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ÎNNOIRILOR SOCIALISTE
Problema dezvoltării bazei de ma

terii prime a țârii, punîndu-se în 
valoare în acest scop noi rezerv^, a 
îmbunătățirii tehnologiei folosirii 
acestora a fost larg dezbătută la 
Congresul al X-lea al P.C.R. Fie că 
este vorba de hidrocarburi, mine
reuri feroase sau neferoase, de alte 
substanțe minerale utile, sau de 
lemn și metal, de materiile prime 
proprii industriei bunurilor de larg 
consum, trăsătura comună a dezba
terilor constă în sublinierea necesi
tății de a valorifica la un nivel su
perior, resursele naturale ale. țării. 
Arătîndu-se că este necesar să se 
egționeze în continuare, în mod sis
tematic, pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime, în Raportul Comite
tului Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea 
Congres al partidului, s-au fixat cu 
claritate direcțiile în care trebuie să 
se acționeze, stabilindu-se, în acest 
scop, sarcini ministerelor de resort, 
altor organe economice centrale, in
stitutelor de cercetări, organelor și 
organizațiilor de partid. Îndeplini
rea acestor sarcini este de natură 
să soluționeze problemele privind 
lărgirea bazei de materii prime, să 
asigure aprovizionarea industriilor 
prelucrătoare cu cele necesare, în 
vederea realizării nivelelor de pro
ducție prevăzute pentru viitorul cin
cinal.

Cum este și firesc, sarcinile stabi
lite în acest domeniu pentru viitorul 
cincinal vizează și Delta Dunării, în 
sensul fructificării în continuare a 
rezervelor existente aici, din toate 
punctele de vedere, și îndeosebi în 
asemenea activități complexe ca pis
cicultura, stuficultura, agricultura, 
silvicultura, turismul și comerțul. 
Față de trecut, cînd în Delta Du
nării singurele activități econo- 
j"',ice erau pescuitul și creșterea vi- 
tvlor, în anii construcției socialiste, 
datorită fondurilor de investiții a- 
locate, în incinta ei s-au amenajat 
mari unități stuficole, care asigură 
materia primă necesară industriei

Teodor COMAN 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 

popular județean

celulozei. Totodată, s-au pus bazele 
creșterii dirijate a peștelui în pe
piniere și crescătorii piscicole, s-a 
dezvoltat sectorul silvic, în special 
prin plantarea unor specii de arbori 
repede crescători, au fost îndiguite 
și redate agriculturii noi' suprafețe 
de teren, s-a dezvoltat considerabil 
baza materială a turismului. De la 
numai 10 000 tone stuf recoltat în 
1955 s-a ajuns la peste 180 000 tone 
în campania 1968—1969. La ora ac
tuală, sectorul agricol dispune în 
Delta Dunării de o suprafață de 
36 256 ha, din care 14 656 ha în re
gim amenajat.

Un loc important în economia Deltei 
îl ocupă apicultura care, din punct 
de vedere al producțiilor și al canti
tăților predate la fondul centralizat 
al statului, situează județul Tulcea 
pe unul din primele locuri pe țară.

Analizînd aceste rezultate pozitive 
prin prisma sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al partidului, se 
poate aprecia că în Delta Dunării 
există încă largi posibilități de creș
tere a producțiilor la ha, de dezvol
tare a zootehniei și apiculturii. 
Pentru a le pune în valoare 
sînt necesare cercetări privind 
stabilirea sortimentelor și soiu
rilor de plante de cîmp care să 
valorifice optim condițiile din Deltă, 
precum și terenurile nisipoase. In 
sectorul zootehnic se impun o serîe 
de studii, care să permită adaptarea 
unor rase superioare de animale, 
găsirea unor metode de creștere di
rijată a lor, ca și a păsărilor do
mestice de apă, asigurarea unei pu-

SĂRBĂTORIREA
ZILEI MINERULUI

La Lupeni, sărbători
rea Zilei minerului, 
care a început simbătă 
cu solemnitatea come
morării împlinirii a 40 
de ani de la eroicele 
lupte greviste din au
gust 1929, a continuat 
duminică în zona de a- 
grement recent amena
jată intr-un frumos 
peisaj natural din a- 
propierea orașului. Cin- 
tecele, dansurile și ve
selia au fost întreținu
te in tot cursul zilei cu 
concursul fanfarei, for
mațiilor de muzică 
populară și ușoară și 
soliștilor clubului mi
nier. Prin cintec, joc și 
voie bună și-au sărbă
torit ziua și minerii de 
la Lonea, Petrila, Vul
can, Uricani și Paro- 
șeni. Numeroși mineri 
s-au deplasat împre
ună cu familiile la ca
banele turistice Rusu, 
Cimpu lui Neag și Buta 
din masivele muntoase 
ce înconjoară bazinul 
carbonifer al Văii Jiu
lui.

Pentru salariații de la 
Întreprinderea minieră, 
Uzina de preparare și 
Întreprinderea de ex
plorări miniere din 
Deva s-a organizat o 
frumoasă serbare cim- 
penească pe malul rîu-

lui Strei. Serbări in aer 
liber au avut 
asemenea, la 
Ghelar, Certej, 
rîmb, Țebea și 
așezări miniere din ju
dețul Hunedoara. La 
festivitățile și serbările 
cîmpenești organizate 
de Ziua minerului in 
județul Hunedoara 
și-au dat concursul 
numeroase formații ar
tistice de 
cluburilor 
cultură.

loc, de 
Teliuc, 

Săcă- 
în alte

amatori ale 
fi caselor de

★

In adunări festive, 
minerii Bihorului, de la 
Voivozi, Sărmășag, 
Chieșd, Bratca au pre
zentat remarcabilele 
succese dobindite în 
cinstea marilor eveni
mente din august, sal
tul uriaș pe care l-a fă
cut industria minieră a 
județului de-a lungul a- 
nilor. Cifrele arată că în 
anul 1969, producția de 
cărbune a crescut față 
de 1950 de 7,4 ori. Ex
ploatările miniere din 
Bihor au extras in pe
rioada actualului cinci
nal, peste prevederile 
planului, o cantitate 
suplimentară de căr
bune in valoare de 
146 milioane lei. De re
marcat este faptul că

aceste depășiri s-au 
realizat in exclusivitate 
pe seama sporirii pro
ductivității muncii, ca
re a crescut in această 
perioadă cu peste 65 la 
sută. Pentru succesele 
dobindite, minerilor li 
s-au acordat medalii fi 
ordine, numeroase pre
mii în bani.

4r
In ședințele festive 

care au avut loc la Bă
lan, Praid, Lueta și ex
ploatarea Harghita din 
apropierea orașului 
Miercurea Ciuc s-au 
relevat succesele în
semnate obținute în 
ultimii ani de minerii 
din această parte a 
țării. Valoarea pro
ducției globale pe an
samblul 
niere a 
crescut 
tualului 
proape 40 la sută. Dez
voltarea in perspectivă 
a acestei ramuri este 
asigurată de faptul că 
in cursul acestui ultim 
an al cincinalului se 
investesc în industria 
minieră fonduri de 
două ori mai mari de- 
cit cele alocate între
gului județ în anul 
1960.

industriei 
județului 

in cursul 
cincinal cu a-

mi
ci, 

ac-

(Agerpres)

ternlce baze furajere, realizarea unor 
insecticide corespunzătoare — toate 
acestea putînd contribui la rentabili
zarea sectorului agricol. Multe din 
obiectivele prevăzute a fi terminate 
cu ani în urmă în domeniul piscicul
turii (crescătoriile Calica, Știpoc, 
Perișor) nu au ajuns nici acum în 
stadiul final — și aceasta deoarece 
I.C.P.P. București nu a dat soluțiile 
optime problemelor ridicate în ca
drul amenajărilor. Au întîrziat mo
dernizarea pepinierelor și mecaniza
rea principalelor operațiuni cu vo
lum mare de lucru, iar tehnica pes
cuitului a avut o evoluție nesatisfăcă
toare. Iată de ce consider că cerce
tarea piscicolă este chemată să-și 
facă mai mult simțită prezența în 
Delta Dunării. Sînt necesare studii 
temeinice în vederea realizării unor 
producții ridicate. Consider că a ve
nit timpul ca organele centrale să 
studieze posibilitatea amenajării la 
Stațiunea de cercetări piscicole Tul
cea a unor laboratoare modern utila
te, în care să se poată rezolva multi
plele probleme cu caracter funda
mental și aplicativ în domeniul pisci
culturii — creșterea producției de 
pește, prin valorificarea mai inten
să a resurselor din interiorul țării 
și dezvoltarea pescuitului oceanic.

Delta Dunării a furnizat în ulti
mii ani și importante cantități de 
lemn, datorită plantării cu plopi 
euroamericani a unei suprafețe de 
1 522 ha. în viitorul cincinal vor 
fi_ extinse plantațiile repede cres
cătoare _ de plopi, salcie selec
ționată și alte foioase în luncile 
rîurilor, în Lunca și Delta Dunării, 
precum și în locul unor păduri slab 
productive. Studiile făcute evi
dențiază faptul că în Delta Du
nării sînt condiții de sporire a su
prafețelor plantate cu aceste specii 
valoroase, necesare economiei națio
nale. în 1971 urmează să se recol
teze suplimentar. în Deltă, un volum 
de masă lemnoasă de circa 10 000 
m c, reprezentînd o creștere de 33 
la sută față de cantitatea realizată 
în acest an. în 1980 se va ajunge la 
38 000 m c masă lemnoasă. Pe viitor 
vor fi substituite și cele 1 563 ha 
arborete degradate de salcie, prin 
culturi specializate de plopi și salcie 
selecționată, înfăptuindu-se astfel 
una dintre sarcinile privitoare la 
dezvoltarea producției de celuloză și 
semiceluloză.

Fără îndoială, una din marile bo
gății ale Deltei o reprezintă stuful. 
Sectorul de valorificare a lui își des
fășoară activitatea pe o suprafață 
de 98 000 ha, fie în regim natural, 
amenajat, sau în curs de amena
jare. De la înființarea Trustului de 
amenajare și valorificare a stufului 
și pînă în prezent, din Deltă s-au 
recoltat peste 1 500 000 tone stuf, 
care au contribuit la creșterea pro
ducției de celuloză și la economisirea 
unei mari cantități de masă lemnoa
să, ce a putut fi valorificată supe
rior. Pentru a se crea condiții su
perioare recoltării stufului și a se 
obține producții cît mai con
stante s-au amenajat sau sînt în curs 
de amenajare terenuri în supra
față totală de 86 890 ha. Cu toate 
acestea, dinamica producției globale

(Continuare în pag. a IlI-a)
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® ECOURI LA EXCEP
ȚIONALA PERFORMAN
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Alte știri din țară și de 
peste hotare în pag. a 
ITI-a.

in start, fiecare speră — ji chiar are șanse — de a fi primul... (aspect de la finalele „Cupei tinereiuiui")

Noul cartier industrial care se conturează la Cri- 
șeni, in apropierea Zalăului, se mîndrește cu încă un 
obiectiv important — fabrica de armături metalice. 
Cele două sectoare, turnătoria și secția de prelucrări 
mecanice, adăpostite într-o hală modernă, au și în
ceput să producă. Au fost lansate pînă acum în pro
ducție 7 sortimente diferite de robineți, vane, sorburi 
necesare șantierelor de construcții.

La uzinele de autocamioane din Brașov a fost dat 
parțial în exploatare un sector de tratamente primare 
și secundare. Clădirea este construită pe o suprafață 
de 12 000 mp, fiind prevăzută cu instalații și linii 
automate, realizate în cea mai mare parte de industria 
noastră. Aici se vor trata anual piese pentru ciica 
40 000 autocamioane. în aceeași uzină, la turnătoria de 
fontă — cea mai mare de acest fel din țară — au in
trat în probe mecanice principalele linii automate. 
Procesul de lucru automat va permite obținerea unei 
producții anuale de 55 000 tone de piese din fontă, . 
necesare construcției de autocamioane pentru urmă
torii ani.

