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TEHNOLOGICE ÎNAINTE DE TERMENPROBE

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,

probe tehnologice, cu o lună de zile mai devreme, 
zi Beterega, unitate care face parte din complexul 
bazinului carbonifer Rovinari. Dotată cu utilaje ți

intrat în 
exploatarea la 
de cariere al ... ___  _____ ___ _____ __
instalații moderne, de mare capacitate, exploatarea Beterega va avea 
o producție anuală de 1,35 milioane tone lignit. Procesul de producție, 
complet mecanizat și automatizat, permite realizarea unei înalte pro
ductivități a muncii.

Prin darea în exploatare a acestui obiectiv vor putea fi valorifi
cate importante resurse energetice existente în acest bazin carbonifer.

HUNEDOARA: LA
ELECTRICE S-AU

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XXXVIII Nr. 8146

Duminică după-amiază a pă
răsit Capitala președintele Sta
telor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, împreună cu 
soția, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 

, făcut o vizită oficială în țara 
noastră. z

împreună cu înaltul oas
pete au plecat persoanele 
ciale americane care l-au 
soțit.

Ora 15,30. — Sosesc pe 
roport președintele Richard 
Nixon, împreună 
ședințele Nicolae 
premierul Ion 
Maurer și ceilalți 
tori români.

Cei doi președinți au parcurs 
drumul pînă la aeroport în- 
tr-o mașină deschisă, escorta
tă de motocicliști. Zeci de 
mii de bucureșteni, aflațî de-a 
lungul traseului, salută pe cel 
doi conducători de stat. Cetă
țenii Capitalei dau expresie 
sentimentelor de simpatie față 
de poporul american, satisfac
ției lor pentru rezultatele po
zitive ale convorbirilor dintre 
președintele Nixon și preșe
dintele Ceaușescu, considerîn- 
du-le o contribuție importantă 
la dezvoltarea relațiilor \ din
tre cele două popoare, la 
promovarea destinderii inter
naționale și colaborării din
tre state.

ae-

cu pre- 
Ceaușescu, 
Gheorghe 
conducă-

O ACTUALITATEA CUL

Luni 4 august 1969

Clădirea aeroportului 
împodobită festiv cu drapelele 
de stat ale celor două țări. Pe 
frontispiciul clădirii centrale 
se află portretele președin
telui Richard Nixon și pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Pe mari pancarte sînt înscrise 
în limbile română și engleză 
urările: „Trăiască prietenia 
dintre popoarele român și a- 
merican" ; „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare”.

La aeroport sînt prezenți 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai vieții științifice și cul
turale.

Sînt de față Corneliu Bog
dan, ambasadorul României 
la Washington, Richard Davis, 
ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
și atașați militari acreditați în 
România.

De asemenea, sînt prezenți 
ziariști români și corespon
denți de presă străini.

Comandantul 
noare prezintă raportul, 
timp ce fanfara militară into
nează imnurile de stat 
lor două țări, se trag 
salve de artilerie.

Președintele Richard 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu salută dra-

gărzii de

ale ce-

Nixon,

(Continuare în pag. a II-a)
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La plecare pe aeroportul international Otopeni

PORȚILE DE FIER (de la tri
misul nostru special Nistor 
Țuicu). — Ieri, 3 august a.c., la 
Porțile de Fier a avut loc unul 
din cele mai importante eveni
mente de Ia începerea lucrări
lor : darea provizorie în ex
ploatare a ecluzei de pe malul 
românesc. Participanții la fes
tivitate au primit cu vie însu
flețire telegrama prin care Con
siliul de Miniștri felicită căl
duros pe proiectanți, construc
tori, montori, energeticieni, con
structori de mașini și pe toți 
cei care, prin munca lor, plină 
de abnegație și dăruire, au reu
șit să execute lucrările la eclu
ză, să o pună în funcțiune în 
cinstea Congresului al X-lea "al 
partidului. Cu acest prilej, au 
luat cuvîntul tovarășii Octavian 
Groza, ministrul energiei elec
trice, și Constantin Drăgoescu. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., 
reprezentanți ai constructorilor, 
montorilor și beneficiarului, 
precum și inginerul Panta Ia- 
kovljevici, director general al 
I.C.H. „Dgerdap" — Iugoslavia.

Orele 11 și 15 minute. Mi- ■ 
nistrul energiei electrice dă a- 
probarea pentru efectuarea pri
mei ecluzări. Inginerii șefi ai 
I.C.H. „Porțile de Fier", De-^u 
Stelian și Ladislau Turi, au în
ceput comenzile pentru desfășu
rarea operațiunilor de ecluzare. 
Dună ce se deschide poarta in
termediară spre sasul amonte și 
sasul aval, a cărei greutate de
pășește 1 000 tone, sirena de pe 
remorcherul fluvial românesc 
„Dacia" a marcat pornirea în 
prima cursă prin ecluză. După 
el urmează vasul românesc 
„Porțile d° Fier", salunele ..Or
șova" și „Pena" (Iugoslavia).

La realizarea acestui obiectiv 
s-au turnat peste 750 000 mc 
betoane, s-au excavat în alu
viuni și stîncă 650 000 mc și 
au fost montate aproape 9 000 

echipament hidromeca- 
Soluționarea probleme-

lor tehnice impuse de aceas
tă construcție a trezit interesul 
specialiștilor din multe țări, 
care la fața locului au apreciat 
în termeni elogioși concepția 
tehnică, cît și execuția lucră
rilor la ecluză, care se situează 
printre cele mai mari și mai 
moderne construcții de acest fel 
din lume.

în încheierea festivităților, 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, s-a dat citire textului 
unei telegrame adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în care, 
printre altele, se spune \ „Ne 
sînt încă vii în minte și în ini
mă clipele vizitei <-e ați făcut-o, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
vastul nostru șantier, precum 
și prețioasele indicații și reco
mandări care, aplicate în viață, 
au sporit rodnicia muncii noas
tre, au accelerat ritmul lucră
rilor față de grafice. Ne expri
măm convingerea că marele fo
rum al partidului și al țării — 
Congresul al X-lea al P.C.R. — 
va aproba cu căldură, în unani
mitate, hotărîrile conferințelor 
județene de partid, ale tuturor 
comuniștilor, ale întregului nos
tru popor, de a vă realege pe 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român, eminent și 
neobosit militant pentru pro
pășirea României, pentru liber
tatea și fericirea națiunii noas
tre socialiste, cu o prodigioasă 
activitate pe plan intern și in
ternațional — ca secretar gene
ral ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Asigurăm Congresul al X-lea 
al partidului, pe dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
amplifica și mai mult energiile, 
vom munci cu mai multă răs
pundere pentru a fi și de acum 
înainte la înălțimea sarcinilor 
si obiectivelor ce vor fi stabi
lite de conducerea partidului șl 
statului nostru".
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Duminică dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat s-au încheiat 
convorbirile oficiale româno-ame- 
ricane.

Președintele Nicolae .Ceaușescu 
și președintele Richard Nixon, îm
preună cu Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și H. Kissinger, asistentul 
special al președintelui S.U.A., au 
discutat probleme privind relațiile 
bilaterale și probleme ale situației 
internaționale.

De asemenea, au luat sfîrșit con
vorbirile între celelalte oficialități 
române și americane.

Examinînd stadiul actual și pers
pectivele relațiilor bilaterale, cei 
doi președinți au subliniat cu sa
tisfacție că între România și.S.U.A. 
nu există probleme direct 
gioase și că schimburile și 
tactele româno-americane 
meiate pe avantaj și respect 
proc au înregistrat progrese, 
ce a dus la o îmbunătățire a ra
porturilor dintre cele două țări.

în mod deosebit, ei au salutat 
creșterea schimburilor culturale,

de învățămînt și tehnico-științifice 
care au ajutat la obținerea unui 
grad mai mare de cunoaștere re
ciprocă și au căzut de acord pen
tru cooperarea în continuare în 
aceste domenii. în concret, s-a 
ajuns la un acord pentru în
ființarea unei biblioteci ameri
cane în România și a unei bi
blioteci române în Statele Unite.

în cursul discuțiilor, cei doi pre
ședinți au căzut de acord asupra 
reînceperii negocierilor oficiale 
privind încheierea unei convenții 
consulare și și-au exprimat spe
ranța că tratativele referitoare la 
acordul aerian civil vor putea fi 
reluate Ia o dată convenabilă.

Cei doi șefi de stat au acordat 
o atenție deosebită relațiilor eco
nomice dintre țările lor. Apreciind 
tendința ascendentă pe care au 
marcat-o aceste relații în ultimii 
ani, ambele părți au relevat ne
cesitatea, în interesul celor două 
țări, de a dezvolta și diversifica
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Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Stimați tovarăși,
Acum, cînd domnul președinte Nixon, împreună 

cu doamna Nixon și celelalte personalități americane, 
părăsesc, după o scurtă vizită în România, teritoriul 
țării noastre, aș dori să menționez că convorbirile pe 
care le-am avut au fost axate pe preocuparea de a dez
volta relațiile dintre statele noastre, pe căutarea căilor 
menite să contribuie la cauza păcii și 
între popoarele lumii (aplauze).

Primirea de care v-ați bucurat din 
lației orașului București este expresia 
de prietenie dintre popoarele noastre, oglindește ospi
talitatea poporului român, care dorește să trăiască în 
bună înțelegere și pace cu poporul american, cu toate 
popoarele (aplauze puternice).

La întoarcerea în patria dumneavoastră, v-aș ruga 
să transmiteți poporului american, din partea mea, a 
poporului român, un salut prietenesc și urări de pros
peritate și pace.

Și acum dați-mi voie să 
noastră urare : „Drum bun 
delung repetate)

CUPTORUL 2 AL NOII OTELĂRII 
TERMINAT LUCRĂRILE DE CON

STRUCȚIE
al noii oțelării electrice de la Combinatul

(Agerpres)
(Continuare în pag. a II-a)

partea popu- 
sentimentelor

ele au servit cauzei 
bucurat de o primire 
din partea poporului 
fost (aplauze).

liti- 
con- 
înte- 
reci- 
ceea

vă adresez tradiționala 
1“ (aplauze puternice, în-

(aplauze). Aceasta, atît datorită convorbi- 
care le-am avut cu dumneavoastră, 

președinte, convorbiri care vor fi înregis- 
istorie pentru că 
și pentru că ne-am

a colaborării

soția

In timpul convorbirilor oficiale

Am avut privilegiul de a vizita peste 60 de țări ale 
lumii. Dintre toate țările pe care le-am vizitat, nici 
una nu-mi va rămîne mai neștearsă în amintire ca 
România, 
rilor pe 
domnule 
trate în 
păcii, cît
minunată, foarte călduroasă 
român, pretutindeni unde am

Domnule președinte, am convingerea, și sînt încre
dințat că și dumneavoastră aveți aceeași convingere 
după această vizită, că în pofida deosebirilor politice, 
popoarele lumii sînt hotărîte să acționeze ca unul.

Domnule președinte, din adîncul inimii, acum cînd 
părăsesc țara dumneavoastră, țin să vă spun în limba 
dumneavoastră : „Trăiască prietenia noastră". „La re
vedere". (aplauze puternice, îndelung repetate).

Președintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, și soția, 
au oferit duminică un dejun ofi
cial în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Emil .Drăgănescu, 
Mihai Gere, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Mihai Dalea, Vasile 
Patilineț, cu soțiile, vicepreședinții 
și membri ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, generali, 
conducători de instituții centrale,

împreună cu soțiile, membrii suitei 
permanente române a domnului și 
doamnei Nixon.

Au participat Henry Kissinger, 
asistent special al președintelui 
pentru problemele securității na
ționale, John Ehrlichman, consi
lier al președintelui, H. R. Halde
man, asistent al președintelui, Ja
mes Keogh, asistent special al pre
ședintelui, Ronald Ziegler, secretar 
de presă al președintelui, col. Ja
mes Hughes, adjutant militar al 
președintelui, Joseph Sisco, asistent 
al secretarului de stat pentru pro
blemele Orientului Apropiat și A- 
siei de Sud, Martin Hillenbrand, a- 
sistent al secretarului de stat pen
tru problemele europene, Richard 
Davis, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și alte persoane oficiale care 
însoțesc pe președintele Statelor 
Unite ale Americii.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Richard Nixon și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Președintele ■ S.U.A., Richard 
Nixon, a toastat pentru dezvolta
rea continuă a prieteniei dintre 
poporul român și poporul ameri
can, pentru președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și pentru soția sa, 
Elena Ceaușescu, în sănătatea tu
turor celor prezenți.

Răspunzînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, și 
pentru soția sa, Patricia Nixon, 
pentru colaborarea dintre Statele 
Unite ale Americii și România, 
pentru pace în lumea întreagă.

(Agerpres) |

La al doilea cuptor , ______ ___ __ ____ ____
siderurgic Hunedoara s-a aprins focul in vederea uscării zidăriei. 
Evenimentul marchează terminarea lucrărilor de construcție a acestui 
important obiectiv industrial. La cuptorul nr. 1 se execută lucrările 
premergătoare încărcării și elaborării primei șarje de oțel aliat. La 
acest agregat a fost pus sub tensiune transformatorul electric care 
va asigura curentul la tensiunea necesară topirii și elaborării meta
lului. S-au pregătit, de asemenea, formațiile de lucru : încărcători, 
topitori, turnători care vor deservi proces-61 de producție. Cele două 
cuptoare cu o capacitate de 50 tone fiecare vor asigura creșterea 
producției de oțel electric elaborat la combinatul hunedorean de 
peste 2,2'Ori.
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VIZITA IN ROMÂNIA Diversificare și mobilitate
A PREȘEDINTELUI STA TELOR UNITE 

ALE AMERICII, RICHARD NIXON

in producția
bunurilor de consum

(Urmare din pag. I)

pelul de stat al Republicii So
cialiste România și trec în re
vistă garda de onoare.

Președintele Nixon își ia ră
mas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice, membrii Ambasa
dei S.U.A. și de la persoanele 
oficiale române.

Cei doi președinți urcă pe 
podiumul special amenajat de 

Iunde rostesc alocuțiuni de ră
mas bun. Asistența subliniază 
prin puternice aplauze cuvîn- 
tările.

înainte de a urca în avion, 
președintele Richard Nixon și 
soția își iau rămas bun de la 
conducătorii români : Ilie Ver- 
deț, Janos Fazekas, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Rău tu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Emil Drăgănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Pe
trescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, Corneliu Mănescu și de 
la soțiile lor, precum și de la 
membrii misiunii permanente 
atașate pe lîngă oaspeți în 
timpul vizitei oficiale în țara 
noastră.

Apoi, președintele S.U.A. și 
soția își iau rămas bun de la 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și de 
la soția sa, de la președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și de la so
ția sa. <

Un grup de tinere oferă bu
chete de flori. Cei doi șefi 
de stat își string cordial 
mîinile, în aplauzele puternice 
ale celor prezenți.

La ora 16,15 avionul prezi
dențial decolează. Pînă la 
frontiera României, el este es
cortat de o formație de avioa
ne cu reacție ale forțelor noas
tre armate.

*
Plecarea președintelui Sta

telor Unite ale Americii a fost 
transmisă în direct de stațiile 
românești de radio și televi
ziune șl reluată de stații 
străine. (Agerpres)

în cursul dimineții de duminică, 
președintele Statelor Unite ale A- 
mericii, Richard Nixon, și soția, îm
preună cu președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția, 
însoțiți de persoane oficiale ame
ricane și române au vizitat Capi
tala.

De la reședința rezervată oaspe
ților, coloana mașinilor oficiale 
străbate principalele artere ale 
Bucureștiului împodobite cu dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Un mare număr de cetățeni ai Ca
pitalei prezenți de-a lungul bule
vardelor au salutat pe cei doi șefi 
de stat.

