul- 1 
locotenent Constantin Pora 
au ieșit în larg, cu misiu
nea de a căuta „ținta sub
marină". Echipajul; la pos
turi, veghează cu încordare. 
Deodată comandantul pri
mește ordinul să deschidă 
focul asupra unei ținte na
vale aflate undeva într-un 
raion învecinat. Evident, 
tragerea este misiunea tu
narilor, dar fiecare om din 
echipaj contribuie, într-un 
fel sau altul, la reușita ei. 
Motoarele și-au sporit bă
taia și nava s.e avîntă im
petuos în căutarea țintei | 
acum nu-i permisă nici cea 
mai mică eroare a timo
nierului ; observatorii scru
tează largul, fiecare cu do
rința secretă de a descoperi 
primul ținta...

Și iată : în direcția soa
relui, prin pîcla care încă 
nu s-a destrămat, „adver
sarul" abia se zărește la 
orizont. Condițiile de tra
gere nu-s ,,cele mai bune, 
dar țocmai.. acum se vede 
măiestria ochitorilor; acum 
în aceste secunde dinaintea 
‘„Foc" 1 se con

centrează voința și hotă- 
rîrea lor de a învinge, mă
iestria pregătirii. Tunul 
face mișcări din ce în ce 
mai fine, semn că este în
dreptat cu precizie asupra 
țintei. Caporalul comunist 
Traian Oțelea știe că există 
un moment de stabilitate 
a navei între două valuri ; 
pîndește acest moment, toți 
îl așteaptă... Exact în clipa 
potrivită, se deschide focul. 
Loviturile cad precis și 
strigătul de bucurie al ce
lor de pe bord încunu
nează efortul tunarilor: 
tragerea a fost notată cu 
calificativul „foarte bine"

...Oameni, fapte, întîm- 
Îlări din lumea marinari- 
or. Cutezătorii drumuri

lor albastre raportează că 
sînt la postul lor, că-și fac 
cu cinste datoria. Alături 
de ceilalți militari ai for
țelor noastre armate, de
votați trup și suflet po
porului și partidului, ei își 
perfecționează necontenit 
pregătirea, gata să apere 
oricînd înfăptuirile noastre 
socialiste, independența și 
suveranitatea patriei. Sub 
pavilionul tricolor, ei mun
cesc și veghează, se oțelesc, 
își aduc contribuția la în
florirea și întărirea Româ
niei socialiste.

ț 

ț

* i - )
ț

I

Ieri în țară : vremea a fost căldu
roasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin dimineața. După-amiaza, în 
jumătatea de sud a Moldovei, sudul 
Transilvaniei, vestul Munteniei și în 
Oltenia s-au produs înnourări ac
centuate și s-au semnalat averse în
soțite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 21 de grade la Borsec și Odor- 
hei și 30 de grade la Satu Mare și 
Băilești. în București : vremea a 
fost călduroasă, cu cerul mai mult 
senin dimineața. In cursul după- 
amiezii, cerul s-a înnourat și a 
plouat sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul estic. 
Temperatura maximă a atins 29 do 
grade.

Timpul probabil pentru zilele do 
4, 5 și 6 august. In țară : vreme căl
duroasă. Cerul va fi variabil. înnou
rări mai accentuate se vor produce 
în est, unde vor cădea ploi locale, 
mai ales sub formă de averse. In 
rest, averse izolate. Vîntul va sufla 
potrivit, cu intensificări din sectorul 
estic. Minimele vor fi cuprinse între 
14 și 22'de grade, local mai cobo- 

11 rîte 'în™.Transilvania; iar maximele 
vor oscila între 22 și 30 de grade, mai 
ridicate pe alocuri în vest. In Bucu
rești : vreme în general frumoasă și 
călduroasă în prima parte, apoi de
vine ușor instabilă. Cerul se va 
înnoura treptat, devenind favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura ușor variabilă.
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S P ORT
TENISUL NOSTRU IN MftRE ASCENSIUNE

România în finala 
interzone a „Cupei Davis“
Cu partida de dublu, disputată 

ieri după amiază, practic s-a în
cheiat meciul România—India, una 
din semifinalele interzone ale „Cu
pei Davis". Echipa noastră a acu
mulat 3 victorii și s-a calificat in 
finală, urmind. a se intîlni cu re
prezentativa Braziliei sau cu cea 
a Angliei, -al căror meci — la Lon
dra, pe Wimbledon — s-a între
rupt din cauza ploii, la scorul de 
2—2 (englezul Stilwell l-a întrecut 
ieri cu 1—5, 6—4, 6—4 pe brazilia
nul Koch).