Creație, 
îndrăzneală,V

maturitate
Lansate cu un deceniu în 

urmă, primele locomotive 
Diesel-electrice au și depă
șit un milion de kilometri. 
La început apariții singu
lare intr-un peisaj feroviar 
dominat de locomotivele 
cu aburi, aceste moderne 
mașini de tracțiune au 
ajuns în anii din urmă să 
ne rețină atenția pretutin
deni. Prezența lor în pei
sajul nostru feroviar, ca și 
peste hotare, reprezintă 
unul dintre succesele poli
ticii de industrializare so
cialistă, Așa cum se sub
liniază ' în documentele 
Congresului al X-lea al 
partidului industria 
strucțiilor 
fost 
spre 
duse 
tate, (JCIILIU
a-și spori contribuția la 
echiparea tehnică modernă 
a economiei naționale.

con- 
de mașini a 

orientată constant 
realizarea unor pro- 
de înaltă tehnici- 
competitive, pentru

O imagine care sugerează numele uzinei „Electroputere

Fructificarea concepției 
tehnice proprii ’și creșterea 
contribuției acestei ramuri 
la extinderea schimburilor 
economice externe au dat 
un impuls puternic tînă- 
rului colectiv al uzinei 
craiovene. Azi, locomoti
vele Diesel-electrice au de
venit universale și echi-

loco- 
pute- 
nouă 

co
și

Reportaj 
de Traian FILIP

pează trenuri de persoane, 
accelerate și rapide, gonind 
pe șine . cu o 
o sută douăzeci 
lometri pe oră. 
remorcau trenuri 
vagoane. Acum, locomotiva 
românească nu se mulțu
mește să preia garnituri 
reduse. In urma ei se în- 
șiruie zeci de vagoane, 
care poartă o încărcătură 
în plus de peste două sute 
de tone. Constructorii cra- 
ioveni i-au mai adăugat 
șute de cai putere, cai 
înaripați care s-au născut 
din truda și imaginația lor 
creatoare.

Privim cum se nasc lo
comotivele în halele spa
țioase, cum se . ridică trep
tat, semănînd mai întîi du 
niște șlepuri ancorate de-a 
lungul unui dig. Macarale 
puternice poartă prin văz
duh cabinele care se ba
lansează asemenea unor 
pălării. în spațiul restrîns, 
ca în compartimentele 
unui penar, muncitorii 
montează motorul de două
zeci și două de tone, ins
talează agregat cu agregat, 
piesă cu piesă, silindu-se 
să nu lase nici un gol de 
prisos, pînă cînd locomo
tiva, încărcată cu toate 
aparatele și mașinăriile 
necesare, începe să duduie 
pe roțile ei ca o uzină 
lăcuită.

sută și 
de ki- 
Inainte 

cu zece

Apariția acestei 
motive de mare 
re marchează o 
treaptă cucerită de 
lectivul acestei tinere 
cutezătoare uzine, care s-a 
afirmat impetuos în an
samblul industriei națio
nale, cu precădere în anii 
ce au urmat Congresului 
al IX-lea al P.C.R.

Descriindu-ne etapele 
străbătute de locomotiva 
Diesel-electrică, ing. Tra
ian Bădulățeanu, de la 
serviciul de proiectare, ne 
spune că puterea instalată 
în decursul anilor pe osiile 
locomotivelor craiovene 
depășește de șase ori ca
pacitatea turbinelor de la 
Bicaz și reprezintă de trei 
ori mai mult decît întreaga 
putere instalată a anului 
1938. Dacă energiile mo
toarelor acestor locomotive 
ar fi distribuite pe rețelele 
țării, s-ar putea ilumina 
cinci mii două sute de sate 
de mărime mijlocie. Sem
nificativ este faptul 
acest produs a fost 
pus unui lung 
de perfecționare, 
investite sute 
de ore de 
proiectare, de 
tare, care fac 
tul de fată ca 
perfecționate 
timbrul inteligentei, tim
brul spiritului inovator al 
specialiștilor români.

Cu toate că 
asimilării ei 
Diesel-electrică reprezenta 
ultimul cuvînt 
mondiale, o seamă de dis
pozitive acționau cu o efi
ciență relativă, compor- 
tîndu-se inegal și oscilant. 
Proiectantii români au por
nit din primele momente 
la căutarea unor soluții de 
îmbunătățire. Ei au reali
zat o nouă schemă de slă
bire a cîmpului magnetic 
al motoarelor de tracțiune 
cu trei trepte de șuntare ;

că 
su- 

proces 
Au fost 

de mii 
studiu, de 
experimen- 
în momen- 
exemplarele 
să poarte 

tim-

la vremea 
locomotiva

al tehnicii

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru ca știința 
să slujească plenar societății

Devenind un factor tot mai im
portant în producția de bunuri ma
teriale și spirituale, este esențial ■ ca 
știința, activitatea de cercetare să 
concorde cu programul de dezvol
tare social-economică a țării, să 
ofere societății rezultate concrete. 
In mod cu totul justificat, în do
cumentele Congresului al X-lea al 
partidului s-a pus un accent deose
bit pe finalizarea în producție a re
zultatelor cercetării științifice. Prin
tre domeniile cu caracter tehnic, de 
mare actualitate, ce urmează a fi 
dezvoltate cu precădere în anii ur
mători se numără și energetica nu
cleară.

Directivele Congresului prevăd, în 
acest sens, realizarea unui program 
nuclear național, acțiune complexă, 
care cuprinde multe sectoare de acti
vitate. în cadrul acestui program. 
Institutului de fizică atomică — in
clusiv secției din Cluj a acestuia — 
îi revine un rol de prim ordin, în 
ceea ce privește găsirea unor soluții 
în tehnica reactorilor, electronica 
nucleară, combustibilii și moderato
rii nucleari, valorificarea radioizoto- 
pilor etc. Este vorba, în fond, de 
crearea unei industrii nucleare, sar
cină care va fi îndeplinită prin inte
grarea intr-un program de mare am
ploare a diverselor eforturi de cer
cetare, proiectare, construcție indus
trială.

Avînd o finalitate precisă — echi

Prof. dr. docent Victor MERCEA 
directorul Filialei din Cluj a Institutului de fizică atomică, 

membru corespondent al Academiei

parea țării cu centrale electrice nu
cleare — programul include obiective 
precise, repartizate unui mare nu
măr de unități participante. Un rol 
deosebit de important îl joacă aici 
respectarea riguroasă a termenelor, 
orice fisură creînd pericolul de a se 
întîrzia acțiuni mult mai vaste. Toc
mai de aceea, ca la o lansare spa
țială, are loc o adevărată „numără
toare inversă" a etapelor și terme
nelor cercetării. în funcție de fina
lizarea lor industrială.

Vreau să subliniez că această fi
nalizare constituie scopul principal 
al colectivului nostru. Concentrîn- 
du-și de peste un deceniu eforturile 
asupra izotopilor stabili, asupra pro
ducerii, metodelor de identificare și 
aplicațiilor practice ale acestora, 
cercetătorii secției I.F.A. din Cluj au 
dobindit rezultate valoroase. Voi 
ilustra aceste afirmații prin cîteva 
exemple concrete.

Izotopii stabili ai elementelor 
ușoare, cum ar fi cei ai hidrogenu
lui, azotului, oxigenului etc. sînt 
materiale nucleare importante, folo

site fie ca moderatori în reactorii 
nucleari, fie ca trasori în diferite 
aplicații. Acești izotopi se obțin din 
materiale uzuale, in care se găsesc 
în cantități infime. Pentru a-i avea 
în stare concentrată, e nevoie să fie 
separați prin procedee fizice sau fi- 
zico-chimice foarte delicate. în labo
ratoarele noastre s-a lucrat intens la 
asemenea procedee de separare și la 
perfecționarea unor metode și apa
rate, ca spectrometre de masă, cro- 
matografe izotopice, interferometre, 
pentru identificarea și analiza izoto
pilor. Un efort deosebit a fost cerut 
de rezolvarea aspectelor tehnice. în
cercările de procedee și aparate au 
fost duse pînă la faze industriale, 
prin încercări pe standuri de probă, 
instalații pilot sau omologări de pro
totipuri. Programul nuclear prevede 
o dezvoltare puternică a acestor cer
cetări în perioada 1970—1980 și, bine
înțeles, finalizarea lor practică.

Dar aparatura de analiză izoto- 
pică construită Ia Cluj se aplică 
unui cerc mult mai larg de con
troale și analize industriale. Spectro-

metrele de masă și cromatografele, 
de pildă, sînt folosite larg în indus
tria chimică și petrochimică, în cea 
siderurgică, la controlul arderilor etc. 
Prototipurile au fost folosite la re
zolvarea multor probleme de acest 
gen, în industrie. Trebuie să se 
treacă insă la producerea acestor 
aparate în serie. O serie mică a fost 
realizată în atelierele institutului ; 
ea nu poate satisface însă cererile, 
care sînt mult mai mari. în plus, 
producția de aparate în serie, în ate
lierele institutului este neeconomică. 
Iată de ce am primit cu multă 
satisfacție pasajul din Directive cu 
privire la dezvoltarea industriei de 
aparatură și mecanică fină.

_ O altă grupă de aplicații practice 
directe se referă la prospectarea și 
exploatarea zăcămintelor de petrol. 
Analize izotopice foarte delicate ale 
izotopilor hidrogenului, în particular 
a deuteriului din țițeiul, gazele și 
apa de zăcămînt, au arătat că izo
topul greu al hidrogenului se concen
trează în centrul zăcămîntului și este 
mai diluat spre marginea acestuia. 
Este suficient să se facă analiza izo- 
topică a țițeiului într-un cîmp dat, 
la cîteva sonde nou forate, pentru a 
stabili centrul zăcămîntului. Această 
informație directă vine în comple-

(Continuare în pag. a II-a)
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O EROINAcinema
A CLASEI

MUNCITOARE
PREMIERE Omagiul poeziei
TEATRALE și al

Zilele filmului
/

„Frumoase

MANIFESTĂRI ÎNCHINATE ZILEI DE 23 AUGUST

muzicii
de-a 5-a expoziție de artă plastică 
și decorativă a artiștilor amatori.

o în noua galerie de artă „Apollo", 
expoziția de pictură și tapiserie, 
Dumitru și Aurelia Ghiață.

a în galeriile din calea Victoriei, 
expoziția de artă decorativă Ana 
loanid.

In cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a Eliberării patriei, teatrele vor pre
zenta, în afara unor numeroase spec
tacole festive și recitaluri de versuri 
închinate evenimentului, mai multe 
piese în premieră.

Au avut loc premierele spectacole
lor „AtcuI de triumf" de Aurel Ba- 
ranga la Teatrul din Pitești (regia 
C. Dimischiotu) și Răzvan și Vidra" 
de _ B. P. Hasdeu, la Teatrul din 
Baia Mare (regia Dan Alecsandres- 
cu). Vom putea urmări zilele acestea: 
Camuflaj de Al. Mirodan la Teatrul 
Evreiesc de stat, (regia Moni Ghe- 
lerter). Transplantarea inimii necu
noscuta tot de Al. Mirodan la Tea
trul din Reșița (regia Eug. Van- 
cea), precum șt cîteva premiere 
pe țară.

Este vorba despre Viteazul lui Paul 
Anghel la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (regia Valeriu Moisescu și 
Petre Popescu), Primăvara tîrzie, 
piesa lui Horia Lovinescu, la Teatrul 
Matei Millo din Timișoara (regia 
Nicoleta Toia), precum și de premiera 
piesei Depărtarea de Ion Ghelu- 
Destelnica la Teatrul din Bacău (re
gia 3. O. Russu).