Un prim popas se face în Piața 
Obor. Cei doi președinți sînt salu
tați la sosire de primarul general 
al Capitalei, Dumitru Popa. Trecînd 
prin hala centrală a pieței și pe 
platourile de vînzare, președintele 
Nixon admiră varietatea' produse
lor agroalimentare prezentate aici. 
Intîlnirile, discuțiile cu cetățeni 
veniți după cumpărături, în spe
cial cu gospodine, cu Vînzători și 
țărani cooperatori au oferit oaspe
ților americani posibilitatea de a 
cunoaște diferite aspecte din viața 
cotidiană a Capitalei.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre ansamblul de lo
cuințe Titan. în fața complexu
lui comercial de la intersecția bu
levardelor Baba Novac și Leontin 
Sălăjan se face un scurt popas. Un 
grup de locuitori ai cartierelor o- 
feră celor doi președinți buchete de 
flori. O machetă redă stadiul 
actual șl perspectivele de dez
voltare a noului ansamblu urbanis
tic „Titan". Oaspeții sînt salu
tați de Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului ponular mu- 
nicipal-București, și de alte oficia
lități municipale. Arhitectul șef al 
Capitalei, Tiberiu Ricci, arată, prin
tre altele, că în zona de construc
ții „Titan", pe o suprafață de circa 
700 ha, s-au construit pînă în pre
zent circa 40 000 de apartamente.

Răspunzînd întrebărilor, edilii o- 
rașului dau explicații în legătură cu 
gradul de confort al apartamente
lor și cu perspectivele dezvoltării 
cartierului. Se arată că de-a lun
gul unor bulevarde, care abia se 
conturează, se află în construcție 
alte sute de blocuri. Noile com
plexe de locuințe, însumînd încă 
30 000 de apartamente, precum și 
unitățile industriale și comerciale, 
marile magazine universale, școli, 
cinematografe, care urmează a se 
construi în următorii ani, vor da 
un contur final acestui mare an
samblu de locuințe cu 5 cartiere, 
care va .cuprinde în total peste 
220 000 de locuitori.

Președintele Nixon apreciază rit
mul construcțiilor, stilul arhitecto
nic al acestui ansamblu de locuin
țe, conceput — după cum s-a ex
primat — cu multă imaginație, 
grija autorităților pentru a crea

CONVORBIRILE OFICIALE
(Urmare din pag. I) 

legăturile economice dintre ele, 
s-au declarat de acord să caute 
noi căi și mijloace pentru valori
ficarea posibilităților existente în 
acest ifnportant domeniu al coope
rării.

Cei doi președinți au constatat că 
există premise bune pentru dezvol
tarea relațiilor dintre România și 

Prin Capitală
locatarilor condiții de viață cît mai 
corespunzătoare.

Cei doi președinți răspund cu 
căldură aclamațiilor populației.

în continuarea vizitei, coloana 
mașinilor oficiale se îndreaptă spre 
Muzeul Satului. Sub arcadele de la 
intrare, împodobite festiv, oaspeții 
sînt salutați de președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei. Directorul 
muzeului, Gheorghe Focșa, îi în
soțește pe distinșii oaspeți, dîndu-le 
ample explicații privitoare la nu
mărul și Varietatea exponatelor — 
adevărat tezaur de artă — care a- 
testă talentul creator al poporu
lui nostru și oglindește trăsă
turile specifice, unitatea și conti
nuitatea culturii populare româ
nești pe întreg cuprinsul patriei.

Sînt parcurse aleile muzeului, 
de-a lungul cărora se rînduiesc 
peste 200 de pitorești așezări țără
nești, reprezentînd toate tipurile 
de arhitectură populară româneas
că și evoluția lor de-a lungul vre
mii, construcții selecționate și re
constituite cu grijă de muzeografi, 
în baza unei atente cercetări ști
ințifice.

în cîteva locuri unde se opresc 
oaspeții, grupuri folclorice prezintă 

în faja machetei ce reprezintă dezvoltarea cartierului Titan

în cartierul Titan

S.U.A. și au exprimat părerea co
mună că o asemenea dezvoltare 
servește atît interesele celor două 
țări, cît și cauza cooperării inter
naționale.

Șefii celor două state au proce
dat la un larg schimb de vederi a- 
supra principalelor probleme - in
ternaționale actuale. Ei au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor în problemele securității și 
cooperării europene, ale relațiilor 

cîntece șl dansuri populare, care 
întregesc imaginea autentică și cu- 

, prinzătoare a artei populare ro
mânești pe care o oferă muzeul. 
Președintele Richard Nixon excla
mă, în limba română — „Trăiască 
dansatorii".

Președintele Richard Nixon și 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
prind, alături de dansatori, într-o 
horă.

Oaspeții vizitează, în continuare, 
expoziția „Meșteșuguri creatoare 
de obiecte artistice", recent des
chisă în incinta muzeului. Ei admi
ră frumusețea vaselor de ceramică, 
bogăția și ingeniozitatea artistică a 
țesăturilor populare și obiectelor de 
uz casnic.

împărtășindu-și impresiile, la 
plecare, președintele Richard Nixon 
înscrie în cartea de onoare a mu
zeului următoarele : „O vizită foar
te interesantă, care ne-a înfățișat 
întreaga. Românie tradițională".

în tot timpul vizitei, populația 
Capitalei a salutat cu căldură pe 
conducătorii celor două state. Din 
mașina deschisă, președintele Ri
chard Nixon și președintele Nicolae 
Ceaușescu au răspuns cordial ma
nifestărilor de simpatie ale popu
lației.

(Agerpres)

dintre state cu orînduire socială 
diferită, ale dezarmării, în pro
blemele Vietnamului și Orientului 
Apropiat.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea guvernului 
Republicii Socialiste România că 
promovarea relațiilor normale în
tre toate statele, pe baza principii
lor independenței, suveranității, 
'neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, constituie cea mai bună 
cale pentru creșterea încrederii în
tre țări și popoare, pentru crearea 
condițiilor favorabile care conduc 
la abordarea constructivă a pro
blemelor internaționale majore, la 
întărirea păcii și securității în
lume.

Președintele Richard Nixon a 
reafirmat poziția de respectare a 
independenței naționale, suverani
tății și egalității în drepturi ale 
tuturor țărilor, mari și mici, pre
cum și a dreptului lor de a-și 
păstra instituțiile naționale și in
dividualitatea caracterului națio
nal.

S-a reafirmat, atașamentul gu
vernelor României și S.U.A. față de 
O.N.U., întemeiat pe principiile sus
menționate, și s-a exprimat hotărî- 
rea de a contribui la îmbunătă
țirea activității acestui important 
instrument de înțelegere și colabo
rare internațională.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru spiritul de cordi
alitate, sinceritate și respect re
ciproc în care au decurs convorbi
rile. Acestea au relevat încă o dată 
utilitatea deosebită a schimburilor 
de vederi dintre oamenii de stat, 
ca una din căile principale, în con
dițiile actuale, pentru menținerea 
și consolidarea păcii și înțelegerii 
internaționale.

în acest spirit, cei doi președinți 
au fost de acord să mențină și să 
dezvolte, la diverse nivele, schim
burile de vederi și contactele din
tre guvernele român și american.

Definind cu claritate multilateralul 
program de dezvoltare a României 
pe noi trepte ale progresului și ci
vilizației, care îmbrățișează întreaga 
existență materială și spirituală a 
poporului, documentele pregătitoare 
ale Congresului al X-lea al partidu
lui fixează în centrul atenției omul și 
satisfacerea trebuințelor sale. Pro
iectul de Directive înscrie astfel, 
printre obiectivele de bază ale dez
voltării economiei naționale în pe
rioada 1971—1980, ridicarea continuă 
a bunăstării poporului — țelul su
prem al întregii activități a partidu
lui și statului nostru.

în nemijlocită corelație cu spori
rea veniturilor directe ale oameni
lor muncii, rezultate din aplicarea 
consecventă a repartiției socialiste 
după cantitatea, calitatea și impor
tanța socială a muncii, e nevoie să 
crească volumul bunurilor materiale 
și serviciilor puse la dispoziția popu
lației. Tocmai de aceea, proiectul de 
Directive, reafirmînd prioritatea în 
procesul industrializării a producției 
mijloacelor de producție — cerință 
obiectivă a reproducției lărgite — 
stabilește totodată un ritm ridicat 
de creștere a producției bunurilor 
de consum.

Examinarea configurației structu
rii actuale a industriei țării noastre 
-pune în evidență continuarea pro
cesului de optimizare a j-aporturilor 
dintre industria grea și cea a bunu
rilor de consum — proces ce are loc 
ca urmare a înfăptuirii sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R pe linia înlăturării rămînerii 
în urmă a industriei bunurilor de 
consum, în vederea satisfacerii în tot 
mai bune condiții a cerințelor cres- 
cînde ale populației. în contextul 
acestei orientări, industriei bunuri
lor de consum i s-a alocat, în anii 
actualului cincinal, un volum sporit 
de investiții, care a permis o sub
stanțială dezvoltare a bazei sale teh
nice de producție.

Dacă în perioada 1961—1965 au fost 
construite în industria bunurilor de 
consum numai 63 întreprinderi și 
secții noi, în cincinalul în curs vor 
fi date în funcțiune 31 de întreprin
deri în industria ușoară, 151 fabrici 
și secții în industria alimentară și 
45 de fabrici de prelucrare a lemnu
lui. Multe din aceste moderne uni
tăți — Țesătoria de mătase „Victo- 
ria“-Iași, Fabrica de sticlărie de 
ambalaj București, Fabrica de za
hăr de la Buzău, Fabrica de ulei de 
la Slobozia, precum și noile fabrici 
de mobilă de la Constanța, Vaslui, 
Rădăuți, București, Cîmpulung, Ora
dea, Satu Mare — au început să 
producă și livrează sortimente de 
bună calitate, solicitate pe piața in- 

. ternă și la export.
Paralel cu construirea și darea în 

funcțiune a noi obiective și capaci
tăți, dotate cu tehnica cea mai avan
sată, a avut loc un accentuat proces 
de modernizare și reutilare a vechi
lor întreprinderi. Aceasta a permis, 
o dată cu creșterea volumului pro
ducției, extinderea folosirii unor noi 
materii prime, cu însușiri calitative 
superioare, aspect care formează una 
din cele mai importante manifestări 
ale progresului .tehnic în aceste sec
toare de activitate. Utilizarea într-o 
măsură sporită a fibrelor chimice 
în industria textilă, a înlocuitorilor 
de piele în industria încălțămintei, a 
lacurilor poliesterice, materialelor 
spongioase, plăcilor melaminate și a 
furnirelor exotice in industria de 
mobilă, dezvoltarea conservării ali
mentelor prin frig și creșterea pro
ducției de alimenie preambalate, in
troducerea altor procedee moderne 
— toate acestea au creat posibilita
tea diversificării accentuate a sorti
mentelor, concomitent cu creșterea 
nivelului calitativ al acestora. Nu
mai în întreprinderile industriei 
ușoare se realizează în prezent cir
ca 75 000 de articole, modele, con
texturi și poziții coloristice, față de 
numai 9 000 cîte se realizau în 1950.

în timp ce la finele anului 1959, 
nomenclatorul mărfurilor alimentare 
cuprindea circa 2 000 de poziții, la 
începutul acestui an numărul sorti
mentelor a crescut la 5 000 de pro
duse și se prevede ca el să crească 
în continuare. Au sporit numărul și 
varietatea produselor de folosință 
îndelungată — cum ar fi televizoare, 
aparate de radio, mașini de spălat 
rufe, aspiratoare, mașini de gătit — 
și s-a amplificat considerabil gama 
produselor mărunte de uz casnic, 
menite să ușureze munca gospodine
lor. în producția de mobilă se rea-

Ing. Gheorghe BÂDULESCU

llzează numai în acest an 290 de 
modele, cu un grad mai ridicat de 
confort și finisaj superior.

în procesul de diversificare a pro
ducției bunurilor de consum, o con
tribuție de seamă o au industria lo
cală și cooperația meșteșugărească, 
care au dezvoltat și sporit în acești 
ani unitățile de mică serie, acope- 
rindu-se .astfel mai bine cerințele 
pieței locale de consum.

Concomitent cu satisfacerea în 
condiții tot mai bune a consumului 
intern, dezvoltarea industriei bunu
rilor de consum a permis obținerea 
unor disponibilități din ce în ce mai 
mari de produse pentru export. 
Fiind prezente în peste 60 de țări, 
bunurile de consum românești s-au 
impus statornic pe piața mondială, 
ceea ce ne creează îndatoriri și răs
punderi mai mari pentru realizarea 
în continuare a unor produse care, 
prin aspectul, durabilitatea și calită
țile lor funcționale, să cîștige noi 
succese în competiția mondială.

Realizările de pînă acum, amintite 
în parte în cele de mai sus, creează 
o bază puternică pentru dezvoltarea 
și modernizarea în continuare a in

dustriei bunurilor de consum. Pro
iectul de Directive prevede că în 
anul 1975 producția industriei ușoare 
va crește cu 40—45 la sută, iar a in
dustriei alimentare cu 35—40 la sută, 
acordîndu-se o deosebită atenție di
versificării ți ridicării calității pro
duselor.

în viitorul cincinal, orientarea in
vestițiilor în industria bunurilor de 
consum urmărește lichidarea unor 
disproporții și rămîneri în urmă în 
diverse sectoare și eliminarea trep
tată a caracterului deficitar al unor 
produse.

După cum se arată în proiectul de 
Directive, dezvoltarea capacităților 
de producție în industria ușoară va 
avea în vedere, în primul rînd, asi
gurarea consumului intern. Prin in
trarea în . ’funcțiune a unor noi ca
pacități, se va elimina aproviziona
rea deficitară a pieței cu unele sor
timente mult solicitate, cum ar fi 
țesături din bumbac late și extrala- 
te, țesături imprimate, țesături im- 
permeabilizate și covoare. O mare 
atenție va fi acordată lărgirii fabri
cației la acele sortimente ce se vor 
realiza pe baza unor tehnologii a- 
vansate, cum sînt textilele nețesute, 
a căror producție va crește în vii
torul cincinal de 4,5 ori ; se va dez
volta, totodată, producția de piele 
artificială, menită să asigure o mare 
varietate de produse durabile și ief
tine. Dezvoltarea producției de fibre 
chimice în țara noastră va permite 
folosirea acestora în industria tex
tilă într-o proporție mai mare.

Lărgirea bazei de materii prime 
indigene va determina o schimbare 
apreciabilă a resurselor de aprovi
zionare folosite de industria ușoară. 
De exemplu, în timp ce cu patru 
ani în urmă importam 70 la sută din 
materiile prime necesare industriei 
textile, în 1975 importul acestora se 
va reduce la 20 la sută, restul asi- 
gurîndu-se din țară. în ce privește 
industria alimentară, ea va trebui 
să prelucreze, într-o proporție mai 
mare și cu randamente sporite, re
sursele de materii prime agricole.

O creștere susținută se prevede șl 
la producția de mobilă — pentru 

care dispunem de o puternică bază 
de materii prime — care va fi în 
1975 cu 25—30 la sută mai mare față 
de anul 1970. Pe lîngă creșterea vo
lumului producției, o atenție deose
bită va trebui să se acorde realizării 
unei game variate de tipuri de mo
bilier, care să se adapteze mai bina 
ca formă, dimensiuni și funcționali
tate tuturor categoriilor de locuințe.

Necesitatea realizării unei gama 
variate de mărfuri, a unor sorti
mente în cantități mici, însă într-o 
mare bogăție de forme, culori și 
destinații — produse foarte solicitate 
dar care nu pot fi fabricate în tota
litate în marea industrie — reclamă 
dezvoltarea și lărgirea rețelei de 
unități de mică serie ale indus
triei locale și ale cooperației 
meșteșugărești. în același timp, este 
oportun să se extindă munca la do
miciliu, mai ales pentru obținerea 
unor accesorii și elemente decorati
ve, precum și a unor produse care 
prin specificul lor reclamă un volum 
mare de muncă manuală.

Nivelul calitativ al producției re
prezintă un element dinamic, care 
în industria bunurilor de consum 
evoluează în ritmuri accelerate, în 
funcție de cerințele și diversitatea 
gusturilor consumatorilor, de modă, 
anotimp, vîrstă și care formează un 
complex de factori mobili ce obligă 
industria să-și adapteze operativ • 
producția pentru a face față cerin
țelor și exigențelor cumpărătorilor.

Legătura continuă a institutelor 
de cercetare cu realitățile produc
ției, transpunerea operativă a rezul
tatelor cercetării în practica indus
trială trebuie să devină din ce în ce 
mai mult o caracteristică a stilului 
de muncă al cadrelor din acest do
meniu de activitate. Varietatea pro
ducției bunurilor de consum, schim
barea continuă a resurselor de ma
terii prime, fluctuația cererilor can
titative și calitative, care reclamă o 
mare mobilitate de adaptare la ce
rințele pieței, impun proiectanților 
din acest sector de activitate găsire' 
unor soluții constructive și tehnolo
gice în realizarea unor obiective op-^ 
tim dimensionate și ușor adaptabile 
la un profil mai variat de produse 
și cu eficiență economică maximă.