Să revenim însă pe terenul cen
tral „Progresul" din București. In 
partida de dublu din meciul Ro
mânia—India s-au întilnii cuplu
rile Țiriac, Năstase — Lall, Muker- 
jea, cupluri care au mai reprezen
tat (și au făcut-o cu mult brio) 
tenisul din țările respective. Rivale 
și cu alte ocazii — în marea ma
joritate a cazurilor, victoria a re
venit tenismenilor noștri — cele 
două cupluri s-au angajat și ieri 
intr-o splendidă luptă. Țiriac și

Năstase, după un joc admirabil, in 
care și-au impus aproape total sti
lul și tactica, au învins din nou, cu 
scorul maxim 3—0 (6—2, 6—2, 6—3), 
aducînd echipei României cel de-al 
treilea punct in confruntarea ofici
ală cu India și deci calificarea, cum 
spuneam mai sus, în finala inter
zone a acestei competiții de talie 
mondială, ce reunește echipe de 
tenis de pe toate cele cinci conti
nente.

Echipierii tricolori, Ion Țiriac 
și Ilie Năstase, merită toate feli
citările pentru aportul adus la pres
tigioasa afirmare a tenisului ro
mânesc.

Meciul România—India se încheie 
de fapt astăzi, cînd vor avea loc 
ultimele două partide de simplu. 
Prima dintre ele începe la ora 14,30.

în ambele partide vor evolua 
jucătorii de rezervă : Mărmureanu 
(România) — Misra (India) și Dron 
(România) — Armithraj (India).

Ieri, la Poiana Brașov

S-a încheiat „Raliul 
Dunării“-Castrol
A șasea ediție a „Raliului Dunării"— 

Castrol s-a încheiat sîmbătă seara 
la Poiana Brașov. Lă capătul a 2 705 
km, cît a numărat traseul, au ajuns 
numai 20 de echipaje, din cele 36 
care au luat startul simultan, de la 
Praga și Regensburg. Printre echi
pajele care au abandonat pe ultima 
parte a traseului se numără cele 
conduse de K. Ciubrikov (Bulgaria), 
Novakovici (Iugoslavia), Nowicki 
(Polonia).

Dintre cele patru echipaje româ
nești prezente la start, doar două au 
terminat cursa : Florin Popescu-Ma- 
rin Viorel și Graef-Pescaru. Cele
lalte două au abandonat din cauza 
unor defecțiuni tehnice ; echipajul 
Dumitrescu-Vezeanu în urcare pe 
serpentinele spre Bicaz, iar Ionescu 
Cristea-Rotaru la coborîre pe același 
traseu.

Rezultatele oficiale urmează a fi 
anunțate astăzi, după verificarea foi
lor de control și a eventualelor con
testații.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
„Cupa Galea" pentru echi 
pele de tineret

VICHY 2 (Agerpres). — Finala com
petiției de tenis „Cupa Galea" (rezer
vată echipelor de tineret) se va des
fășura în acest an între selecționa
tele Spaniei și Cehoslovaciei.

în semifinale, Cehoslovacia a în
vins România cu 4—1 (singura vic
torie, a echipei României a fost ob
ținută de Viorel Marcu, învingător cu 
6—2, 6—4, în fața lui Jan Pisecky), 
iar Spania a întrecut tot cu 4—1 re-, 
prezentativa R.F. a Germaniei.

• La Bacău și Buhuși, ieri in cea 
de a doua zi a turneului internațio
nal de handbal, dotat cu „Cupa pri
eteniei" s-au înregistrat următoarele 
rezultate : feminin : Iugoslavia— 
Bulgaria 10—7 ; România—Ungaria 
12—9 ; masculin : Iugoslavia—Bulga
ria 19—7 ; România—Ungaria 24—15.

Astăzi se vor întîlni în finale echi
pele României și Iugoslaviei, iar 
cele ale Ungariei și Bulgariei tși 
vor disputa locurile 3 și 4.

• A doua etapă a cursei cicliste 
internaționale, ce se desfășoară pe 
șoselele dobrogene, a fost cîștigată 
de Ștefan Suciu, cronometrat pe dis
tanța Tulcea—Constanța (128 km) 
cu timpul de 3h 34’ 50’’. Pe locurile 
doi și trei — în același timp cu În
vingătorul — au sosit Vasile Burlacu 
(România) și Demeyer (Belgia). în 
clasamentul general individual con
duce Fr. Ghera (România)

• LA KIEV au continuat întrece
rile spartachiadei militare a armate
lor prietene din țările socialiste. In 
prima zi a turneului de baschet s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Ungaria—R.P.D. Coreeană 69—44 ; 
Polonia—România 61—58. în con
cursul de tir, proba de pistol stan
dard a fost cîștigată de sovieticul 
Anatoli Spivakov cu 573 puncte.

o Cu trei runde înainte de termi
narea turneului internațional femi
nin de șah de la Sofia, în fruntea 
clasamentului se află trei concu
rente ; Elisabeta Polihroniade (Ro
mânia), Troianska (Bulgaria) și Me- 
dia'nikova (U.R.S.S.), cu cîte 4 
puncte. în runda a 6-a Polihroniade 
a remizat cu Troianska.