★
Un omagiu adus marii aniversări 

care se apropie reprezintă și „Decada 
dramaturgiei și muzicii noastre con
temporane" (13—22 august) organizată 
de Teatrul Dramatic din Brașov în 
colaborare cu Teatrul muzical și cu 
Filarmonica „Gh. Dlma". Dintre spec
tacolele decadei, menționăm : „Apus 
de soare" de Barbu Delavrancea, 
„Clopote la zidirea lumii" de Emil 
Poenaru, „Opinia publică" de Aurel 
Baranga, „Lovitura" de Sergiu Făr- 
cășan, „Lăsați-mă să cînt" de Ghera- 
se Dendrino, „Idolul sfărîmat" de 
Norbert Petri și „Găbor Aron" de 
Sândor Sombori (prezentat de Tea
trul maghiar de stat din 
Gheorghe).

romanesc
Luna august înscrie printre nu

meroasele manifestări consacrate 
aniversării unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei și o interesantă re
trospectivă cinematografică. între 18 
și 24 august, pe ecranul cinemato
grafului „Republica, vor fi reluate 
cîteva dintre creațiile semnificative 
ale cinematografiei noastre, filme 
care de-a lungul anilor s-au bucurat 
de un succes de prestigiu, unele din
tre ele fiind distinse și cu diferite pre
mii naționale sau internaționale. în 
cadrul „Zilelor filmului românesc" 
vor fi prezentate producții inspirate 
din momente importante ale istoriei 
noastre — de la evocarea perioadei 
de formare a poporului român (în 
„Dacii" sau în „Columna"), pînă la 
evocarea anilor eroici ai luptei ile
gale, a evenimentelor din preajma și 
din perioada imediat următoare eli
berării („Valurile Dunării", „La patru 
pași de infinit", „Străinul"), sau la 
omagierea eroismului ostașilor ro
mâni și sovietici în lupta împotriva 
armatelor hitleriste pe teritoriul Ro
mâniei („Tunelul").

Sărbătoarea
Ceahlăului

Sf.

versuri
spune țara1'

petuei lor transformări, modificările 
adînci petrecute în existența oameni
lor acestui pămînt, de care poetul se 
simte indestructibil legat, încrederea 
nestrămutată în înțeleaptă conduce
re de către partid — „grădinarul de 
oameni", „stejarul libertății noastre" 
— a destinelor întregului popor con
stituie tot atîtea aspecte ale realită
ților contemporane din care poeziile 
cuprinse pe acest disc își 
stanța.

Mărturie de o înaltă 
tistică a atașamentului 
breslei scriitoricești față 
ce întruchipează cuceririle revoluției 
socialiste, discul de poezie editat de 
„Electrecord" reprezintă un cald o- 
magiu adus celor două evenimente 
de seamă din viața poporului nos
tru, un autentic act de cultură, de o 
incontestabilă semnificație patrio
tică.

extrag sub-

muzicală
o Astă seară va avea loc la Ate

neu un concert coral dirijat de Vasile 
Pântea. Programul este compus din 
compoziții de Kiriac, Vidu, Achim 
Stoia, Ciortea, Chirescu etc.

» Și concertul de muzică de ca
meră de miercuri 20 august ora 20, 
de la Sala mică a Palatului va fi în
chinat muzicii românești. Vor putea 
fi audiate lucrări de Olah, M. Mol
dovan, Vancea, Bențoiu, Toduță.

EXPOZIȚII
OMAGIALE

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Mii de oameni de pe în
treg cuprinsul județului Neamț și din 
alte județe ale țării și-au dat ieri 
întîlnire la tradiționala sărbătoare a 
muntelui Ceahlău.

în amfiteatrul natural din Poiana 
Durăului, ca și pe platourile din ju
rul cabanelor, s-au întrecut în cîn- 
tec și joc sute de artiști amatori, 
începerea serbării a fost vestită de 
buciumașii din Dămuc; a urmat a- 
poi programul fluierașilor din Tașca 
și Țibucani, vestitele coruri din Po- 
doleni și Farcașa, dansatorii din Tar- 
cău, Dobreni, Poiana Teiului. Alături 
de aceștia, și-au etalat repertoriile 
lor formațiile artistice sosite din ju
dețele Harghita, Bacău, Iași, Vran- 
cea și Botoșani. Sărbătoarea de pe 
Ceahlău a constituit o adevărată pa
radă a portului, cîntecului și obice
iurilor păstrate de-a lungul veacu
rilor de urmașii plăieșilor și pluta
șilor de odinioară. în cadrul serbă
rii muntelui, la punctul muzeistic 
Durau a fost organizată o expoziție 
de etnografie, cuprinzînd unelte a- 
gricole și obiecte de uz casnic ale 
locuitorilor din fostele localități de 
pe fundul actualului lac de acumu
lare de la Bicaz.

e In cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea a 25 de ani de 
la eliberarea patriei, în sălile Fon
dului plastic din Cluj a avut loc ver
nisajul unei expoziții de grafică și 
artă decorativă, organizată de Comi
tetul județean pentru cultură și artă 
și Filiala uniunii artiștilor plastici. 
Sînt expuse aproape 100 de lucrări, 
aparținînd unui număr de aproape 
50 de artiști reprezentativi din toate 
generațiile.

• La Galeriile de artă ale Muzeu
lui din Bacău s-a deschis o expozi
ție de artă plastică a Cenaclului 
„Nicu Enea" în care sînt expuse peste 
60 de lucrări inspirate din viața nouă 
și realizările obținute în anii socia
lismului.

o La Tg. Mureș s-a deschis o cu
prinzătoare expoziție de artă plas
tică contemporană, în cinstea celei 
de-a 25,yi aniversări a eliberării 
patriei. Expoziția este organizat^ de 
Comitetul județean de Cultură și 
Artă, în colaborare cu Filiala U.A.P. 
Tg. Mureș.

ÎN CAPITALA
SE AFLA DESCHISE

0 în sala Dalles expoziția de pic
tură și sculptură închinată celei de-a 
25-a aniversări a Eliberării patriei.

o Cu același prilej, în sălile Mu
zeului de Artă al Republicii Socia
liste România, s-a deschis expoziția 
de grafică și afiș.

O în sala Ateneului român, cea

tv

17,30 — Buletin de știri.
17.35 — Lumea copiilor ; Biblio

teca Iul Așchiuță.
17,55 — „Marek pistruiatul'1 — 

film serial pentru copil.
18.20 — Criterii. Carnet cinema

tografic.
18,45 — „Din inimă-ți cîntăm, par

tid iubit" — Interpretează 
corurile reunite ale Uzi
nelor „23 August" șl „Re
publica".

19,00 — Transmisiune de la Ex
poziția Realizărilor Econo
miei Naționale — Con
strucții de mașini. Emisi
une de Victor Teodoru.

19.50 — Telejurnalul de seară —
Buletin meteorologic.

20,00 — Intre metronom șl crono
metru. Emisiune-concurs. 
Teme : „Plimbare prin 
București" șl „Romanul 
românesc contemporan". 
Concurențl : Ilie Mîndrea- 
nu și Constantin Bălășolu. 
Examinator : Ion Mustață. 

21,00 — Roman-folleton : „Lunga
vară fierbinte" (XVI).

21.50 — Lucrările Congresului al
X-lea al P.C.R. — însufle- 
țitor stimulent pentru cre
ația llterar-artistică. Parti
cipă : acad. Demostene Bo
tez, Șerban Cioculeseu, Ion 
Dodu Bălan și Ion Bănuță.

32.20 — Telejurnalul de noapte —
Buletin meteorologic.

22.35 — Publicitate.
22,40 — Cadran — emisiune de ac

tualitate internațională.
23,10 — închiderea emisiunii.

© Valurile Dunării : REPUBLICA
— 10,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Tinerețe fără bătrînețe : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRADINA DOINA — 
20.
O Răpirea fecioarelor ; Răzbuna
rea haiducilor : LUMINA — 9,15
— 15,45 în continuare ; 19,30.
© O noapte furtunoasă : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 ; 20,30.
p Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
0 Golgota : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
q România orizont ’69 ; România 
inedită ; Lumina de pe Lotru ; De 
la străbuni la strănepoți ; Bilanț 
în plin marș ; Un dans din mun
ții Codrului : GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20,15.
© Răutăciosul adolescent 
TROCENI — 15,30 ; 18 ;
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 21 
© Retorte și giganți; Cimentul ; 
Orizont științific nr. 6/1969 ; Di
gul ; Aluminiu : TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
O Subteranul : MOȘILOR — 15,30 ;
18, la grădină — 20,15.
g Vîrsta ingrată : PATRIA —
12.15 ; 15; 17,45 ; 20,30. FES
TIVAL — 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ;
18.45 ; 21,15, la grădină — 20,
FAVORIT — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, MELODIA — 8,30 ; 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Cavalerii aerului : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9
— 13,30 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
EUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15, la grădină — 20,15.
o Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
O Sherlock Holmes : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, STADIONUL DI
NAMO — 20 ; ARENELE LIBER
TĂȚII — 20.
o Neamul Șoimăreștilor : MUNCA
— 16 ; 19.
O Armata „Codobaturilor" din nou 
in luptă : UNIREA — 15,30 ; 
la grădină — 20,15.
o Șopronul roșu : VOLGA — 10
— 16 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
© Bun pentru serviciul auxiliar : 
ARTA — 9,15 — 16 în continuare ;
18.30 ; 20,30.
O Telegrame : GRĂDINA ARTA
— 20.
© Operațiunea „Belgrad" : RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.15,
O Fata din parc : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
a Noaptea generalilor : FLA
CĂRA — 15,30 ; 19.
O Crima din pădure : MIORIȚA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
© Creola, ocliii-ți ard ca flacăra : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 la grădină —
20,30.
o Alexandru cel fericit ; ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20.
© Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : DACIA — 8,15 — 21 
în continuare, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Dragoste la Las Vegas : LIRA 
-- 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
.GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 
■20,15.
© Dragostea mea : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
© A trăi pentru a trăi : PACEA
— 16 ; 19.
0 Tarzan, omul junglei : CRlN- 
GAȘI — 15,30 : 18 ; 20,15.
V La dolce vita : VIITORUL —
15.30 ; 19.
o O chestiune de onoare : GLO
RIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, TO
MIS — 9 — 16,30 în continuare ;
19.15, la grădină — 20.
O Comedianții : COSMOS — 15,30 ;
19.

niști, uteciști, din sindicate sau din 
Ajutorul roșu, printre care și Haia 
Lifșiț. Partidul comunist a transformat 
acest proces, ca și pe altele ce au 
urmat, într-o adevărată tribună de 
demascare a politicii antimuncito- 
rești și antipopulare a regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Alături de vocile 
altor militanți comuniști, în sala Con
siliului de război a răsunat și glasul 
ei acuzator, umplînd de furie pe re
prezentanții autorităților burgheze. 
A fost evacuată din sală și condam
nată la 10 ani închisoare. în același 
an, guvernul național-țărănesc a acor
dat, sub presiunea luptei maselor 
populare, o amnistie politică. De a- 
ceasta ar fi trebuit să beneficieze și 

Haia Lifșiț îm
preună cu grupul 
ei de tovarăși, 
dar, sub diferite 
pretexte,
amnistie n-a fost 
extinsă și asupra 
lor. în semn de 
protest, tînăra re
voluționară și to
varășii ei au decla- 

Această grevă eroi
că, care a ținut peste 6 săptămîni, s-a 
bucurat de solidaritatea muncitorilor 
și a oamenilor cinstiți din țară și de 
peste hotare, care au organizat nenu
mărate acțiuni de protest față de tra
tamentul inuman aplicat de autorită
țile burgheze din România deținuți- 
lor politici. în cele din urmă, după 
43 de zile de grevă a foamei, deținu- 

iți. Haia Lifșiț nu s-a 
bucura de libertate.

Cu 40 de ani în urmă, la 17 august 
1929, a murit Haia Lifșiț, militantă de 
frunte a mișcării revoluționare din țara 
noastră.

S-a născut la 14 decembrie 1903 
într-o familie de mici funcționari, ai 
cărei membri s-au integrat activ în 
mișcarea revoluționară. încă din copi
lărie, Haia a cunoscut situația grea 
a maselor muncitoare, accentuată și 
mai mult de izbucnirea primului război 
mondial. Aceasta a apropiat-o curînd 
de mișcarea muncitorească. în timpul 
liceului ea a citit cu pasiune diferite 
lucrări marxiste și a căutat să răspîn- 
dească ideile revoluționare în rîndu- 
rilo tinerilor ei colegi.