Sporurile de producție stabilite 
pentru industria bunurilor de con
sum trebuie să aibă loc — după 
cum se subliniază și în proiectul de 
Directive — în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale de producție, 
care să permită o diminuare a pre
țului de cost și o creștere a renta
bilității întreprinderilor. Reducerea 
numai cu un singur procent a chel
tuielilor materiale în industria 
ușoară, în viitorul cincinal, în- 
seanină o.economie de peste 220 mi
lioane lei; Principala sursă de iefti
nire a produselor o constituie folo
sirea cu simț gospodăresc a mate
riilor prime, extinderea noilor teh
nologii, precum și folosirea într-o 
proporție mai mare a materialelor 
înlocuitoare. Economia de muncă 
vie, prin valorificarea potențialului 
tehnic la nivelul parametrilor pro
iectați, constituie, de asemenea, un 
mijloc important de reducere a chel
tuielilor de producție, de creștere a 
eficienței economice a acesteia. >>

în viitorul cincinal sînt stabilita/ 
sarcini de sporire a aportului indus-, 
triei bunurilor de consum ia dezvol
tarea comerțului exterior ai țării. în 
realizarea acestei sarcini, hotărî- 
toare sînt calitatea și prețul produ
selor. Experiența noastră proprie șl 
a altor țări demonstrează că majo
rarea aportului valutar se poate ob
ține în mod deosebit prin sporirea 
gradului de prelucrare a produse
lor, prin conferirea unor atribut» 
calitative și funcționale superioare, 
care să permită la un consum rela
tiv mic de materii prime o valorifi
care maximă.

Beneficiarii produselor industriei 
bunurilor de consum se identifică, 
practic, cu întreaga populație a țării, 
la care se adaugă milioane de con
sumatori de peste hotare. De aceea, 
lucrătorilor din acest sector impor
tant al economiei naționale le revine 
înalta răspundere să fructifice cît mai 
bine potențialul tehnic al întreprinde
rilor și baza de materii prime de care 
dispunem, să contribuie cu price
pere și inițiativă, alături de întregul 
popor, la materializarea vastului 
program de dezvoltare a țării, pe 
care îl va adopta Congresul al X-lea 
al partidului.
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In anul trecut, valoarea produselor obținute dintr-o tonă de 
lează cu o producție obținută dintr-un milion tone de țiței, 

rd, produsele realizate aici

țiței prel.uci
Instalațiile

- -------- , ae niveiui realizat in iyoo, cu 8,4 la suta, ceea ce echiva-
Rafi nâriei Brazi sînt o tre.aptd în drumul Jijeiului spre valorificarea sa superioa- 

maximâ valoare industriala în retortele industriei chimice

tonă de țiței, care-și mărește valoarea de 4 ori dacă este prelucrată și utilizată drept combustibil, își spo
ite această valoare de 40 ori, în cazul prelucrării petrochimice, sau chiar de 1G0 ori sub formă de fiore 

sintetice. în imagine, o secție a Uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești.

DINAMI MU

§

element rimordia
în definirea industriei românești

mai mult

La sfîrșiîu! acestui an, dezvoltarea economică a 
țării noastre va marca un moment important: producția 
industrială va fi de circa 15 ori mai mare decît cea 
regizată în anul 1938. Ritmurile de creștere a producției 
industriale în perioada 1961-1968 ne-au situat printre ță
rile cu economia cea mai dinamică. Impulsul dat dezvol
tării economiei naționale de Congresul al IX-lea al P.CX 
s-a concretizat într-o puternică creștere a producției ma
teriale, în primul rînd pe tărîm industrial. într-adevăr, 
dacă în 1965 producția industrială a crescut de 9,57 ori 
față de 1938, anul trecut aceasta a fost de 14 ori mai 
mare. Este semnificativ faptul că întreaga producție in
dustrială a anului 1938 se obține astăzi în 24 de zile. 
Devenind ramură conducătoare a economiei naționale, 
industria și-a mărit ponderea în formarea venitului națio
nal de la 30,8 la sută în anul 1938, Ia 53,6 la sută în 
anul 1968, în condițiile în care venitul național a fost 
anul trecut de peste 5 ori mai mare.

Creșterea producției globale industriale 
a țării are la bază uriașul efort de in
vestiții prin care partidul și statul reali
zează politica economică, politică axată pe 
industrializarea socialistă, menită să asi
gure valorificarea superioară a resurselor 
naturale și de forță de muncă. Numai în 
primii trei ani ai actualului cincinal, volu
mul investițiilor alocate industriei în
sumează peste 90 miliarde lei, adică 
de aproape 1,2 ori mai mult decît fon
durile cheltuite în acest scop în întreaga 
perioadă 1951—1960. Totodată, o contri
buție hotărîtoare la creșterea producției 
industriale a României a avut-o ridicarea 
nivelului productivității muncii pe un sa
lariat în industrie de 4,35 ori între 1950— 
1968.

Important este că sporirea volumului 
producției industriale a fost însoțită de 
schimbări substanțiale în profilul ei, în 
sensul dezvoltării cu precădere a ramuri
lor producătoare de mijloace de produc
ție care, anul trecut au avut o pondere de 
64 la sută în totalul producției industria
le, față de 45,5 la sută în 1938. S-a asigurat 
în acest fel dezvoltarea și reînnoirea apa
ratului de producție, consolidarea și per
fecționarea bazei tehnice a industriei, a 
economiei naționale în general. Conco
mitent, s-a accentuat procesul de di
versificare a ramurilor și subramurilor 
industriei, de creare, a unor ramuri noi, 
inexistente în trecut, de lărgire a va
rietății produselor fabricate, de sporire 
a gradului ,lor de complexitate. O trăsă
tură esențială a dezvoltării industriei 
noastre constă tocmai în creșterea în ritm 
susținut a unor ramuri „cheie", capabile 
să asigure valorificarea superioară 
a resurselor materiale, a capaci
tății tehnice, a forței de muncă, sporirea 
productivității muncii sociale — ener
getica, metalurgia, construcția de mașini, 
chimia. Iată cum arată evoluția produc
ției acestor ramuri între anii 1938, 1965 
și 1968 :

Creșterile de producție consemnate în 
aceste ramuri industriale hotărîtoare, de
finitorii pentru o economie modernă, au 
la bază ritmurile înalte, superioare 
mediei înregistrate pe ansamblul 
dustriei ; în cadrul lor, o amploare 
sebită au cunoscut-o — mai ales în 
actualului cincinal — subramurile 
tuate în V avangarda progresului 
nico-științific contemporan, ca industria 
electronică, electrotehnică, petrochimică 
a elementelor de automatizare, a îngră
șămintelor și maselor plastice, a firelor 
și fibrelor sintetice. Sporuri însemnate 
cantitative s-au obținut și în industria 
bunurilor de consum, însoțite de îmbu
nătățiri permanente ale calității produse
lor, prin creșterea valorii lor de întrebuin
țare, a gradului de diversificare și adap
tare a lor la exigențele crescînde ale 
consumatorilor. Cea mai importantă 
creștere, de 19 ori față de anul 1938, 
a avut loc în subramura confecțiilor, 
producțiile de pielărie, blănărie și în
călțăminte mărindurse de 10 ori, iar cele 
textile și din industria alimentară — de 
9 și, respectiv, de 5 ori.

Ce realizează industria noastră astăzi, 
sub aspect 
anul 1938 ?
133 000 tone 
la 2 992 000 
mai mult.

in- 
deo- 
anii 

si- 
teh-

continuă a întregii economii națio
nale. Numai anul trecut s-au asimilat 
peste 500 mașini, utilaje, instalații și apa
rate de tehnicitate ridicată. In 1938, in
dustria românească nu producea nici mă
car o singură mașină unealtă pen
tru așchierea metalelor ; anul trecut 
s-au produs 11 693 bucăți, din care 
strunguri din ce în ce mai perfecționate, 
cu o capacitate sporită de lucru, aproape 
3 400 bucăți. In 1938 industria noastră 
nu producea nici o ' ’ ' “
în 1968 în Rdmâni’a s-au produs tur
bine cu o putere de 850 000 kW. Am pro
dus anul trecut 9 091 tone utilaj petrolier 
Luna iulie a acestui an a marcat ieșirea 
pe porțile uzinei din Pitești al celui de-al 
10 000-lea autoturism românesc cu marca 
„Dacia 1 100", eveniment de seamă în viața 
tinerei industrii naționale de autoturisme 
Anul trecut, 21 200 tractoare, 167 loco
motive Diesel electrice și electrice magis
trale. 38 838 autovehicule au îmbogățit 
gama produselor industriale furnizate eco
nomii naționale și exportului.

Oglindind creșterea potențialului indus
trial al țării, diversificarea continuă a 
producției, participarea tot mai largă a 
României la circuitul, de valori materiale

turbină cu abur : 
“ — nrodus tur-

pe plan mondial, volumul comerțului ex
terior a sporit an de an, concomitent îm- 
bunătățindu-se structura sa. O cifră sin
tetică : astăzi, ; produsele industriale 
românești se exportă în peste IOC 
de țări. In comparație cu anul 1950 
ponderea produselor industriale la ex
port a înregistrat o creștere continuă, 
în condițiile în care volumul total 
al comerțului exterior a ,isporit de 
6,75 ori. Dacă în 1950, în totaiu] expor
tului, mașinile și utilajele pentru pro
ducție dețineau o pondere de numai 4,2 
la sută, anul trecut greutatea specifică 
a acestor produse a ajuns la 21,3 la 
sută Ponderea produselor chimice, 
grășămintelor chimice și cauciucului 
ridicat la 6,2, față 
cea a mărfurilor 
consum la 14,4 față

Experiența anilor 
confirmă justețea politicii partidului nos
tru de industrializare a țării, de dezvol
tare puternică a industriei, care aduce 
astăzi o contribuție hotărîtoare la avîn- 
tul întreg’i economii, la valorificarea bo
gățiilor țării, la. sporirea avuției naționa
le și creșterea bunăstării ooporului.

în- 
s-a 
iarde 1,7 în 1950, 

industriale de larg 
de 1,3 în același an 
construcției socialiste

Ramuri/ani 1938 1965 1968

Energetică
Metalurgia

100 2 700 4 500

feroasă
Construcția de 
mașini și pre
lucrarea meta-

100 1 200 1 800

lelor 100 2 300 3 600
Chimia 100 3 500 6 100

cantitativ, în comparație cu 
Dacă în 1938 s-au produs 
fontă, anul trecut s-a ajuns 
tone, adică de peste 22 ori 
Dacă în 1938 producția de 

oțel însuma 284 000 tone, anul trecut 
aceasta s-a ridicat la 4 751 000 tone, adică 
de peste 16 ori mai mult, în condițiile 
în care a sporit ponderea oțelurilor 
aliate superioare — de la cifra „zero" 
în 1938, la 317 000 tone în 1968. Dacă în 
1938; cele cîteva centrale electrice exis
tente pe atunci realizau 1 130 milioane 
kWh. anul trecut s-a furnizat economiei 
naționale de 25 ori mai multă energie 
electrică, adică 27,8 miliarde kWh, date 
de t.ermo și hidrocentralele noastre do
tate cu echipamente de înaltă perfor
manță tehnică. De la 501 mii kW putere 
instalată în 1938, aceasta a crescut anul 
trecut la 5 611 mii kW, peste două treimi . 
din această putere fiind instalată în cen
trale mai mari de 100 MW

întreprinderile industriei chimice, la 
rîndul lor, au fabricat anul trecut 603 000 
tone îngrășăminte chimice 100 la sută 
substanță activă — în 1938 nici un gram 
— 53 491 tone fibre și fire sintetice, de 
circa 63 ori mai mult ca în anul amintit 
Cît privește unitățile industriei construc
toare de mașini, acestea și-au sporit an

■ de an aportul la asigurarea neîntreruptă 
a progresului tehnic și modernizarea

și
Concomitent cu creșterea producției industriei construcțiilor de mașini, anu 

nicitate ridicată. Unele dintre ele s-au „născut" la Fabrica de mașini-unelte
s-au asimila! in fabricație peste 500 mașini, utilaje, instalații și aparate de teh- 

București : în fotografie : sectorul montaj general al acestei întreprinderi
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perspectivă
Pornind de la condițiile concrete ale țării noastre, 

de la experiența proprie și de la cea mondială, Tezele 
Comitetului Central și proiectul de Directive ale Congre
sului al X-lea al P.C.R. orientează și în viitor eforturile 
spre industrializarea susținută a țării, spre dezvoltarea 
puternică a industriei, ca bază a continuării în ritm înalt 
a procesului de edificare a unei economii socialiste mo
derne. Menținerea dinamismului economiei noastre este 
asigurată prin creșterea în cincinalul 1971-1975 a pro
ducției globale industriale cu 59-57 la sută, corespun
zător unui ritm mediu anual de 8,5-9,5 la sută, urmînd 
ca în anul 1980 aceasta să crească de 2-2,3 ori, față de 
anul 1970.

Ca o trăsătură de bază a dezvoltării industriei 
noastre în perspectivă se distinge creșterea în continua
re, cu prioritate, a ramurilor hotărîtoare și, mai ales, 
îmbunătățirea structurii sale, prin sporirea accentuată 
a unor ramuri moderne, strîns legate de progresul tehni- 
co-stiințific contemporan, cum sînt industria electroteh- 
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nică și electronică, mecanica fină și producția de ma
șini-unelte, producția de mase plastice și fire sintetice, 
de îngrășăminte chimice, de oțeluri diate și de editate 
superioară. Totodată, se va urmări asigurarea unor ra
porturi optime între industria grea și cea a bunurilor de 
consum, acordîndu-se o atenție deosebită dezvoltării, di
versificării și modernizării industriei ușoare și alimen
tare.

Traducerea în viață a mărețului program de dezvol
tare a țării ce va fi adoptat la apropiatul Congres al par
tidului va asigura o nouă și importantă creștere a poten
țialului economic al României, în interesul progresului 
general al societății noastre, al ridicării standardului de 
viață al întregului popor.
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Pagină realizată de Oan POPESCU și Dan MATEESCU
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Vie și bogată

Un excelent spectacol
al Ansamblului

Una dintre condițiile primordiale 
pentru ca știința să-și sporească rolul 
în cadrul forțelor de producție, să 
participe activ la progresul general al 
societății o constituie integrarea cît 
mai rapidă a rezultatelor, fructifica
rea concepției proprii în circuitul e- 
conomiei naționale. în acest sens, în 
proiectul de Directive pentru .Con
gresul al X-lea al partidului se sub
liniază ; „Creșterea contribuției po- 

» tențialului științific al țării la extin
derea progresului tehnic în economie 
face imperios necesară accelerarea 
procesului de valorificare a cercetă
rii, scurtarea ciclului de cercetare, 
proiectare și aplicare în producție a 
rezultatelor obținute".

Fără îndoială, între factorii dina
mizatori ai acestui proces, în ordinea 
Importanței primul loc îl ocupă 
— așa cum s-a subliniat în 
documentele de partid — gradul 
în care se obține o îmbinare 
cît mal strînsă a activității 
științifice cu necesitățile majore ale 
producției, căci numai astfel se poate 
ajunge la dezvoltarea armonioasă a 
acestor doi parteneri, pilonii progre
sului tehnic al economiei Este un 
adevăr care a fost strălucit confirmat 
prin rezultatele îmbucurătoare do- 
bîndite de poporul nostru în ultimii' 
ani. Dar o caracteristică a producției 
moderne este că pe piața mondială 
produsele noi, chiar și cele mai per
fecționate, nu se pot menține decît 
printr-o continuă activitate de îmbu
nătățire a parametrilor tehnici. Este 
evident că aceasta trebuie să fie re
zultatul capacității creatoare conver
gente a oamenilor de știință, cercetă
torilor șl specialiștilor din uzine.