o Al treilea campionat european 
feminin de baschet, rezervat echipe
lor de junioare, a început în diferite 
orașe din R. F. a Germaniei. Iată 
primele rezultate : Iugoslavia—R. F. 
a Germaniei 105—35 ; Ungaria—Ro
mânia 53—51 ; Bulgaria—Olanda 
108—45 ; U.R.S.S.—Israel 99-45 ; Ita
lia—Cehoslovacia 61—54.

o In turneul internațional de șah 
de la Skoplie, maestrul român Vic
tor Ciocîltea (cu piesele albe) a re
mizat în 37 de mutări cu marele 
maestru internațional sovietic Vasili 
Smîslov. Același rezultat a fost con
semnat și în partidele Hort—Ostoici 
și Parma—Uhlmann. în partida în
treruptă din runda a 2-a,..Victor Cio
cîltea l-a învins la mutarea a 59-a 
pe iugoslavul Sofrevski. în clasa
ment • după 3 runde, conduce Uhl
mann (R. D. Germană) cu 2,5 puncte,

In competiția filmelor pentru copii din cadrul 
recentului Festival internațional al filmului de Ia 
Moscova, filmul românesc „Tinerețe fără bâîrî- 
nețe" a obținut premiul special al juriului.

In fotografii : cîteva secvențe din această fan
tezie cinematografică după Petre Ispirescu, care 
va fi prezentată în curînd pe ecrane. Scenariul 
șl regia ; Elisabeta Bostan. Imaginea : Iulius 
Druckman. în distribuție: Mihai Pălădescu —Vră
jitoarea ; Emanoil Petruț — împăratul Tinereții; 
Carmen Stănescu — împărăteasa Tinereții; Mir
cea Breazu — Voinicul; Ana Szeles — Zîna ; Ion 
Tugearu — fiul împăratului Minciună ; Nicolae 
Socăreanu — împăratul Minciună ; Nicolae Bran- 
comir — înțeleptul.



\ viata
MMM

ITALIA KAMPALA

AMINTORE FANFANI ÎNSĂRCINAT

CU EXPLORAREA CĂILOR

DE GUVERN
ROMA 2. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Președin
tele Italiei, Giuseppe Saragat, l-a în
vestit sîmbătă după-amiază pe Amin
tore Fanfani cu misiunea „de a explo
ra cu alți lideri politici" căile de solu
ționare a crizei de guvern. După în
trevederea cu președintele, Fanfani a 
făcut cunoscut că va raporta probabil 
în cursul zilei de duminică asupra re
zultatelor sondajelor pe care le va face.

Amintore Fanfani, care în momentul 
de față este președinte al Senatului, 
reprezintă aripa de stînga a Partidului 
Democrat-Creștin. El a fost în perioada 
postbelică de patru ori prim-ministru 
al Italiei și a deținut timp de mulți ani 
funcția de ministru de externe. El se 
bucură de o anumită simpatie în rân
dul socialiștilor și de aceea se crede 
că ar fi în măsură să-i convingă pe 
aceștia să renunțe la refuzul lor de a 
sprijini un guvern monocolor democrat-

creștin. Observatorii remarcă faptul că 
Fanfani nu a fost însărcinat să formeze 
un guvern, ci a primit doar misiunea 
de a explora posibilitățile de soluțio
nare a crizei. Se crede că dacă el va 
reuși să-i convingă pe socialiști,' Ma
riano Rumor va fi din nou însărcinat 
să alcătuiască guvernul. Acesta ar fi 
un cabinet de tranziție, pînă ce Parti
dul Socialist Italian și Partidul So
cialist Unitar își vor putea aplana 
divergențele și participa din nou la o 
coaliție guvernamentală de centru- 
stînga.

★
Sîmbătă seara, Amintore Fân

tâni și-a început consultările cu 
liderii politici italieni. El l-a 
primit pe secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, precum și pe șefii 
grupurilor parlamentare ale 
P.C.I. în Camera Deputaților și 
Senat.

Economia Cehoslovaciei
în primul semestru

al anului 1969
PRAGA 2 (Agerpres). — La Pra- 

ga a fost dat.publicității comuni
catul Direcției federale de statis
tică a R. S. Cehoslovace cu pri
vire la îndeplinirea planului e- 
conomiei naționale în primul se
mestru al acestui an. Volumul pro
ducției industriale a crescut în 
primul semestru al anului 1969 cu 
3,7 la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
precedent, iar volumul lucrărilor 
de construcție cu 1,9 la sută. A- 
chlziționările de produse agricole 
au fost mai mici decît în 1968, cu 
excepția laptelui și păsărilor.

în ramurile cele mai importan
te ale industriei producția a cres
cut după cum urmează față de a- 
ceeași perioadă a anului 1968 : în 
industria combustibilului cu 6,5 la 
sută*, în industria metalurgică cu 
2,6 la sută, în industria construc
toare de mașini cu 4,5 la 
industria alimentară cu 
sută.