După ce a absolvit liceul, a fost 
primită în rîndu
rile Uniunii Tine
retului Comunist, 
între timp, ea a 
devenit învăță
toare, desfășurîn- 
du-și activitatea 
revoluționară în 
școală, printre ca
drele didactice. 
Urmărită de or
ganele siguranței, 
eliminată din corpul didactic. Pentru 
a-și cîștiga existența, s-a angajat ca 
muncitoare într-o fabrică, prilej de a 
cunoaște direct exploatarea muncito
rilor și lupta acestora pentru o viață 
mai bună. Acest fapt a determinat-o 
să se încadreze și mai ferm în lupta 
revoluționară.

în anul 1924, guvernul liberal a scos 
în afara legii Partidul Comunist din 
România. Legalizarea partidului a fost 
urmată de un masiv val de arestări 
în rîndul membrilor partidului și al 
simpatizanților săi. Atunci a fost ares
tată și Haia Lifșiț și condamnată la 
9 luni închisoare. Partidul comunist 
a organizat evadarea ei. în anii ce 
au urmat, tînăra revoluționară, aleasă 
secretară a C.C. al U.T.C., înfruntîncl 
prigoana burgheză, a contribuit activ 
la organizarea uteciștilor, la educarea 
lor în spiritul luptei împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru o 
viață mai bună celor ce muncesc.

în anul 1928, aflîndu-se la Oradea, 
s-a îngrijit de scoaterea ziarului „Ti
parul leninist" — organul central al 
U.T.C. Siguranța a descoperit însă ti
pografia și a trecut la noi arestări. 
Printre cei arestați s-a numărat și ea. 
Deși supusă la torturi și schingiuiri în 
beciurile siguranței, ea n-a trădat, 
voința ei de luptă n-a putut fi înfrîntă.

După un an de zile a avut loc Ia 
Cluj un mare proces în care au fost 
implicați peste 120 de activiști comu-

în aceste zile, în atmosfera de en
tuziasm și elan creator cu care au 
fost urmărite lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și este în- 
tîmpinată a 25-a aniversare a elibe
rării patriei era firesc ca poeziei să 
i se acorde locul ce i se cuvine în 
cadrul manifestărilor culturale și 
artistice dedicate acestor istorice 
evenimente. Căci, alături de cei
lalți creatori de frumuseți artis
tice, poeții exprimă în versurile lor
— în imagini ce se adresează ne
mijlocit și convingător sensibilității 
publicului larg .......... " ’
epocii noastre, 
profunde ce-i 
structorii unei 
cialismului.

într-un asemenea context se cuvi
ne a fi' apreciată și inițiativa „E- 
lectrecordului" de a imprima un disc 
ce cuprinde versuri ale poeților 
noștri închinate patriei și partidu
lui. Audiate în lectura autorilor, cele 
26 de poeme — reunite sub titlul 
sugestiv : „Frumoase versuri spune 
țara" — dezvăluie un întreg univers 
de idei și sentimente, alcătuind de 
fapt, în ansamblul lor, prin_ gama 
variată de stiluri și modalități ar
tistice, o succintă, dar emoționantă, 
microantologie a liricii noastre con
temporane.

In versuri vibrante, stenice, poeți 
aparținînd tuturor generațiilor — de 
la Tudor Arghezi și Lucian Blaga, 
la Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, 
Zaharia Stancu, Miron Radu Paras- 
chivescu, Szemler Ferenc, Virgil Teo- 
dorescu, Radu Boureanu, Maria Ba- 
nuș, Ion Brad, Ion Horea, Al. An- 
drițoiu, Nichita Stănescu sau Dan 
Deșliu, pînă la mai tinerii stihuitori 
Ana Blandiana sau Adrian Păunescu
— dau glas mîndriei de a aparține
acestor meleaguri și acestui timp is
toric de o inegalabilă măreție. „Cu 
versuri țara te-mpresoară“, — spune 
unul dintre poeți — „din șes, din 
țarini le desprinzi, / cînd grînele 
în primăvară / se-ntind ca niște verzi . . . ______ ____ _
oglinzi. Il ...în inimă le-aduni pe patriei : „Țara mea“ de ton Hartulary
coate, / le vezi cu inima, le știi, / se Dâreleș — Vlaiou Bîrna. „Patrie, pă-,

......................................... mint de aur" de Gheorghe Bazavan 
— Tiberiu Utan șl „Românie, țara mea 
de dor" de Mircea Neagu pe versu
rile lui Traian îancu.

Reliefînd bucuria de a cînta și de 
a cinsti pămîntul țării noastre, Matei 
Socof semnează alături, de Eugen 
Frunză „Mîndrie și cîntec ne ești. 
Românie", Anatol Vieru scrie după 
versurile poetei Veronica Porum- 
bacu „Poporul cîntă", iar Dumitru 
Eremia compune, „Țara mea".

Alături de muzica închinată pa- 
trieț versuri și coruri inspirate 
cîntă partidul. Se impun atenției 
„Odă partidului" de Teodor Bratu, 
„Partid al lumii muncitoare" de 
Gheorghe Dumitrescu-Theodor Balș, 
„Noi te cîntăm în cîntece de slavă" 
de Emil Lerescu—Eugen Frunză sau 
de cunoscuta armonie a melodiei lui 
Radu Paladi din „Partidul, con
știință trează" pe versurile lui Ion 
Brad.

Compozitorii, poeții și-au închi
nat în acești ani cînt.ul și muncii neo
bosite a oamenilor de pe întreg cu
prinsul țării, marilor lor realizări. 
Astfel, Liviu Ionescu semnează „Ti
neret pe șantier", iar Laurențiu 
Profeta „Cîntecul Porților de Fier" 
pe textul lui Constantin Cîrjan, 
omagiu giganticei epopei de curaj 
și efort constructiv. Corul „Pe drum 
de victorii" de Ioan D. Chirescu, pe 
versurile lui Ion Brad, încheie a- 
ceastă impecabilă suită de cîntece 
patriotice.

„Sub mîndre flamuri" — este un 
disc care justifică pe deplin marea 
popularitate 
magiu 
toare.

— spiritul înnoitor al 
sentimentele cele mai 
însuflețesc pe con- 
lumi noi, lumea so-
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cer și-n alte inimi date, / și te 
îndeamnă să le scrii". Este astfel 
exprimat sentimentul de responsabi
litate al poetului care se simte che
mat să dea viață în versul său chipu
lui nou al țării, contribuind la înno- 
bilarea spirituală a contemporanilor 
săi. Tocmai de aceea, frumusețile 
patriei, privite din perspectiva per-

Zilei® dramaturgiei românești la televiziune

„PASSACAGLIA"
de TITUS POPOVICI

ținută ar- 
deplin al 

de tot ceea

S. MOVILEANU

„Sub mîndra
flamuri"

Purtînd adînca semnificație a a- 
cestor zile, înmănunchind în cuprins 
cele, mai reprezentative cîntece pa
triotice, discul „Sub mîndre flamuri", 
editat de „Electrecord", dobindește 
o importanță deosebită. Putem re
cunoaște în acest adevărat con
cert muzică apropiată nouă tutu
ror, muzică ce se adresează mase
lor, muzică pe care fiecare forma
ție corală din oricare colț al țării 
o înscrie la loc de cinste în reper
toriul ei. Acest gen de largă popu
laritate are în cultura muzicală ro
mânească vechi tradiții.

Recentul disc poate fi consi
derat o adevărată antologie, ce 
reunește creații remarcabile ale ge
nului. Seria celor 14 cîntece debu
tează cu imnul „Republică, măreață 
vatră", cîntec de mare popularitate, 
care, prin muzica lui Ioan D. Chi- 
rescu, prin versurile inspirate ale lui 
Eugen Jebeleanu, a însuflețit ani de-? 
rîndul oameni de toate viratele, îm
pletind muzica avîntată, de o largă 
rezonanță, cu versul înaripat, de a- 
leasă calitate artistică. Apoi, cu
noscut s tuturor, corurile închinate

18,

40 de ani de ia moartea 
utecîsteî Haia Lifșiț

această

Haia Lifșiț a fost

teatre
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) :

un fond dra- 
al teatrului 
contemporan 
trebuie să-l 

nu în funcție

rat greva foamei, 
că, care a ținut "

ții au fost eliberai 
mai putut însă 1 
căci trei zile mai tîrziu, la 17 august 
1929, s-a stins din viață.

„Apărătorul proletar" scria la puțin 
timp după moartea ei: „Proletari/ țnl 
nu-și plînge jertfele. Cu pumnii în
cleștați își strînge rîndurile și în re
volta sa crește hotărîrea sa neîndu
plecată de luptă. Pentru greu în
cercatul proletariat din România, me
moria eroicei sale copile — Haia Lif
șiț trebuie să fie un imbold de luptă 
fără cruțare și fără contenire".

Astăzi, cînd se împlinesc țelurile 
luptei pentru care s-au jertfit atîția co
muniști și uteciști — între care și 
Haia Lifșiț — și cînd poporul român 
își trece în1 revistă în ajunul celei de a 
25-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist marile sale realizări 
obținute în construcția socialismului, 
amintirea tuturor celor căzuți în lupta 
pentru libertate și o viață mai bună 
este vie în inimile oamenilor muncii 
din țara noastră.

Silviu ACHIM

Concert coral — 20. Dirijor : Va- 
slle Pântea.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti — 
18.
© Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Ofițerul recrutor — 
20,30.
® Ansamblul folcloric „Perlnlța" 
(în sala Teatrului „C.I. Nottara") : 
Perlnlța mea — 19.

a

ÎN CURÎND LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA"

Există 
maturgic 
românesc 
pe care 
cercetăm 
de apariția sau dispa
riția formulelor și mo
delor, ci în raport de 
momentul istoric pe ca- 
re-l reprezintă, de sem
nificația și puterea lui 
de a emoționa. Teatrul, 
într-o măsură vecin 
poeziei, este în egală 
măsură vecin reporta
jului, altfel spus faptu
lui, evenimentului. 
Ceea ce se erodează în 
timp și prin timp este 
formula, modalitatea; 
rămîne însă esența eve
nimentului, a faptului 
care a dat ființă dra
mei, rămîne drama. De 
aceea, după atîția ani 
de la premieră, nici 
„Ziariștii" lui Al. Mi- 
rodan, nici „Passaca
glia" lui Titus Popovici, 
reluate de televiziune 
în cadrul „Zilelor dra
maturgiei românești", 
n-au dat senzația unor 
piese vechi, epuizate. 
Iar ideea televiziunii 
de a monta aceste pie
se care, la premieră, au 
stârnit un larg interes 
de public, este întru 
totul justificată de ne
cesitatea repunerii în 
circulație a valorilor li
terare și teatrale create 
în urmă cu ani, pentru 
o nouă confruntare cu 
publicul, de faptul că 
ele n-au intrat în conul 
de umbră al artei.

„Passacaglia" a fost, 
pentru dramaturgia 
noastră, o experiență 
interesantă, inedită, sa
lutată ca atare de public 
și critică. Intr-un con
text teatral de confrun
tări categoriale și ca
tegorice (bine-rău, ade- 
văr-minciună, etc.), pie
sa lui Titus Popovici 
punea un accent în 
plus pe dezbaterea in
terioară,- încerca o des
chidere mai mare asu-

pra unor procese sufle
tești. Cazul lui Andrei 
este mai mult decît un 
caz de mutilare fizică ; 
asupra lui, contactul cu 
fasciștii are și un efect 
de mutilare morală. 
Violența criminală a le
gionarului și a soldatu
lui fascist, duplicitatea 
oberleutnaptului Knapp, 
la care se adaugă cei 
patru ani de claustrare, 
îl îndepărtează de oa
meni, iar sentimentul 
ratării se transformă în
tr-un sentiment nega
tor, un amestec de dis
preț și teamă de uma
nitate. Toate raporturi
le tînă-ului pianist cu 
lumea erau false, bă
trânul profesor de mu
zică, protectorul său, se 
dovedește un ratat care 
bea într-una ca să-și 
uite neputința, Ada se 
îndrăgostește de primul 
om de acțiune pe care-l 
întîlnește, fiindcă e să
tulă de mimarea acțiu
nii, Knapp, care-i vor
bește cu evlavie de 
Beethoven și Kant, nu 
este cu nimic mai pre
sus de troglodiții asa
sini din preajma lui... 
Izolat de lume, Andrei 
nu are cum să facă dis
tincții și ierarhii, căci 
îi lipsesc termenii de 
referință ; de aceea lu
mea îi apare egală și a- 
măgitoare, iar orice 
efort de a și-o apropia, 
inutil.