Pot fi citate numeroase exemple 
care demonstrează că rezultatele cer
cetării științifice, cînd sînt îmbinate 
cu eforturile producției, se finalizează 
cu realizări care marchează atît pro
grese însemnate în gîndirea științi
fică, cît și înaintarea spre trepte su
perioare a producției. Astfel, la 
Centrul de cercetări tehnice din Ti
mișoara al Academiei a fost realizată, 
după o concepție originală, instalația 
de tăiere și sudare cu plasmă a me
talelor, care folosește drept gaz ge
nerator azotul (produs în țară), în 
locul argonului, care se importă. In
stalația lucrează cu economii însem
nate, efectutnd lucrări de tăiere pînă 
la 60 mm tablă de oțel și operații de 
sudare cu adîncime pînă la 7 mm. La 
Institutul de cercetări tehnologice 
pentru construcția de mașini a fost 
concepută instalația de cromare a ti
jelor servo-motoarelor de comandă a 
ecluzelor pentru S.H.E. Porțile de 
Fier. Originalitatea concepției asi
gură cromarea tijelor de- lungimi 
mari, cu diametre pînă la 300 mm. 
prin deplasări axiale, fără suprapu
neri de metal sau goluri de depuneri. 
Medalia de aur, obținută la Salonul 
internațional de invenții de la Viena, 
a venit să 
concepției 
tehnice ale

Așa cum 
de Directive pentru Congresul al 
X-lea, contribuția efectivă a științei 
la soluționarea sarcinilor construc
ției socialiste este indisolubil legată

confirme originalitatea 
și înaltele performante 
ambelor instalații.
se subliniază în proiectul

Prof. dr. Radu C. BOGDAN
director adjunct științific 

la Centrul de mecanica solidelor 
al Academiei

de devansarea prin cercetare a ne
voilor producției. Este știut că, Ia noi, 
ciclul mediu pentru efectuarea cerce
tărilor în toate fazele și lansarea în 
fabricație a unui produs modern, la 
nivelul tehnicii actuale, se întinde, în 
domeniul construcțiilor de mașini, pe 
o perioadă de 4—6 ani, uneori chiar 
mai mult.

In mod firesc, se simte 
nevoia imperioasă de maximă ac
tivizare a cercetării științifice, cît și 
stabilirea căilor de fructificare ope
rativă a rezultatelor sale. Pentru a- 
tingerea acestui scop, este demnă de 
reținut ideea că cercetarea științifică 
trebuie să fie parte integrantă din- 
tr-un plan unitar, cuprinzînd toate

puncte de vedere
£3

fazele de Investigație' (fundamentale, 
aplicative, de dezvoltare), în strînsă 
corelare cu necesitățile realizării de 
produse noi, competitive, cu indica
rea etapelor succesive, la termene, 
care să devanseze bineînțeles necesi
tățile producției.

în fructificarea concepției proprii 
se desprind, după părerea mea, două 
posibilități. Este vorba, în primul 
rînd, de cercetări care se încadrează 
direct în realizarea de noi produse — 
motoare cu ardere internă, mașini- 
unelte de anumite tipuri, reactor nu
clear etc. — etapele străbătute fiind 
implicit aplicate în fazele următoare 
care condiționează mersul înainte 
pînă la elaborarea finală a produsului 
dorit

Dar în toate țările industriale a- 
vansate se efectuează și alt gen de 
cercetări, care nu vizează direct
obiectiv industrial determinat, ci au 
un caracter'de largă generalizare, a- 
plicabilitatea lor depinzînd de evo
luția Ulterioară a științei și tehnicii. 
Este important ca și acest gen de re
zultate științifice să-și găsească locul 
firesc în programul de ansamblu al 
dezvoltării construcțiilor de mașini în 
țara noastră, întrucît ele constituie 
un rezervor potențial de idei și per
spectiva unor aplicații de mare im
portanță economică.

Din experiența acumulată 
Centrul de mecanica solidelor. 
Academiei se poate constata că
desea cercetarea nu-și manifestă efi
ciența pentru că industria îi solicită 
soluționarea unor teme de importanță 
minoră, simple măsurători sau exper
tize, legate mai ales de nevoile cu
rente ale producției. Este evident 
că astfel de teme revin cercetării uzi-

un

la 
al 
a-

nale, în timp ce institutelor de < 
cercetare le sînt specifice colaborări < 
cu un grad suficient de complexitate, * 
la soluționarea cărora să se poată , 
fructifica pe deplin cunoștințele de < 
specialitate ale cercetătorului. <

De regulă, studierea unor probe, , 
etapele experimentale cad în sarcina . 
beneficiarului, care, adesea, atunci 
cînd temele sînt de interes minor, ■ 
nu respectă îndeplinirea . clauzelor j 
contractuale la timp, întrucît nu j 
tac parte din circuitul obișnuit al 
procesului de producție ; în cazul cel . 
mai bun, aceste .șarcini sînt reparti- • 
zate unor echipe auxiliare, ca acti- 1 
vități în afara planului. j

Chiar atunci cînd se acceptă stu
dierea unor probleme de perspectivă, • 
nu întotdeauna aplicarea rezultatelor • 
este urmărită de beneficiar cu inte
resul cuvenit. Dacă în marile u- j 
zine beneficiare vor fi create nu- j 
clee permanente, care să participe . 
la toate fazele cercetării, pornind 
chiar de la formularea temei și ter- • 
minînd cu aplicarea industrială, ast- ' 
fel de anomalii, care aduc grave pre- j 
judicii economiei naționale, nu se vor j 
mai repeta In viitor, întrucît fructi
ficarea concepției proprii trebuie 
să se bazeze pe gradul efectiv de 
pregătire a industriei, în vederea asi
milării noilor produse. Aceeași înaltă 
responsabilitate pe care o poartă con
ducerea uzinală pentru îndeplinirea 
planului de producție trebuie să con
diționeze și interesul pentru aplicarea 
rezultatelor cercetării științifice.

în ultimii ani, datorită avîntului 
pe care-1 cunoaște construcția de ma
șini, au fost înființate mai multe insti
tute „mixte" de cercetare și proiecta
re, dar în unele unități de acest gen 
prima activitate se situează oarecum 
pe un plan secundar, față de cea de-a 
doua. Pe de altă parte, se cu
noaște că numărul cercetătorilor în 
construcția de mașini este încă sub 
nivelul necesar. Centrul de me
canica solidelor, avînd o activitate 
continuă de cercetare de peste 15 ani, 
ar putea să formeze astfel de cadre în 
mai multe domenii specializate ale 
mecanicii aplicate. Tot atît de utilă • 
s-ar dovedi și detașarea temporară a 
unor tineri cercetători din institute 
care să lucreze — în cadrul contrac
telor de colaborare — la soluționarea 
unor probleme concrete în nucleele 
de cercetare ale uzinelor beneficiare. 
O atare experiență i-ar apropia de 
condițiiie efective de aplicare a ideii ■ 
științifice în practica industrială.

O metodă modernă, prin care oa
menii de știință ar putea aduce o 
contribuție substanțială la rezolvarea 
unui ansamblu de probleme este, 
după părerea mea, cea a prognozelor 
specifice care stabilesc linia dezvol
tării științifice, într-un anumit fe
nomen, pe un interval de mai mulți 
ani. Această metodă și-a dovedit ast
fel utilitatea la noi, de pildă, în 
domeniul energetic. Devine necesară, 
cred, aplicarea acestei metode și în 
construcția de mașini, pentru înca
drarea cît mai exactă a cercetării și 
proiectării, în vederea fabricării de 
noi produse cu caracteristici superi
oare, dinainte stabilite.

manifestare folclorică
PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU 

RADU CONSTANTINESCU

O zi fierbinte de început de au
gust, un entuziasm la fel de fier
binte al miilor de locuitori al ora
șului Alexandria, care s-au adunat 
încă de dimineață, de-a lungul 
străzilor principale, o participare 
bogată, colorată, la aceeași tempe
ratură înaltă a dăruirii artistice din 
partea celor peste 3 000 de artiști 
amatori — iată cadrul în care a 
debutat cu succes și cu certe pro
misiuni pentru viitor festivalul 
„Călușul teleormănean". Organizat 
în cinstea celui de-al X-lea Congres 
al partidului și a sfertului de veac 
de la eliberarea patriei, de comi
tetul județean pentru cultură 
artă, consiliul județean 
telor și de comitetul 
U.T.C., festivalul s-a 
ca o caldă și elocventă 
efortului oamenilor de pe aceste 
meleaguri în vederea valorificării 
celor mai frumoase tradiții, păs
trate în bogata vatră folclorică a 
Teleormanului.

Revărsarea impetuoasă de fru
musețe și energie, de voie bună, 
talent și prospețime, a debutat cu 
o paradă a costumelor și obiceiu
rilor populare. Au trecut rînd pe 
rînd prin fața spectatorilor călu
șarii de la C.F.R. Roșiorii de Vede, 
purtînd cu mîndrie în frunte o 
machetă a „Ordinului muncii", 
primit cu cinci ani în urmă, după 
cucerirea medaliei de aur la Fes
tivalul internațional de 
la Cairo, călușarii din 
Bragadiru, care peste 
vor sosi în București cu 
a cuceri laurii concursului 
IX-lea al artiștilor amatori, Lăză- 
rițele — un grup de tinere fete din 
comunele Izvoarele, Năsturelu, 
Zimnicele și din Zimnicea, dînd 
viață unui vechi obicei al pămîn- 
tului care, la începutul fiecărui an 
agricol, anticipează un sezon îm-

Ș> 
al sindica- 

județean 
constituit 

mărturie a

folclor de 
Conțești- 

cîteva zile 
dorința de 

al

AGE
SUCEAVA (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Duminică, 3 august, a fost 
inaugurată Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Suceava. 
Noua construcție cuprinde o sală 
de spectacole de 800 locuri, săli de 
repetiție și activități restrînse, bi
bliotecă, foaiere etc. Interioarele.

„Ciocîrlia"

care 
men

aces te 
soliștii

belșugat, Drăgăicile, Cucii, 
alegorice prezentînd sintetic 
teșugurile ce au rodit în 
locuri, fluierașii, corurile, 
vocali șl, ca o încununare a tuturor
acestora, o prezentare a celor mal 
vechi și mai valoroase costume din 
județ — unele atingînd chiar res
pectabila vîrstă de un secol.

Serbarea a continuat în pădurea 
de la marginea Alexandriei cu un 
concurs artistic prezentat de for
mațiile fruntașe ale județului (o 
mică parte din cele 400 echipe ar
tistice, cu circa 20 000 de artiști a- 
matori), între care s-au numărat șl 
cele 18 formații teleormănene, fina
liste ale recentului Concurs repu
blican. Din marea bogăție de im
presii reținem, și nu întîmplător. 
vîrtejul de vitalitate șl virtuozitate 
al Călușului, care, urcat pînă la noi 
din vechimile acestui pămînt, s-a 
păstrat în forme închegate și aici, 
pe malurile Dunării. Dacă intențiile 
organizatorilor se 
ferme, aceasta ni se 
cea mai fertilă, cea 
— în comparație cu 
țări similare
susținută de acum înainte.

Adăugind la toate acestea 
cîteva ateliere montate special în 
pădurea unde s-a desfășurat con
cursul, ilustrînd talentul teleor
mănenilor în țesutul covoarelor și 
velințelor, în construirea fluiere
lor, cavalelor și cimpoaielor, în 
realizarea împletiturilor de pa
pură, răchită și foi de porumb, 
se conturează imaginea de ansam
blu a unei manifestări folclorice, 
care ilustrează, în preajma măre
țelor evenimente care se apropie, 
aspecte dintre cele mai semnifica
tive ale creației milenare a teleor
mănenilor ce cunosc astăzi în con
dițiile socialismului posibilitatea 
unei ample înfloriri.

vor menține 
pare direcția 
mai originală 
alte manifes- 

care va trebui

N D Ă

cele

începînd din această săptămînă, pe ecranele cinematografelor va 
Fi prezentată în premieră producția cehoslovacă „Șopronul roșu'. Ca și 
in filmul „Bunicul, Kylijan și eu", cunoscut publicului românesc, realiza
torii ne înfățișează cu umor și gingășie prietenia care se stabilește între

Pe ecranele ȘOPRONUL ROȘU"
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un copil de șapte ani și un bâtrîn. Scenariul : Ota Hofmann ; regia Jiri 
Hanibal. în rolul bâtrînului : Bohus Zahorsky. Copilul : David Schneider. 

' Alfi interprefi : Darek Vostrel și Jana Stepankova.

și exterioarele clădirii sînt orna
mentate cu lemn și piatră cioplită, 
pe baza unor interesante motive 
naționale, cu păstrarea elemente
lor arhitecturii locale tradiționale.

Cu prilejul inaugurării, a fost 
prezentat un bogat program cultu
ral-artistic dedicat Congresului al 
X-lea al partidului, la care și-au 
dat concursul formațiile reunite de 
cor, dansuri, soliști vocali și instru
mentiști ale ansamblului Ciprian 
Porumbescu, căminelor culturale 
din Putna, Iaslovăț, Bilca, de la 
IPROFIL Rădăuți etc.

★
Duminică, în sala Operei de stat 

din Timișoara a avut loc un recital 
de poezie patriotică, organizat de 
Consiliul județean al Frontului Uni
tății Socialiste, Comitetul județean 
pentru cultură și artă și Asociația 
scriitorilor, în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și a ani
versării eliberării patriei. Au citit 
din versurile lor închinate partidu
lui și patriei socialiste scriitori ti
mișoreni. De asemenea, actori 
ai teatrelor român, maghiar și ger
man din localitate au recitat din 
lirica românească clasică și con
temporană. în încheiere, ansam
blul folcloric „Timișul" a prezen
tat un frumos spectacol de cîn- 
tece șl jocuri populare românești 
și ale naționalităților, conlocuitoare 
clin Banat.

Mesager neobosit al 
muzicii populare, al 
cîntecului patriotic în
flăcărat, al dansurilor 
pitorești In care virtuo
zitatea se împletește 
cu eleganța, talentatul 
colectiv al Ciocîrliei în
chină celui de-al X-lea 
Congres al Partidului 
Comunist Român, ce
lei de-a 25-a aniver
sări a eliberării Româ
niei de sub jugul fas
cist o premieră deose
bită : „Te cîntăm stră
vechi pămînt".

Nu putem să nu a- 
mintim așternînd a- 
ceste rînduri despre 
calitatea ansamblului, 
de munca lui neobo
sită pentru promovarea 
artei românești. „Cio- 
cîrlia", simbol al aspi
rației spre înălțimi fi 
cînt înaripat, este cea 
care a știut să reînvie 
mari tradiții, obiceiuri 
străvechi, cea care 
după ce a străbătut 
meridianele lumii se 
grăbește să folosească 
elicopterul pentru sa
tele Deltei, tractorul 
pentru cele mai înde
părtate colțuri 
munte — știind să 
sădească spiritul pa
triotic, respectul pen
tru bogăția folclorului 
nostru, iar la orice im
punătoare sărbătoare, 
cuvîntul ei este aștep
tat de marea audiență 
cu admirație și inte
res.

Astfel, „Te cîntăm 
străvechi pămînt" nu 
a fost o surpriză, ci a 
confirmat încă o dată 
certitudinile de pînă a- 
cum. Avînd un număr

de

echilibrat de membri, 
găsindu-se în prezent 
într-o formulă de or
ganizare deosebit de 
prielnică, însuflețirea 
dansurilor, a corurilor 
sau a tarafurilor poate 

( fi elocventă. „Trei 
mîndruțe, româncuțe", 
pe muzica lui Constan
tin Arvinte, cu vizibilă 
îmbogățire a pasului de 
dans cu originale so
luții de ansamblu, a 
dovedit permanenta 
preocupare a acestui 
înzestrat colectiv de a 
investiga, de a da noi 
culori liniilor tradițio
nale, evitînd însă arti
zanatul de slabă cali
tate. Am aflat cu bucu
rie, stînd de vorbă cu 
membrii ansamblului, 
de ampla documentare, 
de permanenta legă
tură cu Institutul de 
folclor, de o neobosită 
investigație pe tot cu
prinsul țării, pentru cu
legerea unor date ar
tistice prețioase, abso
lut . necesare pentru 
restituirea artei popu
lare a culorilor ei au
tentice, pentru a cunoaș
te folclorul nou, gîndu- 
rile și sentimentele oa- 

'menilor de astăzi ex
primate pe calea artei. 
Astfel, poți asculta In 
primă audiție „Neică 
de la Bechet" sau „A- 
mîndoi ne potrivim", 
înțelegînd rolul acestei 
munci fără rezerve, a- 
preciind prospețimea și 
veridicitatea prelucră
rilor.