Principala caracteristică 
voltării economice în acest an, se 
arată în comunicat, o constituie 
încetinirea ritmului de creștere a 
producției, încetinire care a în
ceput să se facă simțită încă din

sută, în
2,2 la

a dez-

a doua jumătate a anului prece
dent.

în comunicat se arată că dez
voltarea agriculturii cehoslovace 
demonstrează că anul acesta vor 
fi obținute rezultate relativ mai 
bune decît anul trecut, cu toate că 
atît în culturile agricole, cît și în 
creșterea animalelor au început să 
se manifeste unele fenomene nega
tive. Se așteaptă ca în acest an 
recolta de cereale să fie ceva mai 
mică decît în anul precedent.

Volumul construcțiilor capitale a 
depășit cu 2,2 miliarde coroane pe 
cel al perioadei corespunzătoare a 
anului 1968.

în primul semestru al anului 
1969 au fost construite 19 876 a- 
partamente, ceea ce reprezintă 78,7 
la sută din construcția de aparta
mente a anului precedent.

După cum se arată în comuni
cat, volumul comerțului exterior al 
R. S. Cehoslovace a crescut cu 1,5 
la sută față de cel al primului se
mestru al anului trecut (exportu
rile cu 0,4 la sută, iar importurile 
cu 2,7 la sută), totuși nu a atins 
nivelul prevăzut.

Salariul real a crescut în a- 
ceeași perioadă cu aproximativ 6 
la sută.

Intensă activitate

situației din Nigeria
KAMPALA 2 (Agerpres). — Kam

pala, capitala ugandeză unde papa 
Paul al VI-lea efectua o vizită ofi
cială, a devenit centrul unei intense 
activități diplomatice consacrate si
tuației din Nigeria.

Suveranul pontif, menționează co
respondentul agenției Reuter, a avut 
întrevederi separate cu membrii de
legațiilor celor două părți nigeriene 
aflate în conflict ; în cadrul convor
birilor s-a pus problema inaugurării 
unei noi runde de tratative a căror 
finalitate ar fi soluționarea războiului 
nigerian prin mijloace pașnice. Reac
țiile de pînă acum ale părților în 
cauză la această inițiativă „nu per
mit să se tragă concluzii definitive 
asupra șanselor unei astfel de încer
cări de mediere a conflictului. După 
întrevederea avută cu suveranul pon
tif, unul din membrii delegației bia- 
fieze, Okwu, a declarat că „nimic n-a 
fost hotărît, dar nici o posibilitate nu 
trebuie încă exclusă".

Paralel cu întrevederile avute de 
papă cu cele două delegații, federală 
și biafreză, în capitala Ugandei au 
avut loc alte consultări între diversele 
oficialități africane prezente, toate con
sacrate aceleiași situații din Nigeria.

Se apreciază totodată că Uganda, 
care n-a recunoscut Biafra ca stat 
suveran și independent,- și-a oferit to
tuși bunele oficii în legătură cu solu
ționarea problemei.

G. Husak si L. Svoboda
J

pentru odihnă
SIMFEROPOL 2 (Agerpres). — 

La invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S., la Simferopol au sosit 
sîmbătă Gustav Husak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și Ludvik Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace, pentru o scurtă 
odihnă în Crimeea, transmite agen
ția TASS.

La sosire, pe aeroport, au fost 
întîmpinați de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și de alte persoane oficiale 
sovietice. A fost prezent, de aseme
nea, Alois Indra, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, aflat la 
odihnă în Crimeea.

tokio Miting consacrat deschiderii Conferinței

pentru interzicerea armei nucleare

CUVlNTÂREA PREȘEDINTELUI

I. B. TITO LA ȘEDINȚA

LA SKOPLIEFESTIVA DE
TOKIO 2 (Agerpres). — In centrul 

capitalei japoneze a avut loc un mi
ting consacrat deschiderii Conferinței 
internaționale a Congresului național 
pentru interzicerea armei nucleare 
(Gensuikin). Conferința este organizată 
cu prilejul comemorării a 24 de ani de 
la bombardamentele atomice la care au 
fost supuse orașele Hiroșima și Na
gasaki.

Luînd cuvîntul în fața celor peste 
20 000 de participant la miting, I. Mo- 
ritaki, membru în conducerea Gen- 
suikin, a subliniat necesitatea unor 
ample acțiuni în sprijinul păcii, pentru 
ca tragedia celor două orașe japoneze 
să nu se mai repete niciodată. Au mai 
luat cuvîntul la miting reprezentanți 
ai Partidului socialist, Consiliului Ge
neral al Sindicatelor și ai altor orga
nizații politice și obștești.