Procesul dramatic pe 
care-l propune Titus 
Popovici este unul de 
declaustrare, de reveni
re la umanitate, și la 
începutul acestui pro
ces se află Andrei după 
dialogul revelator cu 
Mihai. Structura de 
idei, caracterul de dez
batere morală îi păs
trează piesei interesul 
nealterat pentru specta
torul de azi.

Am avut prilejul să 
verificăm actualitatea 
„Passacagliei" datorită

spectacolului realizat la 
televiziune de Mihai 
Dimiu, într-o adaptare 
ce condensează mult 
textul, dinamizând ac
țiunea dar și sărăcind-o 
cumva de atmosferă, de 
unele nuanțe. Se știe 
însă că spectacolul de 
televiziune rezumă în
totdeauna piesa desti
nată scenei și, prin a- 
ceasta, sacrifică unele 
semnificații și valori.

Distribuind în gene
ral actori tineri, foarte 
tineri, regizorul a com
pensat în parte abre
vierea textului original 
prin candoarea juvenilă 
pe care o capătă per
sonajele în discuțiile lor 
grave despre i fericire, 
adevăr, singurătate și 
luptă, dîndu-le un fel 
de detașare aproape 
naivă, aproape incon
știentă în suferință. An
drei (Cornel Ciuperces- 
cu), Ada (Dora Ivan- 
ciuc) și Mihai (Mihai 
Dobre) apar astfel ca 
niște copii ingenui ai 
revoluției, pe care suc
cesiunea evenimentelor, 
culminând cu insurec
ția antifascistă, îi 
maturizează precoce 
înainte ca ei să știe 
bine ce ar fi trebuit 
să facă în viață, cum 
ar fi trebuit să acțio
neze. Este o altă viziu
ne a piesei, mai puțin 
profundă decît aceea 
pe care o acreditase 
montarea tulburătoare 
a lui Liviu Ciulei, dar 
și aceasta descoperitoa
re de sensuri. Poate că 
tinerii interpreți s-au 
descurcat mai greu în 
structura textului decît 
actorii experimentați 
(Tudorel Popa și Geor
ge Ferra), însă au dat 
personajelor, implicit 
piesei, mai multă pros
pețime și puritate, con- 
firmîndu-i viabilitatea.

Dumitru SOLOMON

adus
a genului, un demn o- 
marilor zile de sărbă-

Smaranda OȚEANU
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tarea datelor geologice și poate duce 
la economii considerabile în exploa
tarea unui zăcămînt de petrol.

S-a mers și mai departe. Urmă
rind, pe o perioadă de mai mulți ani, 
distribuția izotopică dintr-un zăcă
mînt din zona Piteștiului, s-a con
statat, spre surprinderea cercetători
lor, că repartizarea deuteriului în 
subteran se modifică substanțial în 
timp. Rezultatul a fost interpretat 
ca fiind produs- de scurgerea subte
rană a țițeiului către sonde. S-au 
trasat adevărate hărți ale scurgerilor 
subterane, care au fost pentru prima 
oară „vizualizate" prin analizele izo- 
topice. Nu mai e nevoie de subliniat 
importanța pe care o are această 
imagine a scurgerii fluviului subte
ran de „aur negru" pentru exploata
rea sa rațională. în prezent, metoda 
se experimentează pe scară largă, în 
strînsă colaborare cu Institutul de 
foraj și extracție din Cîmpina. Ea a 
stîrnit un interes deosebit și peste 
hotare și este sprijinită și printr-un 
contract cu Agenția atomică interna
țională de la Viena, interesată în 
dezvoltarea acestor lucrări.

Analizele de deuteriu au fost ex
tinse și la apele subterane. Un interes 
deosebit îl prezintă pînza de apă 
freatică ce se întinde sub Cîmpia 
Dunării, de la munte pînă sub matca 
fluviului. Se știe încă foarte puțin 
despre această rezervă de apă, esen
țială pentru dezvoltarea industriei și 
irigațiilor în această parte a țării. în 
prezent,, o dată cu alte lucrări hidro
logice, colectivul nostru analizează 
conținutul izotopic al acestor ape sub- 

' terane, sistematic și la scară largă 
Rezultatele indică și aici posibilitatea 
de a urmări mișcarea subterană prin 
analize izotopice, și deci de a de
termina disponibilitățile de apă.

în fine, pot fi amintite aplicațiile 
în agricultură ale izotopilor stabili, 
în special azotul greu, care este întîi

-■>
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Viitoarea premieră a cinematografului „Patria" din 

Capitală va fi o ecranizare după Dostoevski, realizată 
de Ivan Pîriev. La cea de-a Vl-a ediție a Festivalului 
internațional al filmului de la Moscova, desfășurată sub 
deviza „Pentru umanismul artei cinematografice, pen
tru pace și prietenie între popoare", filmul „FRAȚII

încorporat îngrășămîntului. Nefiind 
radioactiv, acesta este apoi împrăș
tiat pe terenuri experimentale rela
tiv întinse. Ulterior, izotopul este 
parțial regăsit în plantă ; cu cît este 
prezent în cantități mai mari, cu atît 
se poate spune că planta a asimilat 
mai bine îngrășăm intui. In colaborare 
cu Institutul central de cercetări 
agricole, s-a dezvoltat un program de

aplicații, în care colectivului de la 
I.F.A.-Cluj i-a revenit elaborarea me
todelor de analiză izotopică și efectua
rea acestor analize la un mare număr 
de probe. Cercetările fac parte din- 
tr-un program internațional, inițial 
de Agenția atomică internațională de 
la Viena și efectuat în mai multe 
țări din Europa și America Latină 
Rezultatele sînt deosebit de conclu
dente, mai ales pentru cultura po
rumbului.

Alte aplicații ale izotopilor activi 
se referă la defectoscopia gama, la 
nivelmetrie, la studii de uzură a mo
toarelor, la analiza radioactivității 
apelor potabile etc. Ele au contribuit 
în măsură crescîndă la răspîndirea 
tehnicilor nucleare în practică. Pri
vind în urmă, reiese că progresul 
realizat în ceva mai mult de un de-

KARAMAZOV" a polarizat interesul cineaștilor clin 
peste 70 de țări ale lumii, obținînd Premiul special 
al juriului. Filmul se bucură de o distribuție de ex- 
celenți actori : Mark Prudkin, Mihail Ulianov, Kiril 
Lavrov. Andrei Miagkov, Lionella Pirieva, Svetlana 
Korkoșko.

ceniu este apreciabil, avînd ca re
zultat succese de prestigiu în toate 
compartimentele industriei noastre.

Este cunoscut rolul pozitiv pe care 
îl au contractele încheiate între uni
tățile de cercetare și beneficiarii din 
industrie. Contractele duc la o con
centrare pe subiectul cercetării, la 
stabilirea unui program dirijat de 
scopuri practice, ele fixează termene,

deci o răspundere sporită față de 
tema investigată. în același timp, 
remunerația cuvenită poate duce la 
autofinanțarea cercetării, deci la 
rentabilizarea acestei activități. Nu
mai în acest an, secția din 
I.F.A. a încheiat contracte în 
de 1 550 000 de lei.

Sistemul contractual suferă 
unele deficiențe, care, după 
mea, îi micșorează eficacitatea, 
refer la faptul că în contracte se 
prevede plata doar pentru manopera, 
orele de proiectare, materialele con
sumate în cursul lucrărilor de cer
cetare sau chiar valoarea aparatului 
construit Deci, numai efortul direct 
legat de aplicații. Se uită însă că aici 
e vorba, în general, de servicii care 
deobicei sînt rezultatul unor înde
lungate eforturi de cercetare ante-

Cluj a 
valoare

însă de 
părerea 

Mă

rioare. Cînd se achiziționează din 
străinătate un procedeu sau un apa
rat, de regulă, se plătește o licență, 
care reprezintă tocmai remunerarea 
acestui efort. Nu există încă o regle
mentare privind rezultatele similara 
obținute în țară.

Consecințele acestui mod de a privi 
aplicațiile nu sînt dintre cele mai fe
ricite. Se stimulează micile servicii, 
construcțiile și soluțile ad-hoc, dar 
nu este de loc avantajată cercetarea 
anevoioasă de soluții noi, într-un cu- 
vînt producția intelectuală ce repre
zintă producția cea mai valoroasă a 
unui colectiv de cercetare. Or, în 
țările avansate, multe institute se fi
nanțează numai prin valorificarea 
produsului intelectual, sub formă de 
proiecte originale, date tehnice, elabo
rări de prototipuri.

Desigur în cazul nostru, e încă 
foarte greu să găsești un beneficiar 
interesat în aplicații nucleare. Inte
resul în această direcție nu se va 
dezvolta decît pe măsura apariției și 
dezvoltării unei industrii nucleare în 
țara noastră. Evident, cercetările nu 
pot aștepta acest moment, ele fiind 
chemate să devanseze perioada indus
trială. Iată de ce am apreciat ca deo
sebit de importantă măsura preconi
zată de Directive de a se iniția cer
cetări prioritare în probleme de in
teres național. După cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Ra
portul Comitetului Central prezen
tat Congresului, „nu ne putem mul
țumi să apelăm numai la import de 
inteligență"

în lumina hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului, perfecționînd 
continuu legăturile dintre cercetare 
și producție, oamenii de știință, cer
cetători, specialiștii din uzine sînt 
ferm hotărîți să facă totul pentru ca 
știința să slujească în tot mai mare 
măsură societatea noastră, pentru ca 
România să-și cîștige locul cuvenit 
în cadrul producției mondiale de in
teligență.
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PLECAREA UNOR DELEGAȚII 
CARE AU PARTICIPAT

LA CONGRESUL AL X-LEA 
AL P.C.R.

Delegația Partidului
Comunist din Danemarca

Duminică la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist din Danemarca, care a partici
pat la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ib Norlund, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.D., și Villy Fuglsang, membru

Delegația 
Comunist

al Biroului Politic al C.C. al P.C.D. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Florian Dănălache și Leonte 
Răutu, membri ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și Atanase 
Diaconescu, adjunct al ministrului 
industriei chimice.

Partidului
Mexican

DUMINICA SPORTIVA
„ROMÂNII AU SURPRINS

Șl AU ZGUDUIT 
LUMEA TENISULUI”

Sărbătoarea sportului sătesc 
continuă pe marile stadioane

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA DE LA LIVIV RODESCU

r-

i j

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului Co
munist Mexican, care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Din delegație au făcut parte to
varășii Jose Encarnacion Perez, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. Mexican, Manuel Gon
zales, membru al C.C. al P.C.

Mexican, și Antonio Franco, cola
borator al C.C. al P.C.M.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala tovarășul Manuel San
chez, membru al C.C. al P.C. Domi
nican, care a reprezentat acest 
partid la lucrările celui de-al X- 
lea Congres al P.C.R.

Dominican
La plecare, pe aeroportul Bănea

sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Dumitru Simulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Vasile Io- 
nescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R. (Agerpres)

Resiirș©
(Urmare din pag. I)

naturale
și marfă se caracterizează printr-o 
linie neascendentă. Uneori, creș
terea productivității preconizate în 
documentații nu s-a confirmat în 
realitate. Nu s-a avut în vedere 
efectul negativ al mecanizării și pă- 
șunatului asupra potențialului tere
nurilor stuficole. La toate acestea 
se adaugă și unele neajunsuri în 
activitatea constructorului, privind 
organizarea muncii pe șantiere, amî- 
narea dării în exploatare a unități
lor amenajate.