Ansamblul „Ciocîr- 
lia" cultivă tinerele ta
lente, dă posibilita
tea afirmării lor și

spectacolul „Te cîntăm 
străvechi pămînt" a fost 
și în acest sens edi
ficator. Alături de Con
stantin Arvinte, auto
rul „Ciuleandrei", al 
„Petrecerii Moldove
nești", compozitor de 
a cărei experiență se 
leagă istoria ansamblu
lui, tînărul artist Gheor
ghe Zamfir se impune 
prelucrînd ingenios 
„Foaie verde viorea" 
sau compunînd „Tran- 
dafir crescut în fin", 
„La nucul cu frunza 
rară". Alături de Ga- 
vrilă Ciobanu sau Ta
mara Cap — maeștri 
de balet — se formează 
tineri cu preocupări 
pentru montări core
grafice, așa cum este 
Marin Alecu, autorul 
dansului „Trei mîn
druțe româncuțe".

Aducînd cîntecul fi 
dansul moldovenesc, a- 
lături de floarea bănă
țeană, alături de suita 
bihoreană sau de jocul 
feciorilor din Făgă
raș, altemînd grația 
unor dansatoare ca 
Magda Popescu, Ileana 
Tîrcolea, Ileana Iosif, 
glasul atît de cunoscut 
al Angelei Moldovan, 
cu vocea lui Ion Cris- 
toreanu, de versurile 
simple înaripate ale lui 
Mircea Block, schițînd 
un impresionant covor 
al țării uluitor colorat, 
„Ciocîrlia" aduce prin 
cîntec fi vers un înalt 
cuvînt de cinstire și o- 
magiere apropiatelor 
sărbători.

Smaranda OȚEANU

• Marți se deschid noile Galerii permanente ale Fondului Plastic din 
Calea Victoriei nr. 56. Momentul inaugural va fi marcat de o manifes
tare artistică prestigioasă : expoziția retrospectivă de pictură Dumitru 
Ghiață și de artă decorativă Aurelia Ghiafă. Vernisajul expoziției, organi
zată omagial in cinstea celui de-al X-lea Congres al P.C.R. și aniver
sării eliberării, va avea loc marți 5 august 196?, orele 12,30.

o Cu începere de la 30 iulie a.c. s-a redeschis Muzeul Mogoșoaia, 
care oferă iubitorilor de frumos prilejul de a cunoaște armonia arhitec
turii, pitorescul așezării și valoarea artistică a obiectelor expuse. Muzeul 
va putea fi vizitat zilnic, în afară de luni și marți, între orele 11—18.

* ★

„Victoria", a 
unei expoziții 
cuprinde a-

>

0 Tinerețe fără bătrînețe — gală
— : PATRIA — 20,30.
O O chestiune de onoare : PA
TRIA — 9 ; 12, EXCELSIOR — 10 ;
12.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA
EXPOZIȚIA — 20,15, FLAMURA
— 9—14,30 în continuare ; 17,45.
0 Bun pentru serviciul auxiliar : 
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
0 Șopronul roșu : FESTIVAL — 
9,15 ; 11,15 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 20,30.
o Contesa Cosei : FAVORIT — 10; 
13 ; 16,15 ; 19,30.
0 Desene secrete : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,30.
O Galapagos ; Pași spre Brâncușl ; 
Casa lui George Călinescu ; In 
tainele muzeului ; Luchlan-Grl- 
gorescu : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
0 Cerul începe la etajul III : VIC
TORIA - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Neamul Șoimăreștilor : MIORI
ȚA — 9,15—14.45 în continuare ;
17.30 ; 20,30.
o Mariana, agentul 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20. 
0 Deșertul roșu
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 
DOINA — 20.15.
0 Telegrame :
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea 
LAR — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Lovitură puternică : RAHOVA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20.30.

VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
o Lanterna cu amintiri : LIRA — 
15,30 ; 18.
e Vera Cruz : GRADINA LIRA — 
20,15.
© încotro, omule : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 19.
0 Gaudeamus lgitur : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
e Crima din pădure : TOMIS — 
9—15 în continuare ; 18,15, la gră
dină — 20,30.
e Haiducii ; Răpirea fecioarelor: 
UNIREA — 16, la grădină — 20,15. 
0 Am două mame șl doi, tați : 
FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18 ; 20,30, DOINA — 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA 
— 9 ; 10,30 ; 12.
0 Moara cu noroc : UNION — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor : FERENTARI — 15,30; 19. 
e Contemporanul tău : PROGRE
SUL — 15,30 ; 19.
0 Răutăciosul adolescent : GRA
DINA PROGRESUL-PARC —

Junglei : ÎNFRA- 
POPOARE — 15 ;

Angelica : DACIA 
continuare ; 18,45; t V

nr. 0555 :

: CENTRAL —
18 ; 21, GRĂDINA

VIITORUL

Belgrad : POPU-

20.15.
0 Creola, ochii-țl ard ca flacăra : 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —
8.30 ; II ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21, FE
ROVIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN
— 9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, STADIONUL DINAMO —
20.15. ARENELE LIBERTĂȚII —
20.15.
o A trăi pentru a trăi : GIULEȘTI
- 15 ; 17,45.
0 Diminețile unui băiat cuminte : 
GIULEȘTI — 20,30.

0 Tarzan omul 
ȚIREA INTRE 
17,45 ; 20.
0 Neîmblînzlta
— 8,45—16,45 în 
20,45.
0 La dolce vita : BUZEȘTI — 15 ;
18, la grădină — 20,15.
o La est de Eden : CRINGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 
20,30, AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
19, la grădină — 20,30, ARTA — 
9,15—15.45 în continuare ; 18,15, la 
grădină — 20,30, FLOREASCA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Vîrstele omului : AURORA
— 17.
O Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15, la grădină — 20,15. 
0 Comedianții : VITAN — 16, Ia 
grădină — 20,15.
O Prințul negru : MOȘILOR —
15.30 ; 18. la grădină — 20,15.
0 Aruncați banca în aer : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ultima tură : PACEA
18 ; 20.

★
Cu un spectacol de gală prezen

tat de soliștii, rapsozii și formațiile 
artistice din județele Harghita, Co- 
vasna, Brașov, Sibiu, Vîlcea și Olt 
s-a încheiat duminică festivalul in- 
terjudețean „Cîntecele Oltului", or
ganizat la Făgăraș în cinstea celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. și a 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist. 
Cu acest prilej, în parcul central al 
orașului Făgăraș s-a desfășurat o 
paradă a costumelor populare.

La Iași, în sala 
avut loc vernisajul 
de artă plastică. Ea 
proape 150 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică, reprezentînd 
compoziții, portrete, peisaje inspi
rate din realitățile vieții românești 
dip ultimul sfert de veac.

Promoția 1969 a Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu" din 
Cluj a dedicat acelorași importan
te evenimente o expoziție, în care 
sînt prezente lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, ceramică și tex
tile. Dintre acestea se remarcă, 
îndeosebi, creațiile din domeniul 
artei decorative cu aplicații in
dustriale.

Expoziția de artă plastică des
chisă în sălile Muzeului de artă ro
mânească modernă și contemporană 
din Galați cuprinde lucrări înfăți-

șînd aspecte din viața economică 
și culturală a județului.

La Suceava a fost redeschis mu
zeul județean. Complet renovat, 
muzeul cuprinde patru expoziții 
permanente. Secția de istorie oferă 
o imagine amplă a trecutului Mol
dovei de nord, îndeosebi a epocii 
lui Ștefan cel Mare. Sălile desti
nate artei plastice prezintă o suită 
dintre cele mai valoroase tablouri 
aflate în colecția muzeului. Tot 
aici a fost deschisă și sala memo
rials Ciprian Porumbescu.

Expoziția de artă plastică des
chisă în holul Teatrului maghiar de 
stat din Sf. Gheorghe este o expre
sie a efervescenței care caracteri
zează mișcarea artistică din această 
parte a țării. Lucrările de pictură, 
sculptură, grafică expuse oglindesc 
munca creatoare a constructorilor 
socialismului în acest județ.

14 ;
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© Opera Română : Rigoletto — 
19,30.
o Teatrul Mic (în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : Prețul — 20.
o Ansamblul folcloric „Perinița" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perinița mea — 19.

— Buletin de știri. 17,35 — 
copiilor : Cîntecul șl

în vacanță. 17,50 — Ex- 
"69 — emlsiune-concurs 
școlari. Preludiu la finală.
— Emisiune muzicală.

Congresul al X-lea al

STAGIUNE ESTIVALĂ17,30 
Lumea 
poezia 
Tetra 
pentru 
18,30 
19.00 -
P.C.R. „Pe panoul de onoare al 
întrecerii". 19,30 — Telejurnalul de 
seară 0 Buletin meteorologic. 
20.00 — Monografii contemporane. 
„Drum". Reportaj-anchetă despre 
comuna Budești, județul Neamț. 
— Realizatori Ion Sava și Virgil 
Cojocaru. 20,30 — Roman-foileton: 
„Lunga vară fierbinte” (XIV). 
„Făptașul". 21,20 — Muzică popu
lară interpretată de - Angela Bu- 
ciu, Valentina Ică, Nlcolae Sabău 
șl Andrei Varga. 21,45 — Film' do
cumentar : „Toamna în sărbă
toare" — producție a studiourilor 
sovietice. 22,00 — Cadran — emi
siune ' de actualitate internațio
nală. 22.30 — Telejurnalul de 
noapte o Buletin meteorologic. 
22,45 — Convorbiri literare. Reali
tatea socialistă, izvor nesecat de 
inspirație pentru scriitori. Parti
cipă : Aurel Baranga, Radu Po
pescu, Nlcolae Clobanu.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" pregătește pentru manifes
tările sărbătorești prilejuite de 
Congresul al X-lea al partidului și 
de aniversarea a 25 de ani de la 
Eliberare, spectacolul „25 de flă
cări". în cadrul acestui . spectacol, 
actori de frunte ai teatrului vor 
recita versuri din creația noastră 
folclorică sau din creația lui Mihai 
Eminescu, Tudor Argbezi, Nicolae 
Labiș și vor citi fragmente din 
opera lui Nicolae Bălcescu, Barbu . 
Ștefănescu Delavrancea . și a altor ’ 
mari scriitori români. Conducerea 
artistică a spectacolului și selecția 
textelor sînt realizate de către ac
torii Gheorghe Ghițulescu și Victo
ria Deianu.

o Teatrul Ciulești va prezenta. în 
cinstea Congresului al X-lea al 
partidului și în cinstea aniversării 
a 25 de ani de la eliberare, „Pe 
40 de metri lungime de undă" de 
S. Macovei — frescă dramatică a 

, luptei revoluționare duse în ilega
litate de către comuniști. Specta-

colul, regizat de Dinu Cernescu 
în cadrul oferit de noua scenă a 
teatrului (scenografia : Sanda Mu- 
șatescu) va include în distribuție 
pe ; Mariana Mihuț, Costel Gheor
ghiu, St. Mihăilescu-Brăila, Cor
nel Dumitraș, Iulian Necșulescu, 
Corado Negreanu, Sabin Făgără- 
șanu, Ernest Maftei, S. Negrită. 
I. Vîlcu, Dan Tufaru.
• Numeroase teatre din Bucu

rești își deschid zilele acestea sta
giunea estivală.

Astfel, Opera^ română 
zenta opereL 
„Don Pasquale" de

)pera română va pre- 
■le „Tligoletto" de Verdi, 

„___ ____  ’." ’ Donizzeti,
„Bărbierul din Sevilla" de Rossini, 
„Apus de soare" de Mansi Barbe- 
ris, spectacolele de balet „Prinț și 
cerșetor", „Seară vieneză" și „Lacul 
lebedelor", precum și opereta „Li
liacul" de Johann Strauss.

Teatrul Național „I. L. Caragiale’ 
va prezenta 
rel 
de 
tiliei

><« 
„Travesti" de Au- 

Baranga, „Cine ești tu ?“ 
Paul Everac, „Enigma O- 
“ — după romanul Iui G.

Călinescu, „Beckett" de J. Anouilh, 
„Părinții teribili" de Jean Coc
teau, „Oameni și șoareci" de J.

Steinbeck etc.
Dintre

— vom . .
versiune scenică după Mihail Sa- 
rloveanu, „Jocul ielelor" de Camil 
Petrescu ~

Teatrul „Nottara 
afișul stagiunii sale estivale ^fes
tive : „Vlad Anonimul" de Ion O- 
mescu, „Petru Rareș" și „O casă 
onorabilă" de Horia Lovinescu, 
„Lovitura" de Sergiu Fărcășan 
precum și „Viziuni flamande" — 
cuprinzînd două piese de Michel 
de Ghelderode.

Teatrul Ciulești va prezenta, în 
afara piesei lui S. Macovei „Pe 
40 m lungime de undă", „Pălăria 
florentină" de Labiche, „Visul unei 
nopți de iarnă" de T. Mușatescu 
și „Meșterul Manole" de Lucian 
Blaga iar Teatrul „Barbu Dela- 
vrtncea" va prezenta „Hora dom
nițelor" de'Radu Stanca și „Balul 
florilor" de Korostliev.

spectacolele Teatrului Mio 
putea revedea „Baltagul",

și „Prețul" de A. Miller.
“ va include pe
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' SOSIREA 
UNOR DELEGAȚII 
LA CONGRESUL

AL X-LEA AL P.C.R.
Delegația Partidului 

Muncii din Guatemala
Duminică dimineața a sosit în 

Capitală, pentru a participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., delegația Partidului 
Muncii din Guatemala. Delegația 
este formată din tovarășii Humber
to Lopez, membru al Direcțiunii 
C.C. al Partidului, și Javier Mora
les, secretar de district.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. aj 
P.C.R., și Simion Bughici, membru 
al C.C. al P.C.R.

Delegația Mișcării Populare
pentru Eliberarea Angolei

Duminică seara a sosit în Capi
tală delegația Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Delegația este formată 
din dr. Agostinho Neto, președin
tele M.P.L.A., șeful delegației, 
Diego Fernandes Jacinto Laurenco 
de Jesus, Eugenio Verissimo da

Costa, Zaki Salah, militanți ai 
M.P.L.A.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Călin, membru al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Delegația Partidului 
Comunist din Austria

Vizite ale delegațiilor 
la Congresul al X-lea al P.C.R. Sărbătorirea „Ulei marinei"

Delegația P. C. din Ecuador, con
dusă de JU rain Alvarez, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Ecuador, a efectuat, între 
31 iulie—3 august, o vizită în ora
șul și județul Constanța. Cu acest 
prilej, delegația a avut convorbiri 
la Comitetul județean Constanța al 
P.C.R., a vizitat întreprinderea de 
panificație din Constanța, C.A.P. 
Cumpăna, I.A.S. Murfatlar și sta
țiunile de pe litoral.

în cursul zilei de ieri, delegația 
a luat parte la festivitățile orga
nizate la Mangalia Sud cu prilejul 
Zilei marinei.

Delegația P.C. din Mauriciu, 
condusă de Leettoraj Chundramun, 
președintele Comitetului Central, 
a făcut, în zilele de 2 și 3 august, 
o vizită în orașul și județul Con
stanța. Cu acest prilej, delegația a 
vizitat întreprinderea, de panifica
ție din Constanța, C.A.P. Cumpăna 
și stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre (Mamaia, Eforie Nord și 
Sud, Costinești și Mangalia Nord).

Martin Gunnar Knudsen, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Norvegia, a efectuat 
în zilele de 2 și ,3 august o vizită

în orașul și județul Constanța. Cu 
acest prilej, a vizitat Histria și sta
țiunile de pe litoral.

în zilele de 2 și 3 august dele
gația Partidului Comunist din In
dia (Marxist), condusă de P. 
Sundarayya, secretar general, și 
delegatul Uniunii Naționale Afri
cane din Tanganica, Peter Saidi 
Syovelwa, au vizitat Rafinăria și 
Combinatul Petrochimic „Brazi", 
C.A.P. „Ghimbav", Muzeul Dofta- 
na și obiective turistice de pe Valea 
Prahovei.

Oaspeții s-au întîlnit și au purtat 
discuții cu activiști de partid și ca
dre de conducere din unitățile eco
nomice vizitate.

în zilele de 2 și 3 august, dele
gația Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Unită, condusă de 
Mohamed al Zayat, membru al 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, a 
•făcut o vizită în județul Brașov. 
Cu acest prilej, delegația a vizitat 
Uzina „Tractorul" din Brașov, 
C.A.P. „Ghimbav", s-a întîlnit și a 
purtat discuții cu activiști de partid 
și cadre de conducere din unitățile 
economice vizitate.