Astăzi se va încheia 
retragerea trupelor

salvadoriene din Honduras
SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — 

Trupele salvadoriene au fost retrase 
din majoritatea localităților ocupate 
din Honduras, controlul acestora fiind 
preluat de observatori militari și ci
vili ai Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). După cum a declarat șeful 
misiunii de observatori, Carlos Urrutia 
Aparicio (Guatemala), operațiunile de 
retragere a trupelor salvadoriene din

Honduras se desfășoară fără incidente, 
în zilele următoare urmează să se 
facă, sub supravegherea unei comisii 
a Crucii Roșii Internaționale, schimbul 
de prizonieri între cele două părți.

Ministrul apărării al Salvadorului, 
Fidel Torres, a anunțat că retragerea 
trupelor salvadoriene urmează să se 
încheie duminică.

Comemorarea 
a 25 de ani 

de la izbucnirea 
răscoalei 

din Varșovia
VARȘOVIA 2. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Locuitorii capitalei poloneze au come
morat vineri împlinirea a 25 de ani 
de la izbucnirea răscoalei din Var
șovia împotriva cotropitorilor germani. 
Lupta inegală s-a soldat cu înfrînge- 
rea insurgenților după 63 de zile de 
luptă înverșunată.

La mormintele celor căzuți în au
gust 1944, Ia Monumentul eroilor Var
șoviei din Piața Teatrului au-' fost 
aprinse torțe și au fost depuse co
roane și buchete de flori. La Muzeul 
de istorie a fost deschisă expoziția 
„Răscoala din Varșovia în fotografii 
și amintiri". In parcurile și pe estra
dele capitalei au fost prezentate pro
grame special consacrate acestui eve
niment.

Seara, în Sala Congreselor din Pala
tul culturii și științei a fost organi
zată o seară festivă, în cadrul căreia 
Zenon Kliszko, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a evocat evenimentele și 
memoria celor căzuți în urmă cu 25 
de ani pe baricadele Varșoviei.

agențiile de presă transmit

pregătirii
O unitate a Frontului de eliberare din Mozambic (FRELIMO) în timpul 

militare

Secretarul general al O.N.U., U Thant,a avut 0 întrevedere 
cu reprezentanții celoi șapte țări ai căror cetățeni fac parte din corpul de ob
servatori ai O.N.U. în zona Canalului de Suez (Franța, Suedia, Argentina, Aus
tria, Chile, Finlanda și Irlanda). în cursul acestei reuniuni s-au discutat pro
bleme legate de adoptarea unor măsuri pentru întărirea securității posturilor de 
observatori ai O.N.U. existente pe ambele părți ale Canalului de Suez. O între
vedere similară a avut loc luni între reprezentanți ai acestoi țări și directorul 
Departamentului O.N.U. însărcinat cu 
reuniuni au fost convocate în urma morții în cursul incidentelor de duminica 
trecută a unui observator al O.N.U. de

problemele Orientului Apropiat. Ambele 
lorții în cursul incidentelor de duminica 
: origine suedeză, Roland Plane.

GHANA Start
in campania electorală 
o DUPĂ ALEGERILE GENERA
LE PUTEREA VA PI TRANS
FERATĂ UNUI GUVERN CIVIL

ACCRA 2 (Agerpres). — Partidele 
politice a căror activitate a fost re
cent autorizată de autoritățile din 
Ghana au început vineri înscrierea în 
listele electorale a candidaților pentru 
alegerile generale de la 29 august din 
Ghana. După cum transmite agenția 
Reutei, reprezentanții Partidului pro
gresului și-au depus candidatura în 
toate cele 140 de circumscripții elec
torale. în disputa electorală sînt an
gajate două principale partide poli
tice — Partidul progresului și partidul 
Alianței naționale a liberalilor — că
rora observatorii politici le atribuie 
deocamdată șanse aproximativ egale în 
cîștigarea alegerilor. După alegerile 
generale.de Ia 29 august, autoritățile 
militare din Ghana vor transfera în
treaga putere unui guvern civil.

BELGRAD 2. — Corespondentul
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Sîmbătă a avut loc la Skoplie șe
dința festivă consacrată împlinirii a 
25 de ani Sie la prima sesiune a Ve- 
cei antifasciste de eliberare a Ma
cedoniei.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, Io- 
sip Broz Tito a vorbit despre succe- 
sele obținute de Republica Socialistă 
Macedonia în toate domeniile de acti
vitate, precum și despre dezvoltarea 
Iugoslaviei socialiste.

Referindu-se la politica externă a 
Iugoslaviei, vorbitorul s-a oprit în 
special asupra relațiilor dintre țările 
balcanice, arătînd că acestea, deși se 
dezvoltă favorabil, ar putea să fie 
tot mai bune. Consider — a spus 
Tito — că astăzi există condiții fa
vorabile pentru ca popoarele din a- 
ceastă parte a lumii să întărească tot 
mai mult pacea și colaborarea, că 
toate neînțelegerile temporare pot fi 
înlăturate prin eforturi constructive. 
Sîntem gata oricînd să dezvoltăm 
relațiile și să colaborăm multilateral 
cu toate țările .balcanice pe baza u- 
nui deplin respect reciproc, a prin
cipiilor independenței, suveranității, 
integrității teritoriale și neamestecu
lui in treburile interne. Respectarea 
acestor principii, a subliniat vorbito
rul, ar permite o colaborare rodnică 
și constructivă, care ar fi de mare 
folos pentru toate țările și, ceea ce 
este mai important, pentru asigura
rea păcii și stabilității.