Din analiza factorilor ce condițio
nează îndeplinirea planului de pro
ducție preconizat pentru următorii 
ani rezultă necesitatea terminării 
amenajărilor începute în unele in
cinte stuficole, asimilării și execu
tării dispozitivelor de balotat stuf, 
a agregatelor pe pneuri de joasă 
presiune și perne de aer, capabile 
să asigure recoltarea întregii canti
tăți de stuf industrial, să protejeze 
fondul stuficol, să asigure integri- 

. tatea florei și faunei Deltei Dunării, 
în urma cercetărilor efectuate de 
Stațiunea experimentală Maliuc, 
între anii 1967—1968,' a rezultat o 
posibilitate de valorificare superioa
ră a terenurilor din Deltă prin plan
tarea stufului Arundo-donax. Dat 
fiind faptul că primele rezultate sînt 
încurajatoare se impune impulsio
narea activității de aclimatizare și 
introducere a cultivării lui la scară 
industrială. Nu mai puțin importan
tă apare necesitatea valorificării su
perioare a stufului neindustrial, care 
se găsește în Deltă din abundență. 
De aceea, considerăm necesar să se 
studieze posibilitățile construirii la 
Tulcea a unei fabrici de paste semi- 
chimice pentru producerea de car
toane și ambalaje.

Delta Dunării dispune și de impor
tante zăcăminte naturale. Sînt cunos
cute însemnatele rezerve de nisipuri 
cu un bogat conținut de minerale 
grele la Sf. Gheorghe și alte bogății 
ale Deltei ce așteaptă a fi puse în 
exploatare. Considerăm necesar,să se 
întreprindă, în continuare, studii 
geologice, dat fiind faptul că cerce
tarea nu a dat încă un răspuns asu
pra bogățiilor subsolului Deltei — 
activitate care se circumscrie organic 
în cadrul indicațiilor formulate ia 
Congresul al X-lea al partidului.

Unică în Europa pentru pitorescul 
său, Delta Dunării atrage an de an 
un număr sporit de turiști. Ca ur
mare a creării Agenției internaționale 
O.N.T. Tulcea, ca și a dării în folosin
ță în această localitate a modernului 
complex hotelier, numărul turiștilor 
ce au vizitat Delta Dunării în anul 
trecut a fost cu 98 la sută mai mare 
decît în 1967. Rezultă că pe lîngă im
portanța sa economică, Delta Dunării 
poate deveni un dezvoltat centru tu
ristic, cu posibilități nelimitate de ex
ploatare a frumuseților unice de care 
dispune această minunată parte a ță
rii noastre. Oficiul Național de 
Turism a stabilit ca și în ju
dețul Tulcea și, în special, în Delta 
Dunării, capacitatea de deservire a 
turiștilor din țară și străinătate să 
crească de la an la an. Or, pentru 
aceasta este necesară lărgirea bazei 
materiale de transport, creșterea ca
pacității de cazare, punerea în va
loare a unor noi monumente ale na
turii, cum ar fi pădurile Letea și 
Caraorman.

în Delta Dunării se desfă
șoară un volum mare de cer
cetări de către numeroase departa
mente, institute de cercetări și învă- 
țămînt, dar acestea se fac dispersat, 
izolat, fără colaborare și un acord 
comun. Din această cauză, de multe 
ori se irosesc fonduri bănești, se cer
cetează în paralel probleme asemă
nătoare, fără eficiență practică Nerar 
țional se utilizează mijloacele de 
transport. Iată de ce considerăm că 
este necesară înființarea unei uni
tăți de transport, care să deservească 
toate întreprinderile interesate. Con
comitent, cercetările, ca și activitățile 
productive din Deltă nu trebuie să 
pericliteze integritatea cadrului bio
logic natural. Pentru aceasta este ne
cesar să se constituie un colectiv de 
specialiști care să analizeze periodic 
problema valorificării și conservării 
resurselor Deltei și să propună solu
țiile cele mai adecvate.

Valorificarea complexă a bogățiilor 
naturale ale Deltei va permite, în 
viitorul cincinal, ca și județul nos
tru, alături de celelalte județe ale 
țării, să-și aducă o contribuție spo
rită la dezvoltarea continuă, de an
samblu, a economiei naționale, la 
realizarea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 august. în țară : vreme în 
general călduroasă, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice, mai ales în nordul țării. Vîntul 

t va sufla slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
11 și 19 grade, iar maximele între 
24 și 32 de grade. în București : 
vreme în general călduroasă, cu ce
rul variabil, favorabil averselor în 
cursul după-amiezelor. Vînt slab pînă. 
la potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

s-a realizat etanșeita
tea cabinei de comandă, 
atenuîndu-se astfel zgomo
tul provenit din sala ma
șinilor. Un lucru însem
nat în decursul aces
tui deceniu a fost reduce
rea prețului de cost al lo
comotivei Diesel-electrice 
cu 40 la sută, prin specia
lizarea cadrelor și micșo
rarea duratei de execuție. 
Studiindu-se fiecare etapă, 
pe baza organizării știin
țifice a producției, mano
pera din ciclul total tehno
logic a fost redusă cu șase 
luni de zile.

Pe planșetele proiectan- 
ților ni se înfățișează noi 
imagini, care prefigurează 
diversificarea producției 
de mașini cu tracțiune fe
roviară, pentru a face față 
cerințelor mereu crescînde 
ale economiei naționale și 
ale pieței externe. Proiec
tarea locomotivei Diesel- 
electrice de 2 500 de cai pu
tere înaintează paralel cu 
programele mai evoluate, 
iar această locomotivă des
tinată șă funcționeze în 
condiții tropicale, va apă
rea în curînd. Ne o- 
prim în fața unui exem
plar care reprezintă o va
riantă de locomotivă cu 
viteza sporită pentru tre
nurile rapide. Primele lo
comotive de acest fel au 
fost livrate anul trecut.

Pe podul rulant trec 
subansamble ale locomoti
vei electrice de 5850 C.P., 
dotată cu redresoare cu si
liciu. Cu doi ani în urmă 
a apărut primul reprezen
tant al acestui tip, iar anul 
acesta căile ferate vor fi 
dotate cu douăzeci și cinci 
de asemenea locomotive 
Specialiștii ne spun că. în 
curind, și această locomo
tivă va fi livrată la export.

Sîntem împresurați de 
hale noi, care par viaducte 
de oțel profilate în văzduh, 
hale roșii, care se extind, 
iau cu asalt spațiul din 
preajmă, împresoară ora
șul prinzindu-1 intr-un 
contrafort rezistent și sta
bil. Trecem prin pavilioa
nele în care se bobinează,

Indiscutabil, o vic
torie de prestigiu mon
dial, fără precedent in 
istoria tenisului ro- 
mâneso și cu atît mai 
mult pe deplin merita
tă. Țiriac și Năstase 
au fost protagoniștii 
unei bătălii aprige, în 
balanța căreia au a- 
-uncat cu maximă ge
nerozitate măiestria, 
dîrzenia și voința de 
a învinge, adeseori 
împietrind, pur și sim
plu, pe aprinșii supor
teri englezi, din tribu
nele arhipline ale 
IVimbledon-ului. Cu re
zultatul final de sîm
bătă — scrie ziarul ■ 
„Sunday Times" — ro
mânii „au surprins și 
au zguduit lumea teni
sului".

Șocul este general și 
toate ziareje de dumi
nică spriuveu amără
ciune că pentru gazde 
a fost „o dezamăgire 
agonizantă" („Sunday 
Mirror"), „un final de- 
cepționant" („Sunday 
Times") sau „sfîrșitul 
unui vis britanic" — 
cum remarcă „Sunday 
Telegraph", care mai 
adaugă : „Rezultatul a 
fost tot atît de depri
mant pentru cei 7 000 
de spectatori, pe cit a 
fost de entuziasmant 
pentru români". Iar 
„Observer", intr-un 
amplu reportaj, recu
noaște că j,întreg cre
ditul trebuie acordat 
lui Țiriac și lui Năs
tase care, deși au ju
cat departe de casă și 
□e gazon, un teren ce 
nu-1 preferau, potrivit 
propriei lor mărturisiri, 
s-au ridicat totuși dea
supra handicapurilor 
intr-o manieră splendi
dă".

Căpitanul echipei en
gleze, Headley Baxter, 
remarca, într-o 
cuție cu ziariștii : 
sperat că vom 
în fața românilor 
că vom 
șansă in 
S.U.A.

manța unor jucători de 
certă valoare. Totuși, 
cu modestie, Țiriac îmi 
declara că nu a reu
șit să se acomodeze pe 
deplin cu gazonul. Mai 
trebuia învinsă și ten
siunea care sîmbătă 
devenise copleșitoare 
la Wimbledon, mai a- 
les după ce tenacele 
Stilwell, într-o formă 
nemaiatinsă de el în 
carieră, reușise să cîș- 
tige la Țiriac.

La 2—2 soarta întîl- 
nirii depindea de rache
tele lui Năstase și Cox. 
Primul set, luat de Cox 
cu 6—3, fusese consem
nat în ziarele londoneze 
de seară ca deschizînd 
drumul Marii Britanii 
spre Cleveland, pentru 
intîlnirea finală din 
„Cupa Davis“ cu echi
pa Statelor Unite. Cu 
riscul de a repeta poa
te ceea ce ați mai a- 
flat, vreau să arăt că 
Năstase a avut o re
venire uluitoare, a scos 
mingi imposibile, a 
tras servicii imparabi- 
le, voleuri năpraznice 
sau plasate iremediabil 
în colțuri, deșcumpă- 
nindu-1 total pe Cox și 
cîștigînd setul al doilea 
cu 6—1. Cu încrederea 
recăpătată, jucătorul 
român a fost în conti
nuare imbatabil, a do
minat cu autoritate în 
fața plasei, s-a mișcat 
cu agilitate pe tot te
renul, l-a purtat pe Cox 
prin colțuri, sufocîn- 
du-1. Punctul culmi
nant al acestor momen
te dramatice a fost a- 
tins in ultimul set, cînd 
Năstase, conducînd cu 
5—4, a servit de două 
ori la rînd în plasă. Era 
ultimul ghem și 40—15

pentru Cox, în fața tri
bunelor amuțite. Âu ur
mat cîteva servicii im
pecabile și ultima lovi
tură, un voleu decisiv, 
după care jucătorul ro
mân și-a aruncat rache
ta spre ceruri și a stri
gat de s-a auzit în toa
te microfoanele : „Bra
vo, Năstase, ai cîști- 
gat !“.

Exclamație pe deplin 
îndreptățită și, desigur, 
împărtășită de toți 
sportivii din țara noas
tră. După un turneu 
lung și dificil, în care 
au fost angajate echi
pele a 54 de națiuni, ju
cătorii noștri ajung 
pentru prima dată in fi
nala „Cupei Davis“, ur- 
mînd să-i întîlnească pe 
redutabilii ei deținători, 
nord-americanii. întîl- 
nirea de la Cleveland 
(19—21 septembrie) va 
fi — după cum mi-a 
spus antrenorul Cobzuc 
— mult mai grea decît 
cea de pe Wimbledon.

Indiferent de rezulta
tul ce-1 vor realiza ju
cătorii noștri la Cleve
land, victoria României 
în fața Angliei chiar pe 
sanctuarul tenisului 
mondial, cum este de
numit Wimbledon-ul, 
constituie și va. rămîne 
in istoria tenisului tri
color, a sportului româ
nesc în general, ca un 
moment epocal. „Cupa 
Davis“ n-a luat încă 
sfîrșit, fiind deci posi
bil ca echipa noastră să 
spere (de ce nu ?) chiar 
la .cucerirea trofeului. 
Această posibilitate au 
evidențiat-o o serie de 
specialiști neutri, prin
tre ei aflîndu-se, l-am 
citat mai sus, și antre
norul englez Baxter...

Autentică sărbătoare 
tesc pe stadioane ale 
naliștii „Cupei tineretului" și-au con
tinuat ieri la stadionul „23 August" 
și in incinta 
pe stadionul 
renul de fotbal al stadionului 
litehnica" și, cei mai mulți, pe dife
ritele terenuri ale stadionului „Tine
retului" disputele decisive ale marii 
lor întreceri, organizată în cinstea ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei.