Cronica zilei
■mesBSERmmssa

Duminică dimineață a avut loc la 
Consiliul de Stat semnarea unei înțe
legeri privind deschiderea unei bi
blioteci române în S.U.A. și a 
unei biblioteci americane In Ro
mânia. Din partea română do
cumentul a fost semnat de Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea 
americană de Richard H. Davis, am
basadorul S.U.A. la București. La 
semnare au participat Corneliu Mă-

nescu, ministrul afacerilor externe. 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale româ
ne. Au luat parte, de asemenea, Jo
seph Sisco, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A., Martin J. Hillenbrand, 
asistent al secretarului de stat pen
tru problemele europene, precum și 
membri ai Ambasadei S.U.A. la Bucu
rești. (Agerpres)

Duminică, în porturile 
maritime și fluviale ale ță
rii s-a sărbătorit Ziua Ma
rinei Republicii Socialiste 
România. Ca și în alți ani, 
festivitățile centrale s-au 
desfășurat la Mangalia. 
Zeci de mii de oameni, lo
calnici, turiști români sau 
străini umpleau falezele, 
digurile avanportului.

Pe nava comandant se 
înalță solemn, în acordu
rile fanfarei, pavilionul 
marinei noastre militare.

Ora 10. General-colo
nel Ion Gheorghe, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului For
țelor Armate și șef al Ma
relui Stat Major, primește 
raportul viceamiralului Gri- 
gore Marteș, comandantul 
Marinei Militare.

La bordul navei coman
dant se aflau Petre lonescu, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid 
Constanța, Petre Nicolae, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal Constanța al 
P.C.R., reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și 
de stat, generali și ofițeri 
superiori, numeroși invi
tați.

La 
cipat, 
reșalul 
M. V. 
țiitor al ministrului apără
rii al U.R.S.S., șeful Ma
relui Stat Major al Forțe
lor Armate ale U.R.S.S., 
care se află în concediu 
de odihnă în țara noastră.

La bordul unei șalupe, 
comandantul Marinei Mi
litare trece în revistă echi
pajele navelor ancorate în

festivități a parti
de asemenea, ma- 

Uniunii Sovietice 
Zaharov, prim-loc-

Aspect din timpul festivitâfilor

avanport, după care dă ci
tire ordinului ministrului 
Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, 
în timp ce fanfara into
nează imnul de stat, se 
trag 21 de salve de arti
lerie. Formații de avioane 
militare trimit, fulgerînd 
înaltul cerului, un salut 
frățesc echipajelor aliniate 
pe puntea navelor.

Deodată, toate sirenele 
navelor aflate în avanport 
sună. își face apariția, îm
barcat pe o balenă, escor
tat de ambarcațiuni mili
tare ușoare și elicoptere,

bătrînul zeu al 
Neptun — sub 
căruia se desfășoară apoi 
serbarea marinărească.

Pe luciul albastru și li
niștit al mării, marinarii 
înotători înscriu cu trupuri
le lor inițialele patriei și 
partidului, cifra XXV —• 
simbol al împlinirii unui 
sfert de veac de libertate.

Prin fața digului, trans
format într-o imensă tri
bună, defilează nave ale
gorice, amintind de istoria 
dezvoltării marinei. Se des
fășoară diferite activități 
privind pregătirea de luptă 
a marinarilor.

mării —• 
patronajul

încep apoi jocurile dis
tractive marinărești. Pro
gramul s-a încheiat cu un 
spectacol prezentat pe 
o platformă plutitoare de 
ansamblul artistic ostășesc 
„Albatrosul".

Duminică la amiază, la 
Constanța, într-o clădire de 
curînd amenajată, a fost 
inaugurat Muzeul Marinei 
Române, o impresionan
tă frescă documentară a 
dezvoltării marinei româ
nești.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*

S P ORT
uminică seara a sosit în Capi- 

' delegația P.C. din Austria,
ci va participa la lucrările ce
lui ie-al X-lea Congres al P.C.R. 
Del igația este formată din tovară
șii Hans Kalt, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.A., și Ernst Eder, membru al 
C.C. al partidului.

Reprezentantul Partidului 
Muncii din Elveția

Duminică seara a sosit în Capita
lă tovarășul Henry Trub, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Muncii din Elveția, care va repre
zenta acest partid la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

La sosire, pe aeroportul Bănea

Reprezentantul Partidului
Comunist din Irlanda de Nord

Duminică a sosit în Capitală to
varășul James Stewart, secretar ge
nerai adjunct al Partidului Comu
nist din Irlanda de Nord, reprezen
tantul acestui partid la cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist dih Uruguay

Duminică seara a sosit în Capi
tală, pentru a participa la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășa Julia Arevalo, membru al 
C.C. al P.C. din Uruguay, președin
tele Comisiei de control.

La sosire, pe aeroportul Bănea

Reprezentantul Partidului
Comunist din Columbia

Duminică dimineața a sosit în 
Capitală, pentru a participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., tovarășul Julio Posada, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Columbia.

Reprezentantul Partidului 
Comunist Sudanez

Duminică seara a sosit în Capi
tală, pentru a participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., tovarășul Moawia. Ibrahim 
Surij, secretar pentru problemele 
externe al C.C. al P.C. Sudanez.

Comemorarea a 18 de ani de la eroicele lupte 
ale minerilor de la Lupeni

La Lupeni a avut loc duminică o 
manifestare culturală a tinerilor din 
Valea Jiului, consacrată comemorării 
a 40 de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor din localitate. în incinta 
minei, pe locul desfășurării grevei de 
la 1929, mineri vîrstnici au vorbit ti
nerilor despre semnificația acestor 
evenimente.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu și Eme- 
ric Stoffel, membri ai C.C. al 
P.C.R.

sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Maxim Berghianu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Dumitrescu, ambasa
dor în Ministerul Afacerilor Exter
ne, de activiști de partid.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Petre Lupu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.C.R.

sa, tovarășa Julia Arevalo a fost 
întîmpinată de tovarășii Dumitru 
Coliu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului central de 
partid, și Stana Drăgoi, membru 
al C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Burcă, membru al 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, ospetele a fost întîmpinat de to
varășii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Nicolae Ștefan, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii.

Au fost depuse jerbe de flori la 
plăcile comemorative. După-amiază. 
tinerii au participat la serbarea cîm- 
penească organizată pe stadionul din 
Lupeni, care a cuprins un bogat pro
gram cultural-artistic și sportiv.

(Agerpres)
i
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„CUPA DAVIS“

România-Anglia în finala interzone
Ieri, pe terenurile de tenis din par

cul sportiv „Progresul" s-au consu
mat ultimele două jocuri de simplu 
din cadrul meciului România-India, 
contînd pentru semifinala interzone 
a „Cupei Davis". S-au întîlnit Măr- 
mureanu-Misra și Dron-Amrithraj, 
rezervele celor două formații.

Mărmureanu a cîștigat cu 3—0 
(6—2, 6—2, 6—3), iar Dron conducea 
cu 2—1 (6—3, 6—2, 8—10) cînd ploaia 
a determinat întreruperea partidei.
5- a convenit ca rezultatul final a) 
meciului România—India să fie 4—0, 
partida întreruptă necontînd în în
trecere.

Agenția „Reuter" transmite că, 
după un meci dramatic, meci decisiv 
în semifinala interzone Anglia—Bra
zilia, disputată la Londra, englezul 
Cox a reușit să-l întreacă pe brazi
lianul Mandarino, asigurînd echipei 
britanice calificarea cu 3—2 în finala 
interzone alături de România. Parti
da Cox—Mandarino a început de fapt 
sîmbătă după amiază ; dar, după trei 
seturi (al căror scor a fost următorul.
6— 3, 18—16, 3—6), jocul a fost între
rupt din cauza ploii. Reluat ieri, me
ciul n-a mai durat decît un set, care 
a revenit lui Cox cu 6—2...

După cum precizează agenția cita
tă, finala România-Anglia ar urma 
să se desfășoare în zilele de 14, 15 și 
16 august, la Londra, probabil pe te
renul cu gazon de la Wimbledon.

★
La încheierea meciului 'România— 

India, colaboratorul nostru, Dan Ilies
cu, i-a solicitat citeva păreri arbitru
lui principal, dr. OTTO HEIDRICH 
(Austria).

— Care sînt primele dv. impresii 1
— Față de ultima dispută în care 

i-am arbitrat și firește urmărit (n.n. 
— este vorba de jocul cu echipa 
U.R.S.S.), primii tenismeni români, 
Tiriac și Năstase, s-au înscris într-o 
substanțială ascendență. Scorul final 
mă scutește de comentarii pe margi
nea jocurilor. Aș dori să subliniez 
că performanța echipei române, ca-

IERI, LA HANDBAL
© masculin: România- 
Iugoslavia 18-14
© feminin: lugoslavia- 
România 18-13

Competiția internațională de 
handbal dotată cu „Cupa priete
niei", ale căror meciuri s-au dispu
tat la Bacău și Buhuși, s-a încheiat 
duminică. Turneul masculin a re
venit echipei României, care, în 
finală, a întrecut cu. 18—14 selec
ționata Iugoslaviei. în turneul e- 
chipelor feminine, prima s-a clasat 
reprezentativa Iugoslaviei. Hand
balistele iugoslave au cîștigat me
ciul decisiv (18—13) cu echipa 
României.

FOTBAL

SAO PAU10-UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1-8

Celebra formație braziliană de 
fotbal Sao Paulo și-a început ieri 
turneul în țara noastră, întîlnind 
formația Universitatea Craiova pe 
terenul acesteia. După un joc inte
resant, însă cu puține goluri, bra
zilienii au cîștigat prin punctul 
marcat în minutul 37 de Teia. 

lificarea în finala interzone nu tre
buie să surprindă pe nimeni. Ea este 
consecința firească a ridicatei valori 
individuale, dar și a omogenității cu
plului celor doi ași — pot să-i nu
mesc fără exagerare așa — care sini 
Tiriac și Năstase.

Nu greșesc dacă afirm că Româ
nia este acum printre primele „pu
teri" din tenisul european, aceasta 
făcînd abstracție de ierarhia ce o 
stabilește „challange roundul". Este 
îmbucurător, de asemenea, că în afara 
celor doi „mari", la dv. există și 
alte „rachete" valoroase, cu certe 
perspective: Dron, Mărmureanu, de a 
căror evoluție am rămas plăcut im
presionat.

■y Următoarea etapă opune echipa 
României jucătorilor englezi. Care 
ar fi după opinia dv. șansele tenis- 
menilor noștri ?

Componenjii do bază ai echipei de tenis a României — Ion Tiriac și 
llie Nâstase

Foto : M. Andreescu

DIN LUMEA LARGĂ
LA SKOPLJE, CIOCILTEA- 

UHLMANN REMIZĂ. După pa
tru runde, în turneul internațional 
masculin de șah de la Skoplje conduc 
Uhlmann (R. D. Germană) și Hort 
(Cehoslovacia), cu cîte 3 puncte fie
care, urmați de Matulovici (Iugosla
via) — 2,5 puncte și o partidă între
ruptă, Ciocîltea (România) — 2,5 
puncte, Nicevski (Iugoslavia) — 2 
puncte (1), Smîslov (U.R.S.S.), Parma 
(Iugoslavia) — 2 puncte etc. în runda 
a 4-a Victor Ciocîltea (cu piesele ne
gre) a remizat în 22 de mutări cu 
Uhlmann.

KARIN BALZER ȘI-A EGA
LAT RECORDUL MONDIAL. - 
Cu prilejul campionatelor de atletism 
ale R. D Germane, Karin Balzer a 
egalat cea mai bună performanță mon
dială în proba de 100 m garduri fe
minin, care-i aparținea cu timpul de 
13”. Sprinterul Lewandowski a ter
minat învingător în cursa de 100 m în 
10”2/10. Proba de aruncare a cioca
nului a revenit lui R. Theimer cu 68,20 
m. Petra Vogt a egalat recordul R. D. 
Germane în proba de 100 m plat fe
minin cu performanța de ll”3/10.

— In tenis, ca și în fotbal, se spune 
că mingea este... rotundă ; aceasta 
înseamnă că orice rezultat poate fi 
posibil. Cred totuși că jucătorii ro
mâni dețin majoritatea șanselor chiar 
și în fața viitorilor adversari. Bri
tanicii au avantajul fiefului propriu 
și joacă pe gazon, dar acomodarea 
suficientă în timp a jucătorilor dv. 
cu acest gen de teren poate anula 
prezumtivul atu. In fond este vorba 
de simple speculații. La doi pași de 
„salatieră", cînd se întîlnesc echipe de 
valori sensibil apropiate, victoria o 
decide puterea de luptă. Pe acest 
lucru am contat acordînd creditul 
major reprezentanților României. Și 
lată de ce cred că jucătorilor dv. le 
este accesibilă chiar „marea perfor
manță" — calificarea în finala pro- 
priu-zisă a „Cupei Davis".

Acolo ajunși vom mai vedea...

VOINȚĂ BUCUREȘTI - 
SPARTAKUS BUDAPESTA 
24-24 LA HANDBAL. - 
Budapesta s-a disputat meciul interna
țional amical de handbal dintre forma
țiile masculine Voința București și 
Spartakus Budapesta. La capătul unui 
joc echilibrat cele două echipe au ter
minat la egalitate : 24—24 (10—-15). 
Din echipa română s-au remarcat An- 
ghel (7 goluri), Manta (4) și Alboaică 
(4). Cel mai eficace jucător de pe teren 
a fost maghiarul Meszâros care a mar
cat 8 goluri. ,

0 CURSĂ PASIONANTĂ... 
PENTRU EUSEBIO. - Pipele 
italiene A.S. Roma și A.C. Milan, for
mația olandeză Ajax Amsterdam, clu
bul argentinian „Boca Juniors" sînt 
angajate într-o adevărată cursă de ur
mărire pentru achiziționarea cunoscu
tului fotbalist Eusebio care, după cum 
s-a anunțat, refuză să semneze un nou 
contract pe trei ani cu echipa Benfica 
Lisabona.

FLORIN GHEORGHIU A
ÎNCHEIAT FOARTE SLAB

CANOTAJ ACADEMIC

4 victorii 
în „Regat

„Regata Snagov" la canotaj acade
mic masculin — competiție la care 
au luat parte sportivi din 6 țări — 
s-a încheiat cu un frumos succes al 
canotorilor români, învingători în 
patru din. cele șapte probe clasice. 
Reprezentanții Ungariei au cîștigat 
două probe, iar cei ai Cehoslovaciei 
una.

Iată rezultatele finalelor desfășu
rate ieri : 4 plus 1—1. România

m Raliwl Dimării-Castrol 
triplă victorie austriacă
ECHIPAJELE AGR. PE

După o minuțioasă și completă ve
rificare a foilor de control, după cal
cularea punctajului general, toate a- 
ceste operații necesitînd ore întregi, 
juriul de arbitri al celei de-a Vl-a 
ediții a „Raliului Dunării-Castrol", 
încheiată sîmbătă seara la Poiana 
Brașov, a anunțat ieri clasamentul 
oficial. In clasament figurează 20 de 
echipaje, din cele 36 care, de la Praga 
sau Regensburg, au luat startul în 
popularul raliu automobilistic.

Cîștigătorul raliului este echipajul 
austriac Walter Poltinger-Hans Har- 
tinger, care au condus un automobil 
Porsche 911 T. Locurile imediat ur
mătoare le-au ocupat tot automo- 
biliști autriaci ; al doilea — echipajul 
Alexander Kaja-Victor Dietmayer 
(pe B.M.W. 2002) ; al treilea — 
Walter Wieftschni-Werner Pucher 
(pe Renault 8 Goi dini).

Cele două echipaje românești 
care au terminat cursa s-au situat fi
nalmente pe locuri codașe în clasa-

Ciclism p
Cursa ciclistă internațională de 

trei etape, desfășurată pe litoral, a 
luat sfîrșit cu'victoria rutierului ro
mân Franncisc Gera, care își asigu
rase încă din prima etapă un avans 
de 6 minute fată de pluton. In clasa
mentul final, Gera a fost urmat de 
Șt. Cernea (România) la 6’43”, An- 
thenis (Belgia) la 6’43’', Puterity (Ro-

TURNEUL DE LA AMSTER
DAM. — Turneul internațional de șah 
de la Amsterdam s-a încheiat cu victo
ria marelui maestru maghiar Lajos 
Portisch, care a totalizat 11,5 puncte 
din 15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Liberson (U.R.S.S.) 10 
puncte, Vasiukov (U.R.S.S.) — 9,5 
puncte, Damianovici (Iugoslavia), Stein 
(U.R.S.S.), 9 puncte etc. Șahistul ro
mân Florin Gheorghiu a ocupat un 
loc foarte slab'(11—13), la egalitate 
cu olandezul Hartoch și italianul Tatai 
cu cîte 6 puncte. în ultima runda, 
Florin Gheorghiu a remizat cu vest-
germanul Darga.