Politica Iugoslaviei socialiste a fost 
mereu îndreptată spre crearea și 
dezvoltarea unor relații de bună veci
nătate, a continuat vorbitorul. Acolo 
unde a existat un răspuns pozitiv, a- 
ceastă politică s-a înfăptuit și a dat 
rezultate utile pentru ambele părți. 
Realizarea unei asemenea atmosfere 
de bună vecinătate, care corespunde 
intereselor autentice ale popoarelor, 
depinde de eforturile comune ale tu
turor țărilor balcanice.

După ce s-a referit la stadiul ac
tual al relațiilor dintre R.S.F. Iugo
slavia și fiecare țară balcanică vecină, 
președintele Tito a declarat : De Re
publica Socialistă România ne leagă 
relații prietenești, o colaborare rod
nică, care se dezvoltă tot mai mult și 
reprezintă o contribuție importantă 
Ia cauza păcii și stabilității în Bal
cani.

Președintele R.S.F. Iugoslavia s-a 
pronunțat pentru lărgirea colaboră
rii în domeniul economic și cultural 
între toate țările balcanice. Reali
zarea unei asemenea politici con
structive în Balcani, a spus el, nu 
întîmpină asemenea piedici îneît să 
nu poată fi înlăturate prin bună
voință. Noi vom acționa cu insisten
ță pentru ca această colaborare să 
se realizeze. Dezvoltarea unor rela
ții de autentică bună vecinătate și a 
colaborării multilaterale între țările 
balcanice ar reprezenta, fără îndoia-

lă, o mare contribuție la îmbunătă
țirea . relațiilor în Europa și în în
treaga lume.

Iugoslavia are relații bune cil 
aproape toate țările europene, a de
clarat I. B. Tito. Am sprijinit Ape
lul de la Budapesta al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
precum și toate celelalte inițiative 
îndreptate spre convocarea unei con
ferințe în problemele securității și 
pentru întreprinderea altor măsuri 
în vederea întăririi securității euro
pene. In acest sens, a spus el, Iu
goslavia a prezentat inițiative și 
propuneri concrete. Acest fapt de
monstrează că la noi se vor bucura 
de un sprijin activ și pe viitor toate 
propunerile care ar putea contribui 
într-un fel sau altul la dezvoltarea 
colaborării între toate țările euro
pene.

Relevînd relațiile cu țările socia
liste din Europa, președintele R.S.F. 
Iugoslavia a arătat că relațiile țării 
sale cu Uniunea Sovietică sînt bune, 
iar colaborarea iugoslavo-sovietică 
pe plan politic, economic, cultural și 
în alte domenii progresează.

în încheiere, președintele Tito a 
arătat că în condițiile dezvoltării 
extraordinare a științei este timpul 
ca în practica internațională să învin
gă rațiunea, este necesară unirea tu
turor forțelor omenirii pentru asigu
rarea unei păci trainice, posibilă nu
mai pe baza independenței, integri
tății și egalității în drepturi a tutu- 

_ror popoarelor și a tuturor țărilor.

Opt districte din Irianul 
de vest sînt pentru 

menținerea legăturilor 
cu Indonezia

DJAKARTA 2 (Agerpres). — în 
Irianul de vest „actul liberei alegeri", 
prin care populația băștinașă a fost 
chemată să-și exprime poziția față de 
viitorul acestui teritoriu, s-a încheiat 
sîmbătă prin anunțarea rezultatului 
votului din ultimul district — Djaja- 
pura. După cum relatează agenția 
Reuter, cei 170 de delegați întruniți 
la Djajapura, capitala Irianului de vest, 
în cadrul unei Adunări consultative, 
s-au pronunțat în unanimitate pentru 
menținerea actualului statut al aces
tui teritoriu. Djajapura este al 8-lea 
district din Irianul de vest care, s-a 
pronunțat pentru menținerea legătu
rilor cu Indonezia.
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213 persoane au fost de
ferii® recent justiției pentru 
opoziția lor îață de regimul 
din Spania. Persoanele care au 
compărut în fața instanțelor au fost 
condamnate la închisoare pe termene 
diferite. Potrivit relatărilor presei, ma
joritatea celor condamnați sînt condu
cători și membri ai comisiilor munci
torești.