Entuziasmul tineresc al competito
rilor, specific în fond tuturor spor
tivilor, dinamismul, voința, dîrzenia, 
deplina sportivitate — prezente ori
unde, la toate meciurile pe echipe 
sau in încleștarea ce o reclamă în
trecerile individuale — merită subli
niate cu prisosință, înainte de orice. 
Nici calitatea disputelor, nivelul 
lor tehnic, unele mlădițe ale ta
lentului in perspectivă n-au scăpat 
aprecierii generale, a tuturor ce
lor aflați ieri, ca și alaltăieri, în 
tribune. Este, fără discuție, un me
rit al „Cupei tineretului de la sate", 
al organizatorilor ei, faptul că fina
lele, poate și întrecerile din faze an
terioare, au trezit interesul unora din
tre specialiștii cei mai autorizați din • 
sporturile cu mare priză și în rîndu- 
rile tineretului sătesc. In imediata a- 
propiere a terenurilor, discutînd cu
sportivii, cu antrenorii lor, dindu-le

......................... --‘—ț*. ~t a- 
dintre specialiștii fe-

... ,
recordmanii naționali. Nu poate tre
ce neobservată, desigur, nici prezen
ța în teren, pentru a conduce me
ciurile, pentru a asigura desfășurarea 
lor la cea mai înaltă cotă, a arbi
trilor de primă mărime, inclusiv a 
arbitrilor posedind ecuson internațio
nal.

Pe lista de onoare a campionilor, a 
medaliaților primei finale pe țară a 
„Cupei tineretului de la sate", listă 
deschisă sîmbătă de atleți, au apărut 
de ieri noi nume. Georgeta Tache 
(Dîmbovița), Măricel Asiniuc (Boto
șani), Margareta Nagy (Brașov), 
Eduard Neagu (Caraș-Severin) au 
cîștigat finalele, pe categorii de vîrstă 
(junioare, juniori, senioare, seniori), 
ale probei de 100 m plat; Jana Mircea 
Savu (Maramureș) — aruncarea greu-

a sportului să- 
Capitalei; fi-

bazei „Universității", 
„Republicii", pe te- 

„Po-

sfaturi de înaltă competență, se 
flau unii " ' . ' ",
derali, unii dintre campionii

dis- 
„Am 

cîștiga

avea o bună 
meciul cu 

Am pierdui 
insă. Să știți că echipa 
S.U.A. nu trebuie să 
privească cu ușurință 
meciul cu România. 
Dacă noi aveam șanse 
în fața formației ame
ricane, vă dați seama 
că tenismenii 
au la rindul 
mai mari ca 
tre“.

Antrenorul 
zuc, cu care 
bit după întîlnire, mi-a 
spus că handicapul 
gazonului fusese ' apre
ciat de englezi ca de
cisiv pentru ei, 
well și " 
siderați 
Tocmai 
rata el 
acestui 
cit și a celor doi ași 
ai tenisului englez, nu 
putea fi decît perfor-

loi
ale

români
• șanse 
! noas-

Gh.
am

Cob- 
vor-

Stil- 
Cox fiind con- 
mari favoriți. 
de aceea — a- 
— înfrîngerea 
obstacol major,

în care se toarnă și se taie 
metalul. Spațiul de pro
ducție al fabricii de loco
motive a crescut de trei 
ori, în timp ce producția 
de locomotive Diesel-elec
trice a crescut de paispre
zece ori. Au sosit utilaje 
speciale care permit creș
terea continuă a produc
tivității muncii. în uruitul 
de motoare, atenți la su
netele de avertizare care 
însoțesc podurile rulante 
alunecînd deasupra cape
telor noastre, ne oprim la 
instalația de sablat pentru 
cutia locomotivei, apoi la 
instalația semiautomată 
pentru vopsire și uscare.

li cunoașteți, desigur. ION TIRIAC (dreapta) și ILIE NĂSTASE, autorii excepționalei per
formanțe a tenisului românesc

tații; Virgil Popescu (Hunedoara) — 
lungime juniori; Dan Michiu (Boto
șani) — 800 m ; Ion Safta (Argeș) — 
3 000 m plat; D. Maxim (Ilfov) 
înălțime juniori etc.

In arena de la „Universității" s-au 
încheiat aseară și întrecerile de 
trîntă, denumite, nu fără temei, „în
trecerile voinicilor". Căci, intr-adevăr, 
trebuia să fii voinic nu glumă pentru 
a ajunge campion, pentru a putea 
urca pe una din treptele podiumului 
de onoare al primilor trei clasați. La 
startul finalelor s-au prezentat inițial 
171 de concurenți. Și campioni n-au 
putut fi decît 6. Iată-le numele, în 
ordinea categoriilor : Gh. Călinescu 
(Dîmbovița), I. Corco (Harghita), 
1. Bidilică (Prahova), I. Stanciu (Ar
geș), M. Trifan (Galați), M. Mișa 
(Constanța).

La fotbal, surprizele au fost excluse. 
Echipele favorite, avînd un plus de 
pregătire dinainte știut, au cîștigat 
toate meciurile eliminatorii și-și vor 
disputa finala propriu-zisă miine pe 
stadionul „23 August". Finalistele sînt: 
Unirea Mînăstirea (Ilfov) și Unirea 
Tomnatic (Timiș).

In sporturile pe echipe, un evi
dent echilibru există la oină. Ieri di
mineață, de pildă, meciurile au durat 
mult peste timpul ce le fusese afec
tat. Și aceasta datorită tocmai faptu
lui că în majoritatea cazurilor echipe
lor la „prindere" le-a trebuit destul 
timp pentru a acumula puncte. Sub
liniem din noianul de însemnări sur
prizele pe care continuă să le producă 
echipa din Turnu Roșu (Sibiu), o echi
pă de copii am putea spune, care ține 
în șah formații cu experiență (ieri, 
spre exemplu, a terminat la egali
tate, 6—6, cu formația din Gîngiova, 
campioana județului Dolj), seria de 
victorii, scontate de altfel, ale echipe
lor din Curcani (Ilfov), Olteni (Te
leorman), Gherăești (Neamț), Rîm- 
nicelul (Buzău) — primele două vor 
disputa astăzi un adevărat derbi al 
grupei A — precum și „ghinionul" 
echipei din Tătărani (Dîmbovița) care 
a pierdut ambele meciuri la numai 
două puncte diferență.

Pentru astăzi, programul finalelor 
prevede meciuri la handbal, volei și 
oină — dimineața (8—12) și după- 
amiază (17—19,30) — toate pe terenu
rile de la stadionul „Tineretului". In- 
formînd cititorii despre acest program, 
îi considerăm invitați la întreceri.

FOTBAL

I. DUMITRIU

IERI IN DIVIZIA B
Seria 1. Politehnica Galați — Glo

ria Bîrlad 3—0, Poiana Cîmpina — 
Metrom Brașov 0—1, Portul Con
stanța — Ceahlăul Piatra Neamț 4—0, 
Flacăra Moreni — Dunărea Giurgiu 
2—0, Chimia Suceava — Sportul Stu
dențesc 2—0, Metalul Tîrgoviște — 
Oțelul Galați 4—2, Știința Bacău — 
Progresul București 2—0.

Seria a Iî-a. Ripensia Timișoara — 
Minerul Baia Mare ' ‘ 
Arad — C.S.M. Reșița 1- 
Oradea — A.S. Cugir 2- 
Anina ’' ' ’ ’ “.
2—0, Olimpia Satu Mare — 
putere Craiova 2—0, Metalul Hune
doara — Vagonul Arad 0—0, Gaz 
metan Mediaș — C.F.R. Timișoara 
1—0.

1—0,
1—1, 

_ 2—0, 
Metalul Turnu

C.F.R. 
Olimpia 
Minerul 
Severin 
Electro-

® Bilanțul românesc la 
„europene" : 8 medalii 
(două de aur, patru de 
argint, două de bronz)

*MOSCOVA. (Prin telefon, de 
la trimisul special al Agerpres, 
A. Berger). — O asistență re
cord a urmărit duminică pe 
lacul Himki, din apropierea 
Moscovei, întrecerile din ulti
ma zi a campionatelor euro
pene de caiac-canoe. Sportivii 
români s-au numărat din nou 
printre protagoniștii campiona
telor, obținînd o medalie de aur 
și două de argint. Medalia do 
aur a fost cucerită de I. Pa- 
tzaichin și S. Covaliov în proba 
de canoe 2 (1 000 m). Echipajul 
nostru a condus aproape de la 
început și a avut resurse să re
ziste atacurilor succesive ale 
echipajului U.R.S.S. Pe ultima 
parte a cursei, în disputa pen
tru medalii, a intrat și cel de-al 
doilea echipaj al României, al
cătuit din C. Manea și V. Ca- 
labiciov, care a cucerit în cele 
din urmă medalia de argint. 
Primele trei echipaje au reali
zat următorii timpi : România I : 
3’57”30/100 j România II : 3'59” 
02/100 ; U.R.S.S. : 4’00”63/100.

Cu mare interes a fost urmă
rită ultima probă a campiona
telor, 
4x500 
venit 
mația 
din Botez, Iacob, Zafiu și Ver- 
nescu, s-a clasat pe locul doi, 
cucerind medalia de argint. O 
comportare frumoasă a avut 
de-a lungul întrecerii acestei 
probe tînărul Zafiu, care a re
făcut terenul pierdut în schim
bul trei.

Iată campionii europeni la 
celelalte probe : caiao 1 (1000 
m) — Saporenko (U.R.S.S.) j 
caiac 2 (500 m) fete — U.R.S.S. ; 
caiac 2 (1 000 m) — U.R.S.S.; 
canoe 1 (1 000 m) — Vichman 
(Ungaria) [ caiac 4 (10 000 m) — 
Norvegia.

La actuala ediție a campio
natelor europene, sportivii 
români au obținut în total 
2 medalii de aur, 4 de argint 
și 2 de bronz.

ștafeta de caiac simplu 
m, în care victoria a re- 
echipajului U.R.S.S. For
țării noastre, alcătuită

CAMPIONATELE DE ATLETISM

*

(

*

verde a cîmpiei sau mai 
degrabă un monolit care 
permite trecerea dintr-o 
fabrică în alta fără difi
cultate, realizînd un proces 
de flux care se încheie cu 
produse finite de mare 
complexitate, atestînd pro
gresul și capacitatea crea
toare a industriei româ
nești.

Ne întreținem cu directo
rul tehnic, ing. Nicolae 
Niță, de la care aflăm că 
transformatoarele pentru 
locomoțivele electrice, im
portate' la început, sînt azi 
asimilate și produse în 
uzină. Lăsînd de mult in 
urmă faza debutului, co-

numente impunătoare ale 
tehnicii moderne pe plat
forma de beton, la 
nivelul barajului în faze 
avansate se află proiec
tele pentru autotransfor- 
matoarele de 400 MV A, 
destinate rețelelor care 
urmează să intre în 
curînd în funcțiune. Ener
giile foarte ridicate se 
transportă mai economic 
la tensiuni înalte iar eta
pele parcurse de energia 
electrică par să ne vor
bească despre înseși trep
tele puterii noastre eco
nomice. Cu zece ani în 
urmă am trecut de la 
60 KV la 110 KV, apoi ten-

Creație, îndrăzneală, 
maturitate

Nici o piesă nu trece ne
cercetată de aparatele de 
mare precizie și sensibili
tate. Aceste instalații por
tabile pentru controlul 
metalelor, bazate be raze 
roentgen și ultrasunete, 
pipăie articulațiile locomo
tivelor, sondează anatomia 
lor și dau sentințe cate
gorice pentru orice ele
ment care nu întrunește 
calitățile optime.

Uzina „Electroputere" 
constituie un ansamblu de 
fabrici care produc, în 
afară de locomotive, gene
ratoare electrice, aparataj 
electric de înaltă tensiune 
și transformatoare. între
gii! complex este unit sub 
aceeași emblemă și în fie
care unitate în parte ni se 
înfățișează același feno
men : hale noi răsar între 
hale mai vechi. întreaga 
unitate a devenit un arhi
pelag dispus pe mantia

lectivul lucrează la exe
cuția celor mai mari trans
formatoare ' realizate pînă 
acum la noi, de 125 MVA 
și 190 MVA. Perspectiva 
dezvoltării producției de 
transformatoare este larg 
deschisă, potrivit impor
tantelor prevederi cuprinse 
în, Directivele Congresului 
al X-l.ea al P.C.R. care 
pun un accent deose
bit pe dezvoltarea accele
rată a industriei electro
tehnice. în construcție se 
află hala pentru transfor
matoare foarte mari, pînă 
la 400 KV

Ne-am oprit în dreptul 
/transformatorului de 190 
MVA. primu] din cele șase 
care vor fi realizate la 
Craiova pentru hidrocen
trala Porțile de Fier. Ele 
vor prelua energia furni
zată de cele șase turboge- 
neratoare și, în curînd, le 
vom vedea ca pe niște mo-

siunea s-a ridicat la 220 KV 
iar acum, în preajma 
noului cincinal, treptele 
puterii pe care Ie vedem 
aici materializate, în ima
gini pline de forță, se ri
dică la 400 KV. Ca orice 
produs nou, transformato
rul de mare putere a pus 
probleme tehnice deose
bite în proiectare, în găsi
rea soluțiilor tehnice și 
constructive adecvate, co
respunzătoare, cit mai efi
ciente. Soluții îndrăznețe 
au apărut pe baza cerce
tărilor întreprinse în ca
drul centrului de proiec
tare al uzinei.