PRONOSPORT

Lemnarul Odorhei — Metrom Brașov 1 
Colorom Codlea — Tractorul Brașov 1 ' 
Unirea Cristur — Oltul Sf. Gheorghe 1 
Victoria Călan — Metalul Hunedoara 1 
A. S. CUgir — Aurul Zlatna 2
Minerul Ghelar — Mureșul Deva 1 
Gaz metan — Metalul Copșa Mică 1 
C.S.M. Sibiu — A.S.A. Sibiu 1
Petrolul Ploiești — Chemie Leipzig 1 
Constructorul B. M. — Someșul S. M. 1 
Minerul B. M. — Topitorul B. M. 2 
„U“ Craiova — Sao Paulo 2
Avlntul Reghin — Soda Ocna Mureș x

omanesti
Snagov

6‘43“7/10 ; 2. U.R.S.S. ; 2 fără cirmacj 
— 1. România 7’17” ; 2. România II | 
simplu — 1. Cehoslovacia 7‘49“6/10 | 
2. R. D. Germană ; 2 plus 1—1.
România 7‘28*’6/10 ; 2. România II | 
4 fără cîrmaci — 1. Ungaria 6’31“5/10; 
2. România ; schif dublu cu vîsle — 
1. România 7‘52” ; 2. România II | 
8 plus 1 — 1. Ungaria 6‘04“8/10 ; 2. 
R. D. Germană.

ULTIMELE LOCURI...
ment : C. Pescaru-H. Graef (locul 17), 
Fl. Popescu-M. Viorel (locul 20, adică 
ultimul)... într-un asemenea raliu, a- 
vînd un traseu deosebit de dificil 
și presupunînd o medie orară ridicată, 
terminarea cursei constituie ea însăși 
o notă bună pentru respectivii auto- 
mobiliști. Este de remarcat însă că 
echipajele românești — înscrise și 
pregătite sub egida A.C.R. — nu au 
avut în ansamblu o comportare co
respunzătoare. După ce parcurseseră 
destul de bine prima parte a traseu
lui (intrînd de altfel fără penalizări 
pe teritoriul țării noastre), automo- 
biliștii români au „capotat" — fie a- 
bandonînd, fie acumulînd puncte da 
penalitate — tocmai pe un traseu ce 
le era bine cunoscut. Credem că 
lipsa de experiență și... marca mași
nilor pe care le-au pilotat nu ex
plică aproape deloc această situa
ție.

I. D.

e litoral
mânia) Ia 6’58”, Nikolov (Bulgaria) 
la 6’58“.

Ultima etapă, disputată ieri pe un 
circuit la Constanța, a revenit lui 
Ștefan Suciu, cronometrat pe dis
tanța de 54 km cu timpul de Ih 27* 
29”. La interval de 12“ au sosit Șt 
Cernea, L. Boarini și J. Plankaert

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I-a : 19, 2, 30, 43, 

41, 32, 26 ; EXTRAGEREA a Il-a : 
35, 25, 20, 17, 28, 13, 22 ; EXTRAGE
REA a III-a : 20, 43, 23, 36, 30, 40, 
34 ; EXTRAGEREA a IV-a : 16, 45, 
3, 11, 9, 21, 4. EXTRAGEREA a V-a : 
16, 11, 25, 30, 21, 35, 38.

FOND DE PREMII : 1 648 387 Iei.

vremea
assresaasBnaessaBaaamainsiaBssasaaesisai

Timpul probabil pentru S, 6 ți 7 
august. In fără : Vremea devine u- 
șor instabilă. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi sub formă de 
averse, mai frecvente in nord-estul 
țării. Vînt slab, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura in scă
dere ușoară, la începutul intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse intre 
10 și 20 grade, iar maximele intre 
21 și 31 de grade, tn București : 
Vremea devine ușor instabilă. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea a- 
verse de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere ' ușoară.
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ITALIA

iARWNO RUMOR A
AL DOILEA MANDAT
FORMAREA NOULUI

ROMA 3 (Agerpres). — Mariano 
Rumor a fost însărcinat din nou 
de președintele Republicii Italia, 
Giuseppe Saragat, să formeze 
noul guvern. După întrevederea pe 
care a avut-o în Palatul Quiri- 
nale, Rumor a declarat ziariștilor 
că el speră să poată forma un gu-

Recrudescenta
9

incidentelor
dm Irlanda
de Nord

O O REUNIUNE EXTRAORDI
NARA A GUVERNULUI

BELFAST 3 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Irlandei de nord, 
James Chichester-Clark, a convo
cat duminică o reuniune extraor
dinară a guvernului în urma re
crudescenței acute a incidentelor 
dintre comunitățile religioase ca
tolică și protestantă în cursul 
nopții de sîmbătă spre duminică. 
Potrivit observatorilor politici, in
cidentele au atins un astfel de sta
diu încît noaptea de sîmbătă spre 
duminică a fost calificată drept 
cea mai agitată de după cel de-al 
doilea război mondial. Opt civili 
ți 16 polițiști au fost răniți, iar 35 
de persoane au fost arestate.

PRIMIT
PENTRU
GUVERN

vern care să continue programul 
politic al fostei coaliții de centru 
stînga.

Mariano Rumor a primit cel 
de-al doilea mandat la mai puțin 
de o oră după ce Amintore Fan- 
fani, fost de patru ori prim-mi- 
nistru, a comunicat președintelui 
Saragat Rezultatele consultărilor 
sale cu liderii partidelor politice 
italiene în baza „mandatului de 
explorare" acordat sîmbătă seara 
de către președintele Saragat. Ma
riano Rumor urmează să prezinte 
marți președintelui Saragat re
zultatele noului mandat de for
mare a guvernului.

agențiile de presă transmit
ss

S-a încheiat prima etapă a lucrărilor celei de-a 15-a conferințe 
internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen (Gensuikyo) consa
crată împlinirii a 24 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașeloi 
japoneze Hiroshima și Nagasaki. Conferința a adoptat o rezoluție în care se 
cere anularea tratatului de securitate japono-american, retrocedarea insulei Oki
nawa Japoniei și lichidarea bazelor militare americane de pe această insulă 
Conferința își va continua lucrările la 5 august în orașul Hiroshima.

Ministerul de externe al 
Marii Britanii a dat publi
cității o declarație în care f-» 
exprimat îngrijorarea profundă în le
gătură cu intensificarea incidentelor 
militare în zona Canalului de Suez și 
a’ morții în cursul unor astfel de inci
dente, la 27 iulie, a unui membru al 
corpului de observatori al O.N.U. De
clarația britanică sprijină un apel si
milar lansat de secretarul. general al 
O.N.U., U Thant, și solicită părțile să 
depună eforturi în vederea unei re
glementări pașnice a situației 
Orientul Apropiat

Escadra de nave militare 
sovietice, aparținînd flotei baltice, 
și-a încheiat vizita de prietenie de 
cinci zile în portul Helsinki, anunță 
agenția TASS.

din

Trupele sahradoriene au 
fost retrase din Honduras 
— se precizează în rapoarte ale obser
vatorilor militari și civili ai Organiza
ției Statelor Americane. Intr-o decla
rație făcută ziariștilor, Carlos Urrutia 
Aparicio (Guatemala), șeful misiunii 
de observatori, a subliniat că nici un • 
soldat aparținînd forțelor militare sal- 
vadoriene nu se mai află pe teritoriu) 
Hondurasului.

ESCALA PREȘEDINTELUI NIXON

ÎN ANGLIA
MILDENHALL 3 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, a făcut 
duminică după-amiază în drum 
spre Washington o escală tehnică 
la baza aeriană britanică de la 
Mildenhall. Președintele Nixon s-a 
întreținut timp de o oră cu premie
rul britanic Harold Wilson și cu 
alte oficialități ale guvernului de 
la Londra. Au fost discutate 
bleme referitoare la situația 
Orientul Apropiat, la relațiile 
Vest și problemele europene.

*
PARIS 3 (Agerpres). — Henry 

A. Kissinger, asistent principal al 
președintelui Richard Nixon, pen
tru problemele securității națio-

pro- 
din 

Est-

ANGLIA Prolog la marea

Deși agenda nu a 
fost integral epuizată, 
sesiunea parlamentului 
britanic a fost încheia
tă mai curînd decît se 
aștepta și cele două ca
mere au intrat în va- 

i canța de vară. Ultima 
1 parte a activității le- 
'j gislative a consemnat 

două tentative abando- 
. nate — cel puțin tem- 
| porar — de către la-
1 buriști. în primul rînd, 
' proiectul de lege cu 
J privire la reforma Ca- 
\ ...............................
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i mare, Camera Comu- 
? nelor va trebui să reia 
ț procedura adoptării în 

cursul viitoarei sesiuni, 
astfel încît proiectul, 
ignorînd de data aceas
ta Camera Lorzilor, va 
putea deveni lege abia 
în iulie 1970. Această 
dată s-ar putea dovedi

merii Lorzilor a fost 
scos de pe ordinea de 
zi, atît din cauza îm
potrivirii conservatori
lor cît și pentru a face 
loc unui nou proiect, 
considerat mai urgent, 
care conținea măsuri 
de restrîngere a drep
tului la grevă al sin
dicatelor. în cele din 
urmă, sub presiunea 
mișcării sindicale, lide
rii laburiști au fost ne- 
voiți să renunțe la a- 
ceastă lege, acceptînd 
ca în schimb T.U.C. 
(Centrala sindicatelor 
britanice) să-și asume 
răspunderea pentru re
glementarea așa-numi- 
telor „greve neoficiale" 
yi a disputelor între sin
dicate.

Atitudinea indulgen
tă față de lorzi — ceea 
ce contravine de fapt 
promisiunilor înscrise 
încă în precedentele 
manifeste electorale la
buriste — a fost din 
nou expusă criticilor cu 
prilejul recentei intro
duceri a unei legi care 
prevedea o redelimita- 
re — în avantajul la
buriștilor — a circum
scripțiilor electorale, 
într-adevăr, după ce 
textul a fost trecut prin 
Camera Comunelor, 
lorzii l-au respins cu 
290 voturi, contra 96, 
punînd astfel în prac
tică anacronica prero
gativă de a amîna cu 
un an intrarea în vi
goare a legii. Ca ur-

tardivă, întrucît noua 
conjigurafie a circum
scripțiilor electorale 
n-ar mai putea fi rea
lizată la timp pentru 
a influența șansele la
buriste în viitoarele a- 
legeri' generale. Liderii 
conservatori, care pri
veau această împărțire 
ca o primejdie pentru 
grupările de alegători 
proconservatori, au re
curs imediat la rezer
vele covîrșitoare de care 
dispun în Camera Lor
zilor unde au dovedit 
că-și pot asigura ma
joritatea oricînd și ori 
de cîte ori doresc.

Orientarea din ce în

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA L. RODESCV

nant îl va constitui, 
desigur, Congresul par
tidului laburist, care se 
va fine la 29 septem
brie, la Brighton. Pe 
agenda preliminară se 
află înscrise 384 pro
iecte de rezoluții, multe 
din ele exprimând 
nemulțumiri în special 
tafă de politica econo
mică. In aceeași pe
rioadă se va întruni și 
Congresul sindicatelor, 
ținta unei adevărate a- 
valanșe de rezoluții 
care se pronunță în 
majoritate împotriva 
politicii de austeritate, 
cerînd reducerea șo
majului, asigurarea unui 
salariu minim, micșo
rarea considerabilă a 
cheltuielilor militare, 
salarii egale pentru fe
mei, măsuri împotriva 
creșterii
precum și numeroase 
alte revendicări.

Conservatorii, 
și ei au intrat în febra 
pregătirii congresului 
lor anual, își îndreaptă 
ofensiva lor împotriva 
celor mai vulnerabile 
aspecte ale politicii la
buriste ; dificultățile e- 
conomice nerezolvate, 
povara sistemului fiscal, 
creșterea șomajului, re
stricțiile financiare. 
Sperînd că alternativa 
unui guvern conserva
tor va fi confirmată la 

gene-

prețurilor,

care

V

nale, a sosit duminică la Paris pen
tru a avea o serie de convorbiri cu 
oficialitățile franceze. El urmează 
să se mai întrețină cu oficialități 
americane aflate în Franța, inclu
siv cu șeful delegației S.U.A. la 
conferința cvadripartită de la Paris 
în problema vietnameză.

DUP A referendum
rămine Indoneziei

î 
î

i

ce mai accentuată a 
activității legislative în 
funcție ae uuereseie de 
partid reflecta de pe 
acum o neîndoielnică 
preocupare pentru eva
luarea resurselor fi de
finirea liniei strategice 
in vederea viitoarelor 
alegeri parlamentare, 
care sînt așteptate să 
aibă loc, fie în toamna 
anului viitor, fie cel 
tîrziu in primăvara a- 
nului 1971. Pe măsură 
ce se apropie scadența 
mandatului lor, labu
riștii își concentrează 
eforturile in domeniul 
economic, unde se ma
nifestă serioase dificul
tăți.

în cadrul pregătirilor- sg sțr-ln^n subvențiile 
generoase aie firmeior 
particulare care numai 
de la începutul acestui 
an au vărsat circa 
400 000 lire. Pe lista 
acestor donatori figu
rează vreo 200 de fir
me și organizații pa
tronale, al căror prin
cipal scop este de a 
obține revocarea măsu
rilor de naționalizare și 
prevenirea extinderii 
lor.

Pregătirea competi
ției, aflată deocamdată 
în faza incipientă, ur
mează să afecteze trep
tat întreaga scenă poli
tică a Marii Britanii

preliminare, se semna
lează o animare a apa
ratului electoral labu
rist — ceea ce se pe
trece de altfel și în 
tabăra conservatorilor 
— precum și editarea 
literaturii propagandis
tice. în cercurile poli
tice londoneze se dis
cută intens o mult aș
teptată remaniere a 
guvernului, după unele 
știri în septembrie, 
pentru formarea unei 
puternice echipe mi
nisteriale care să poată 
înfrunta cu șanse mă
rite bătălia alegerilor. 
Un moment determi-

tor va fi confirrr 
viitoarele alegeri 
rale, liderii partidului 
formulează cele mai a- 
tractive promisiuni în 
domeniile în prezenf 
deficitare ale econo
miei. La fondurile e- 
lectorale ale Partidului 
conservator continuă să

i 
î 
î

i
I
I! 1 ' 1

î 
î

I
• î
i î

■i
■ î

ii
î■ I 

kl
î

■i

ii
■ I 
^i

J 
I
I 

' V
■

j

( II

DJAKARTA 3 (Agerpres). — Pos
tul de radio Djakarta a anunțat că 
ministrul afacerilor externe al Indo
neziei, Adam Malik, va prezenta se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
un raport oficial asupra desfășurării 
și rezultatelor „actului liberei ale
geri", încheiat la 2 august, din Iriă- 
nul de vest.

Referendumul desfășurat în Irianul 
de vest a fost organizat în baza unui 
acord intervenit între Olanda și gu
vernul din Djakarta sub auspiciile 
O.N.U. Acest acord prevedea ca In 
anul 1969 să fie inițiat un referendum 
prin intermediul căruia triburile pa- 
puașe să-și poată face cunoscută po
ziția în legătură cu viitorul terito
riului lor.

In vederea desfășurării acestui re
ferendum, reprezentanții triburilor 
papuașe s-au întrunit în cele opt 
centre districtuale pentru a exprima 
dorința celor peste 800 000 de papuași. 
în toate cele opt districte s-a înre
gistrat un vot favorabil integrării la 
Indonezia.

„Electorii" au fost formați din re
prezentanți ai triburilor papuașe, șefi 
de triburi, lideri religioși și alte per
soane numite în marea lor majori
tate de autoritățile de la Djakarta.

în timpul acestor alegeri au avut 
loc incidente. Organizația „Mișcarea 
papuașilor liberi", care se pronunță 
pentru independența Irianului de 
vest, a organizat demonstrații în spri
jinul desfășurării referendumului 
după principiul „un om, un vot". Au
toritățile indoneziene au declarat însă 
că lipsa unor mijloace de comunicații 
și terenul foarte accidentat fac ca 
principiul „un om, un vot" să fie 
inaplicabil în Irianul de vest.