Primul simpozion pon- 
african consacrat proble
melor folosirii în scopuri 
pașnice a energiei atomice 
s-a încheiat la Kinshasa. Simpozionul 
a fost organizat sub egida Organizației 
Unității Africane și Agenției interna
ționale pentru energia atomică. Rezo
luțiile adoptate de cei 120 de delegați 
din 25 de țări subliniază necesitatea 
cooperării statelor africane în vede
rea explorării și- exploatării zăcăminte
lor de uraniu și utilizării în scopuri 
pașnice a energiei atomice în dome
niul agriculturii, industriei, medicinii

La Budapesta a sosit sîmbata 
Jorge Pablo Femandini, asistent al 
secretarului de stat pentru probleme 
economice din Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Peru,' infor
mează agenția M.T.I. El urmează să 
aibă convorbiri cu reprezentanți un
guri cu privire la dezvoltarea legătu
rilor economice peruviano-ungare și la 
sporirea schimburilor cofnerciale din
tre cele două țări.

Un avion de pasageri al 
companiei „Alitoîia" a că
zut sîmbătă în goHul 
L'Etang de Berre de lînsâ aero
portul din Marsilia. Cei 37 de pasageri 
și 8 membri ai echipajului au fost 
salvați de scafandri. Doi pasageri au 
fost răniți. Pilotul a executat o ateri
zare prea lungă și, în ciuda frînării 
puternice, avionul nu a putut fi oprit 
la timp și a căzut în golful de la mar
ginea pistei. Pasagerii și echipajul își 
datorează viața promptitudinii cu care 
au intervenit serviciile de salvare și, în 
special, scafandrii.

tre persoanele vizate de premierul 
malayezian se află Mahathir Bin Mo
hammed, fost membru al parlamentu
lui, expulzat recent din Comitetul 
Executiv al U.M.N.O.

Regele Hussein al Iorda
niei urmează să întreprin
dă o vizită oficială în Repu
blica Arabă Unită -au anuntat 
surse oficiale din Cairo La Cairo el va 
avea convorbiri cu președintele Nas
ser, obiectul discuțiilor fiind examina
rea evoluției situației în regiunea Ori
entului Apropiat.

Primul ministru malaye
zian, Tunku Abdul Rahman, 
a precizat, într-o declarație făcută re
prezentanților presei, că o serie de ele
mente din cadrul Organizației națio
nale unite malayeze au încercat să 
provoace disensiuni în cadrul partidu
lui de guvemămînt după anunțarea 
rezultatelor alegerilor generale. Prin- 

s

Intre Senegal și Polonia 
a fost semnat un acord care 
prevede stabilirea unei linii aeriene di
recte între capitalele celor două țări. 
Zborurile între Dakar și Varșovia vor 
fi efectuate de avioane ale companiilor 
aeriene „Air Africa" și „Lot".

Trau'erul danez „Tabor“ s-a 
lovit sîmbătă în Marea Baltică 
de o mină rămasă din timpul 
celui de-al doilea război mon
dial și s-a scufundat. Cei doi 
membri ai echipajului aflați la 
bord au pierit. Regiunea în care 
s-a produs naufragiul este cali
ficată drept periculoasă' în hăr
țile de navigație. Poliția afirmă 
că în 1945 hitleriștii au aruncat 
în această zonă cîteva mii de 
tone de material exploziv.

Un important tezaur antic a 
fost descoperit de lucrătorii unui 
șantier din localitatea Trikala 
(Grecia). Ei au scos la lumină o 
serie de obiecte de aur, printre 
care două care în miniatură 
trase de cai și împodobite cu pie
tre prețioase, un colier, a cărui 
cataramă reprezintă două cape
te de berbec, o amforă. două 
piese reprezentînd jumătăți ale 
Lunii, precum și niște frunze de 
palmier confecționate tot din 
aur.

O'fetiță în vîrstă de 10 ani din 
orașul Alexandria (statul Vir
ginia) a născut un copil de 2,7 
kg. Copilul a fost născut nor
mal și atît mama, cît și 
nou-născutul se simt bine. Nu
mele mamei nu a fost dezvăluit. 
Dr. Frak Falkner de la Servi 
ciul național de sănătate din 
S.U.A a declarat că recordul 
în materie de nașteri precoce 
este deținut de o fetiță din 
Peru, care a născut la vîrsta de 
cinci ani.

Sam Phillips, directorul pro
gramului „Apollo", a acordat 
un interviu în cadrul căruia 
s-a referit la proiectele de 
viitor ale zborurilor cosmice 
americane. Dacă Armstrong și 
Aldrin s-au depărtat de mo
dulul lunar la numai 60 m, cei 
doi astronauți, care își vor 
lua zborul la mijlocul lunii 
noiembrie spre Lună, vor mer
ge pe suprafața acesteia 300— 
400 de metri.

Viitoarele cabine din ca
drul programului „Apollo" 
vor fi lansate la interval de 
aproximativ 4 luni una de 
cealaltă, a declarat Phillips. 
Programul lui „Apollo-12" va 
cuprinde „două ieșiri separate 
pe suprafața Lunii" de cite 
trei ore fiecare. Intre cele două 
ieșiri, astronauții vor avea o 
perioadă de odihnă la bordul 
modulului lunar.