După încheierea referendumului, 
teritoriul Irianul de vest rămîne în 
mod oficial parte integrantă a Indo
neziei.

Lucrările comisiei mixte 
potano-britanice pentru 
dezvoltarea comerțului și 
relațiilor economice bilate
rale au avut 'oc 'a Londra. în 
cursul lucrărilor au fost discutate prin
cipiile viitorului tratat economic pe 
termen lung care, după cum se pre
vede, va crea condiții pentru extin
derea relațiiloi comerciale și pentru 
dezvoltarea cooperării industriale și 
colaborării tehnico-științifice între cele 
două țări. Concomitent, a fost sem
nat protocolul cu privire la schimbu
rile de mărfuri pe anul 1969.

3

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekko
nen, care s-a aflat la odihnă în 
U.R.S.S. în perioada 29 iulie—3 au
gust, a avut convorbiri cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin. Cu acest 
prilej, menționează agenția TASS, 
au fost examinate problemele dez
voltării relațiilor sovieto-finlande-

ze, precum și ale situației interna- 
■ ționale actuale. Cei doi președinți 

au reafirmat hotărîrea Finlandei și 
U.R.S.S. de- a face totul pentru pre
gătirea cu succes și convocarea con
ferinței în problema securității 
europene.

Duminică președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, s-a înapoiat în 
țară.

Membri ai mișcării de eliberare rho- 
desiene pregătesc o nouă acfiune de 

luptă
./

In Tunisia au început 
festivitățile organizate cu ocazia 
aniversării zilei de naștere a președin
telui Habib Bourguiba. Numeroase ac
tivități cultural-artistice sînt organiza
te la Monastir, orașul natal al pre
ședintelui.

© SATELIȚII „METEOR CO
MUNICĂ „TIMPUL PROBA
BIL" PE TERRA

Șeicul Buhaiului, Rashid 
Bin Said al Maktum, s-a reîntors du
minică la Dubai după o vizită în 
Marea Britanie. Conducătorul șeicatu- 
Iui Dubai, situat în Peninsula Arabică, 
s-a întîlnit cu primul ministru, Harold 
Wilson, și ministrul de externe Michael 
Stewart. La întrevederi au fost discu
tate probleme referitoare la situația 
din zona Golfului Persic.

Un grup de profesori bra
zilieni, printre care și fostul rector 
al. universității din Brasilia, Darcy Ri
beiro, sînt interogați de un tribunal 
militar din Rio sub acuzația de „con- 

.spirație împotriva statului".

Miraisîrul afacerilor ex
terne al Libanului, Yussef Sa 
lem, care s-a aflat într-o vizită oficială 
în capitala Franței, s-a reîntors sîm
bătă seara la Beirut. Șeful diplomației 
libaneze a declarat că în cursul șederii 
sale la Paris a avut mai multe între
vederi cu persoane oficiale franceze 
privind dezvoltarea relațiilor bilatera
le și a înmînat președintelui Georges 
Pompidou un mesaj personal din par
tea șefului statului libanez, Charles 
Helou.

Secretariatal Ligii Arabe 
a adresat miniștrilor arabi ai afaceri
lor externe invitația de a participa la 
8 septembrie la Cairo la o reuniune, 
a anunțat Sayed Nofal, secretar ge
neral adjunct al Ligii Arabe, care face 
în prezent o vizită la Amman. După 
cum relatează agenția France Presse, 
Nofal a declarat : „In cursul acestei 
reuniuni, miniștrii arabi ai afacerilor 
externe vor examina actuala etapă a 
situației din Orientul Apropiat, precum 
și posibilitatea convocării unei confe
rințe arabe la nivel înalt".

ARHANGHELSK 3 (Ager
pres). — Trei îndrăzneți navi
gatori sovietici au pornit la 
bordul micului iaht cu pînze 
„Pinguin" într-o temerară că
lătorie de cca 40 de zile prin 
Arctica. De la Arhanghelsk, 
unde s-au îmbarcat, ei vor stră
bate mările Albă, Barențov, 
Kara, vor ocoli Peninsula Iamal 
și vor coborî pe fluviul Enisei, 
pînă în localitatea Norilsk din 
Peninsula Taimîr. Țelul naviga
torilor care s-au angajat în a- 
ceastă lungă și dificilă călăto
rie este de a vizita locurile unde 
au iernat cunoscuți călători ma
ritimi ruși din trecut, de a 
strînge materiale despre desco
peritorii pămînturilor de dincolo 
de Cercul Polar.

MOSCOVA. Cînd va începe și cină 
se va sfîrși ploaia, cînd va ieși soa
rele și cît timp va dura vremea 
bună — iată întrebări la care se 
poate răspunde ușor cu ajutorul sa
teliților meteorologici. într-o singură 
rotație in jurul Pămîntului, un sa
telit meteorologic poate furniza in
formații cu privire la înorărîle 
care se vor produce pe un teritoriu 
care ocupă opt la sută din suprafața 
globului și se pot culege date cu pri
vire Ia temperatura pe o cincime din 
suprafața planetei, a relatat unui co
respondent al agenției TASS direc
torul Centrului de meteorologie mon
dială din Moscova, Viktor Bugaev. 
Satelitul sovietic „Meteor" lansat în 
martie 1969 a înregistrat la cea de-a 
1 629-a rotație date cu privire la iz
bucnirea unui taifun, fapt care a 
permis locuitorilor californieni să ia 
din timp măsurile necesare.

Sistemul meteorologic experimen
tal „Meteor", care funcționează de 
peste doi ani, a dat pînă în prezent 
rezultate bune, permițînd de exem- 
olu să se obțină informații prețioase 
cu privire la abundentele căderi de 
zăpadă care s-au produs iarna acea
sta în Pamir și Tian Șan și cu_ pri
vire la creșterea apelor prevăzută 
pentru vara lui 1969. Nici un uragan 
tropic și nici un ciclon primejdios 
nu pot scăpa observației sateliților 
meteorologici, iar întinderile nemăr
ginite ale oceanului nu mai consti
tuie o zonă misterioasă în care poate 
izbucni pe neașteptate un taifun sau 
o furtună.

așa-zisele canale sînt de fapt niște 
benzi largi de formă regulată și în
chise la culoare fără nici un fel de 
alte detalii și nicidecum „canale" 
construite de ființe marțlene inteli
gente.

Directorul N.A.S.A., Thomas Pai
ne, a declarat la o întîlnire cu oa
menii de afaceri din California, că 
„în anul 1980, omul va putea ajunge 
pe planeta Marte". Pentru aceasta 
va fi nevoie de un efort industrial 
imens. După părerea sa, nava 
spațială destinată acestui scop 
ar trebui să fie un vehicul de 
3 000 tone — de mărimea unui distru
gător — propulsat cu energie nu
cleară cu o capacitate echivalentă cu 
300 00G CP numai în pompele de 
combustibil. Ea ar urma să atingă o 
viteză medie de 45 000 km pe oră.

Paine a anunțat că racheta nu
cleară „Nerva", care ar putea pro
pulsa un asemenea vehicul spațial, 
este proiectată la uzinele din BouJ- 
der, statul Colorado. 1

Directorul adjunct al N.A.S 
John Nauole, a afirmat că cerc 
rile asupra planetei Marte vor 
tinua. El a adăugat că dacă se 
ajunge la certitudinea inexist 
vieții pe Marte, experții N.A.S.A ;r 
studia posibilitatea de transplar .re 
pe Marte a unor forme de viață te
restre.

tropic și nici un
© DISTANȚA PĂMÎNT-LUNĂ
VA FI STABILITĂ CU 0 A-
PROXIMAȚIE DE 15 CM

© „MARINER-6” A DEZLE
GAT ENIGMA „CANALELOR 
MARȚEENE". TOTUȘI EXIS
TENȚA VIEȚII NU ESTE 
IMPOSIBILĂ
© „ÎN 1980, OMUL VA PU
TEA AJUNGE PE MARTE"

Franja : Demonstrație a muncitorilor de la uzinele „Hispano", din industria 
aeronauticâ, pentru garantarea locurilor de muncâ

Problema existenței vieții pe pla
neta Marte nu a putut încă fi elu
cidată în urma analizelor datelor 
transmise de „Mariner-6“, a decla
rat dr. Charles Barth de la Uni
versitatea din Colorado în cadrul unei 
conferințe de presă ținute duminică 
la „Jet Propulsion Laboratory" din 
Pasadena (California). El a precizat 
că „Mariner-6“ nu a semnalat pre
zența azotului în atmosfera planetei, 
azotul fiind unul din elementele pre
zente în toate materiile organice vii 
de pe Pămînt. Totuși, spectometrul 
infraroșu a semnalat prezența apei 
sub formă de gheață în atmosferă 
ceea ce, după părerea lui, constituie 
„un indiciu pozitiv" că pe planetă 
s-ar putea să existe totuși viață. In 
acest caz, după părerea sa și a altor 
specialiști ai laboratorului de la Pa
sadena, componența chimică a ma
teriei organice vii de pe planeta 
Marte ar fi complet diferită de cea 
de pe Pămînt. O astfel de ipoteză nu 
poate fi exclusă.

în schimb, problema faimoaselor 
„canale marțiene" se pare că de data 
aceasta a fost rezolvată. Dr. Obert 
Leighton, șeful echipei de analiză a 
fotografiilor de transmisie în cadrul 
programului „Mariner", a declarat că

Grație reflectorului cu raze laser 
pe care Armstrong și Aldrin l-au in
stalat pe ' Lună, savanții observato
rului Lick (situat pe muntele Ha
milton) au reușit să stabilească cu 
exactitate distanța de la Pămînt la 
satelitul său natural.

Razei trimise de la Pămînt i-au tre
buit 2,5 secunde pentru a se reîn
toarce, după ce a fost reflectată de 
micile oglinzi speciale ce alcătuiesc 
reflectorul. Pe baza calculelor efec
tuate, s-a stabilit că distanța de la 
Pămînt la Lună qste, cu o aproxi.c. 
mație de 40 de metri, de 363153,4. 
kilometri. Cifra este însă valabi 
numai pentru ziua de vineri, 1 au
gust, pentru că distanța de la Pă
mînt la Lună variază în funcție de 
mișcarea de rotație pe care o des
crie satelitul pe orbita sa eliptică. 
Media însă, au apreciat savanții, este 
de 384 000 km.

Grație reflectorului laser, savanții 
speră să stabilească distanța Pă
mînt—Lună cu o aproximație de 15 
centimetri. Totodată se proiectează 
alcătuirea mai exactă a unor noi 
hărți ale Lunii, studierea în amă
nunțime a efectelor Lunii asupra 
Pămîntului, precum și depistarea ori
căror eventuale deplasări pe care 
le-ar putea suferi reflectorul rămâi 
pe suprafața Lunii.

Reflectorul cu raze laser se speră 
că va putea fi utilizat între șapte și 
zece ani, dînd posibilitatea aflării 
unor lucruri noi despre Lună.

Âgitațl® pe seeee politica arpeatiaemia
De la recenta remaniere ministe

rială, cînd numirea generalului în re
tragere Francisco Imaz ca titular al a- 
facerilor interne provocase reacții ne
gative în sferele militare, la Buenos 
Aires au circulat continuu zvonuri 
despre existența unui complot cu rami
ficații în sînul armatei. în cursul a- 
cestei săptămîni aceste zvonuri au fost 
stimulate de reuniuni succesive ale 
principalilor comandanți militari, re
uniuni la care s-a hotărît demiterea 
din funcțiile lor a unor ofițeri supe
riori și sancționarea altora cu arest do
miciliar. în această situație se află, 
deocamdată, cel puțin opt persoane, 
‘colonei și gerjerali.

A suscitat în special comentarii re
formarea generalului Eduardo Laban
ca, comandantul unei importante bri
găzi de infanterie, care formulase ante
rior critici la adresa guvernului. Presa 
argentiniană a informat că Labanca 
ar fi fost legat de o mișcare complo
tistă ce face în prezent obiectul unoi 
intense investigații, iar influentul săp 
tămînal „Primera Plana" afirma că 
generalul ar fi condus complotul

și că, din rațiuni tactice, i s-ar fi acor
dat „o ieșire onorabilă" prin refor
mare și supraveghere strictă.

Concomitent cu desfășurarea celei 
de-a doua reuniuni a șefilor militari, 
destinată sancțiunilor, vineri, un grup 
armat a ocupat un post de radio din 
Cordoba, difuzînd o proclamație care

mențiune despre existența unei miș
cări complotiste și săptămînalul „Azul 
e blanco" care publicase un comenta
riu pe marginea înlăturării generalu
lui Labanca a fost suspendat prin- 
tr-un ordin al Ministerului de Interne.

La incertitudinile furnizate de 
„pulsul cazărmii" se adaugă recrudes-

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

anunța „destituirea" președintelui On- 
gania și formarea unei „junte revo
luționare". Arestările operate la scurt 
timp au revelat că cel puțin doi ofițeri 
ai forțelor aeriene făceau parte din 
grupul care a difuzat proclamația. Pen
tru a treia oară în curs de o săptă- 
mînă, comandantul sef al armatei, ge
neralul Alejandro Lanusse, a convocat 
ieri pe principalii șefi ai celor trei 
arme pentru a dezbate „unele pro
bleme delicate". Oficial se evita orice

cența mișcării revendicative. Provincia 
Cordoba a fost paralizată din nou de o 
grevă generală — în ciuda interdicții
lor introduse în urma tulburărilor 
de la sfîrșitu) lunii mai, cînd s-au în
registrat peste 30 de morți. Sindicatele 
din Cordoba au declarat grevă în semn 
de protest contra arestării mai multor 
lideri și în sprijinul cererii de sporire a 
salariilor. în orașul Cordoba greva a 
fost însoțită de o mare manifestație pe 
străzile centrale. Reprezentanții aripii

„rebele" a confederației generale a 
muncii (fracțiunea condusă de Ray- 
mundo Ongaro, în prezent arestat) a- 
firmă că este imposibil un dialog cu 
guvernul din moment ce nu sînt luate 
în seamă exigențele minime ale mișcă
rii și se continuă persecutarea lideri
lor. De aceea, organizațiile sindicale 
sînt chemate să intensifice mișcarea de 
protest. Poziția acestei fracțiuni cîști- 
gă sprijin și în unele organizații ale 
aripii „dialoghiste", îndeosebi după a- 
sasinarea recentă a liderului Augusto 
Vandor, care exercita o influență mo
deratoare. In încercarea de a domina 
presiunea sindicală, guvernul a recurs 
la intervenție, ocupînd sediul, C.G.T. și 
numind un delegat al său în persoana 
lui Valentin Suared, fost șef al fede
rației sportive. Sectorul „rebel" a pro
testat vehement . contra acestei acți
uni, fiind sprijinit în parte și de aripa 
moderată.

După ce la ultima întrevedere a ge
neralului Lanusse cu președintele On- 
gania „au transpirat neînțelegeri" (cum 
informează „La Prensa"), criza argen- 
tiniană capătă noi indicii de agravare.

LUPTELE Oi NIGERIA 
© Orașele Okwulu 
și Nogu ocupate 
de trupele federale 
©Operațiuni ale 
forțelor aeriene 
b i a f r e z e

LAGOS 3 (Agerpres). — Un co
municat al trupelor federale nige- 
riene dat publicității la Lagos arată 
că a fost capturat un important 
nod rutier și orașele Okwulu și 
Nogu, aflate la vest de Awka în 
apropiere de Onitsha. Potrivit zia
rului „New Nigeria", cele două 
orașe sînt de o importanță strate
gică vitală pentru zona de opera
țiuni împotriva forțelor militare 
biafreze.

Tot duminică a fost publicat un 
buletin oficial în care se arată că 
aviația federală nigeriană conti
nuă raidurile asupra pozițiilor bia
freze, distrugînd o serie de insta
lații, echipament și fortificații mi
litare.

în același timp, un comunicat 
biafrez a anunțat că forțele aeriene 
biafreze au îndeplinit cu succes 
o serie de misiuni asupra orașului 
Warri și regiunii de la vest de Ni
ger. Joi, se menționează în co
municat, a fost complet distrusă 
stația de pompare de petrol de la 
Eremu, iar un uriaș rezervor pe
trolier subteran a fost incendiat.
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