Cei doi astronauți ai misiu
nii „Apollo-12“, Conrad și 
Bean, urmează să aselenizeze 
în noiembrie în apropierea e- 
pavei sondei lunare americane 
„Surveyor-3", care în aprilie 
1967 a fotografiat împrejuri
mile locului unde a aselenizat 
și a transmis pe Pămînt date 
științifice.

Sperăm, a spus generalul 
Phillips, că Conrad și Bean 
vor putea „să aducă o bucată 
din sonda „Surveyor-3", care 
va fi examinată cu scopul de a 
se putea determina efectele 
rămînerii ei, timp de doi ani 
și jumătate, pe suprafața lu
nară. Rezultatele științifice ale 
acestei analize ar putea fi 
foarte interesante", a afirmat 
Phillips. El a precizat de ase
menea că pentru misiunea 
„Apollo-16“, va fi construit un 
vehicul „de tipul jepului", care 
va da posibilitatea astronauți- 
lor să-și extindă raza de ac
țiune. El va fi prevăzut cu 4 
roți și va cîntări 180 kg.

O nouă fotografie a suprafefei 
planetei Marte, realizată de 

sonda spațială „Mariner-6*

Armstrong și Aldrin, cu care 
generalul Phillips a avut recent 
o întrevedere, sînt de părere că 
„cea mai bună modalitate ca o- 
mul să se deplaseze pe Lună 
este de a face pași mari de 
1,80—2,40 m, cu scopul de a se 
putea adapta mai ușor la condi
țiile gravitației lunare care este, 
după cum se știe, mai mică de 
șase ori decit cea terestră". 
„După două sau trei aselenizări, 
a spus Phillips, astronauții vor 
putea ajunge la o distanță de 
5—6 km de cabină".

Cei trei astronauți ai navei „A- 
pollo—U" „au petrecut aproape 
trei zile împărtășindu-și impre
siile din călătoria lor lunară" e- 
chipajului cabinei „Apollo—12" 
cu scopul de a-i ajuta pe aceș
tia din urmă să-și pregătească 
vizita pe astrul nopții.

I

REZULTATE PR0MȚĂT0ĂRE DUPĂ PRIMELE ANALIZE 
ALE EȘÂNTIOANELOR LUNARE

După reușita primului zbor 
al oamenilor pe Lună, pentru 
cercetătorii de la Centrul spa
tial din Houston a început o 
muncă pasionantă. Rezultatele 
de pînă acum ale analizelor 
eșantioanelor de rocă lunară 
aduse de astronauți, ca și ale 
diverselor experiențe pe baza 
datelor furnizate de aparatele 
amplasate pe Lună sînt dintre 
cele mai promițătoare. Din 
analiza chimică a „probelor" 
a rezultat că ele conțin 60 de 
diferite elemente, între care 
o bogată concentrație de titan, 
precum și, în procentaj 
mai scăzut, fier și nichel. Fo
losirea aparatelor de detectare 
a radiațiilor a permis, de ase
menea, descoperirea în aceste 
eșantioane lunare a altor ele
mente ca potasiu, thoriv. și 
uraniu. Una din rocile exami
nate care a produs nedume
rirea specialiștilor este un 
conglomerat de praf, pe su
prafața căruia se pot distinge 
mici cratere de silicați. Dr. 
Robin Brett, geolog la Centrul 
spațial din Houston, 
rat în legătură cu 
rocă: „Nu înțelegem 
te nimic". Testele
efectuate cu material 
inoculat în abdomenul a 24

a decla- 
această 

realmen- 
biologice 

lunar

cobai nu au dus la reacții 
care să denote existența unor 
eventuale microorganisme 
care să fi putut „contamina" 
pe astronauți.

Date deosebit de importan
te pentru cercetătorii de la 
Houston au fost furnizate, de 
asemenea, de seismometrul 
instalat pe Lună. Ondulațiile 
selenare înregistrate vor per
mite oamenilor de știință să 
determine intr-un viitor apro
piat natura acestor „mișcări 
seismice", cum le denumesc 
unii, sau zguduiri provocate 
de căderea 
susțin alții, 
pe Lună 
raze laser 
impulsurile 
la observatorul din apropiere 
de Santa Cruz, statul Califor
nia. Restabilirea legăturii, 
după mai multe încercări e- 
șuate. dă posibilitatea de a se 
măsura cu exactitate distanța 
dintre Lună și Pămînt și va 
permite determinarea cu ma
ximum de precizie a formei Pă- 
mîntv.lui. Fotografiile și mai 
ales filmele făcute de astro
nauții Neil Armstrong și Ed
win Aldrin au trezit și ele 
nu numai curiozitatea tele
spectatorilor, dar și pe cea a 
oamenilor de știință.

meteoriților, cum. 
Un alt aparat de
— reflectorul de
— a răspuns la 
laser lansate de
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