Fabrica de aparataj 
este o unitate modern 
utilată, care a intrat în 
funcțiune în urmă cu trei 
ani. Aici se execută tot 
echipamentul necesar sta
țiilor de transformare 
întrerupătoare. separatoa. 
re, transformatoare de

măsură. în curs de expedi
ție Ia Porțile de Fier, pri
mele transformatoare de 
măsură ne fac să ne sim
țim într-un avanpost al 
tehnicii noastre moderne, 
într-o unitate capabilă să 
ia parte la cele mai im
presionante epopei ale 
construcției socialiste.

Fabrica de aparataj se 
află în extindere. O nouă 
hală s-a ivit în prelungire, 
pentru a adăposti aparata- 
jele de 400 KV, pentru a 
primi, într-un pavilion 
strălucind de lumină, cele 
mai noi creații ale viito
rului cincinal. în construc
ție, urmînd să intre în 
probe încă din acest tri
mestru, se află turnătoria 
pentru fontă nodulară și 
pentru aliaje speciale din 
aluminiu, obiectiv care va 
face să se reducă în mod 
simțitor importul. Impună
toarele mașini pe care le 
vedem străjuind marile 
obiective industriale, vi- 
brind în noapte, scăpărînd 
în soare, asemenea unor 
gigantice radiatoare și ca
lorifere, aparatele care ci
tesc continuu presiunea 
arterială și pulsul energe
tic al coloșilor, aceste fil
tre ale forței invizibile 
pornesc de aici pe plat
forme de vagoane, pe trai- 
lere speciale, și nu vom 
găsi nici o unitate mo
dernă în care meșterii cra- 
ioveni să nu-și fi depus 
aparatajul lor, dispoziti
vele care acționează cu 
precizia balanțelor farma
ceutice și care cîntăresc 
dozele timpului și dozele 
electrice ale țării.

Pe platformele dinamice 
ale Craiovei. Directivele 
celui de al X-lea Con
gres, prevăzînd indus
triei electrotehnice un 
ritm de dezvoltare de 
15—16 la sută anual, cu ac
cent pe producția de ma
șini electrice, transforma
toare de forță, aparataj de 
înaltă și joasă tensiune, ni 
se înfățișează în mărime 
naturală, asemenea unui 
argument convingător. în 
această perspectivă. ..Elec
troputere" — unitate de 
prim rang a industriei 
noastre socialiste — se ri
dică la o nouă putere.

ÎN NOTA OBIȘNUITĂ
Spunea un mare amator de atle

tism că ieri campionatele naționale 
nemaiavînd concurența fotbalului, 
au avut parte de vreo două mii de 
spectatori, adăpostiți sub copertina 
tribunei centrale a stadionului Repu
blicii. La drept vorbind insă, peste 
jumătate din asistență era formată 
din participant la „Cupa tineretului 
de la sate", așa că, în realitate, fina
lele atletice n-au dovedit o capaci
tate specială de a mobiliza publicul 
larg Și nici nu se putea să fie altfel, 
fiindcă aceste campionate, ca și fina
lele de la alte sporturi, nu se bucură 
de o publicitate cit de cit însemnată. 
Iar prin publicitate în domeniul spor
tiv nu înțelegem numai știrile apă
rute în ziare ci, în primul rînd, o 
reclamă corespunzătoare din partea 
celor care organizează diverse mani
festații. Pînă și cel mai atractiv film 
nu este lansat pe ecran fără o pu
blicitate corespunzătoare. Probabil, 
la rădăcina acestei situații, care da
tează în sport de mulți ani, stă și ab- 
sepța unei relații stimulatoare dintre 
cheltuieli (provenite, în fond, din 
subvenții regulate) și obligația uneia 
sau alteia dintre ramurile sportive de 
a realiza anumiți indicatori de plan 
cu privire la încasări și la numărul 
spectatorilor...

Cit privește campionatele de atle-

A

In cîteva rînduri
• CAMPIONATELE MONDIALE 

DE CICLISM au continuat la Brno 
cu desfășurarea probei feminine de 
urmărire individuală. Titlul a reve
nit sovieticei Raisa Obsdovskaia cu 
timpul de 4‘01“79/100. Ea a învins-o 
în finală pe colega sa Grokuskina.

0 TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL DE ȘAH 
PENTRU JUNIORI începe azi la 
Stockholm. Iată lista celor 12 jucă
tori calificați . Kaplan (Porto Rico), 
Neckar (Cehoslovacia), Mc Kay 
(Scoția), Karpov (U.R.S.S.), Anders
son (Suedia), Urzică (România), Cas
tro (Columbia), Adorjan (Ungaria), 
Junhke (R. F. a Germaniei) Vujacic 
(Iugoslavia), Vogt (R. D. Germană) 
și Diaz (Cuba)

o TROFEUL „DORIA", competiție 
internațională de hochei pe gheață, 
a început la Cortina d’Ampezzo. în 
primul joc, echipa Cortina a învins 
cu 4—2 (1—1, 3—1, 0—0) o selecțio
nată a României.

• • 9

tism, ca date tehnice, ele n-au fost 
nici mai bune, nici mai rele decît 
întrecerile similare precedente. Au 
fost și cîteva recorduri citabile (Va
leria Bufanu, la 100 și 200 m gar
duri, Ileana Silai la 400 m plat, V. 
Sărucan — lungime) și cîteva re
zultate valoroase, fără să fi însem
nat recorduri (Lia Manoliu, Viorica 
Viscopoleanu, Mariana Goth). N-au 
lipsit nici surprizele ca, de pildă, la 
înălțime femei, probă cîștigată de 
Doina Munteanu (1,69 m) și în care 
Virginia Bonei s-a clasat abia a treia 1 
Dar elemente, ca toate cele de mai 
sus, s-au petrecut și Ia alte ediții ale 
campionatelor naționale. N-am în
registrat, deci, schimbări esențiale în 
dezvoltarea atletismului nostru, mo
dificări de structură. Predomină, pe 
mai departe, valoarea performanțe
lor feminine față de cele masculine, 
iar in probele cu îndelungat stagiu 
deficitar — greutatea și sulița băr
bați, ca să nu menționăm decît două 
dintre ele — continuă să nu se Vadă 
semnele revirimentului.

Campionatele naționale de atletism 
au constituit criteriul de selecție pen
tru apropiata Balcaniadă : primii doi 
clasați în fiecare probă ne vor re
prezenta Ia Sofia, începînd cu 28 
august. Măsura de selecție, firește, 
ni se pare justă, totuși ea ar tre
bui aplicată fără rigiditate. Spre e- 
xemplu, la săritura în înălțime, Vir
ginia Bonei s-a clasat abia a treia, 
însă probabil că nu se va uita că ea 
a trecut, în acest an, de patru ori 
ștacheta mareînd 1,76 m, trei dintre 
aceste sărituri fiind înfăptuite pe 
stadioane de peste graniță.

Valeriu M1RONESCU
Campionii desemnați ieri :
MASCULIN — P. Astafei (prăjină 

5 metri) ; Gh. Costache (ciocan — 
63,44 m) ; G. Nagy (disc — 55,44 m) j 
I. Rățoi (400 m garduri — 51,9 sec) ; 
Gh Cefan (3 000 m obstacole — 8 
min. 59 sec) ; V. Sărucan (lungime 
— 7,85 m — record național) ; 
G. Zamfirescu (200 m plat — 21,3 
sec.) FEMININ — D. Munteanu (înăl
țime — 1,69 m) ; I. Silai (800 m — 
2’05”9) ; Ana Sălăjan (greutate — 
15,10 m) ; E. Prodan (suliță — 
50,43 m); M. Goții (200 m plat — 23,7 
sec.) ; V. Bufanu (100 m. garduri — 
13,4 sec., neomologat ca record, dato
rită vîntului favorizant. Omologat 
timpul din serii — 13,5 seo. — nou 
record național).



viața internațională

Aspect de la o demonstrație din New York împotriva continuării războiului din Vietnam. Se poartă pancarte 
cu fotografii ale soldaților americani căzufi în Vietnam

Atacuri
ale forțelor patriotice 

sud-vietnameze
RĂSCOALA UNUI GRUP

SAIGON 17 (Agerpres). — In 
noaptea de sîmbătă spre dumini
că, patrioții sud-vietnamezi au a- 
tacat cu rachete și mortiere 24 de 
instalații și baze militare ameri- 
cano-saigoneze. Atacul cel mai 
puternic, potrivit declarației unui 
purtător de cuvînt al comanda
mentului american, a fost concen
trat asupra dispozitivelor de apă
rare din jurul orașului Tay Ninh. 
După ce au supus timp de o jumă
tate de oră unui puternic baraj de 
mortiere pozițiile americane din 
această localitate, forțele patrio
tice au angajat o luptă directă cu 
unități americano-saigoneze.

Comandamentul american a ca
lificat drept importante pierderile 
suferite în urma acestui atac.

Lupte între detașamente ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamul de Sud 
și unități americano-saigoneze au 
fost semnalate și în alte regiuni.

Avioanele americane „B-52“ au 
întreprins în ultimele 24 de ore 
4 raiduri de bombardament asu
pra regiunilor situate la frontiera 
cu Cambodgia, lansînd peste 1 000 
de tone explozibil.

*
SAIGON 17 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția „Giai 
Phong", un grup de ofițeri pa- 
trioți ai armatei saigoneze, con
dus de locotenentul Huynh Chi 
Thien, s-a răsculat împotriva co
mandanților și, după o luptă 
scurtă, a reușit să ocupe tabăra 
de artilerie de la Tao Phuong.

In cursul luptei, scrie agenția 
citată, 75 de soldați și ofițeri sai- 
gonezi au fost răniți și uciși. Tot-

Șeful Statului Mali, Moussa 
Traoye, într-o cuvîntare rostită la o 
conferință a ambasadorilor malieni, a 
declarat că țara sa urmărește o poli
tică de prietenie și cooperare cu toate 
țările. Republica Mali, a spus, el va 
continua să ducă o politică de neali
niere și va căuta ca, în relațiile ex
terne, să fie respectat cu scrupulozi- 
tate principiul neintervenției în afa
cerile interne ale altor state.

Șeful stolului cambod- 
pdnțul Norodom Sianuk, a 

declarat în cursul unei întrevederi cu 
noul prim-ministru, generalul Lon Noi, 
că guvernul khmer va trebui să ducă 
o muncă intensă pentru a face față 
greutăților economice prin care trece 
țara. El a afirmat că intenționează 
să-și prezinte demisia în cazul cînd 
noua echipă guvernamentală va eșua 
în complicata misiune pe care o are 
de îndeplinit.

Un pichet de muncitori canadieni de la uzinele de ojel și nichel din Port 
Colborne (Ontario), cerînd prelungirea contractului colectiv

DE OFIȚERI SAIGONEZI

odată a fost capturată o mare can
titate de arme, muniții și echipa
ment militar. Ofițerii răsculați s-au 
alăturat forțelor patriotice, men
ționează agenția „Giai Phong".

india ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
ADÎNCESC DISENSIUNILE 
DIN CADRUL PARTIDULUI

DE GUVERNĂMÎNT
DELHI 18 (Agerpres). — Disputa 

din rîndurile Partidului Congresu
lui se intensifică în aceste zile cînd 
au loc alegerile pentru desemnarea 
președintelui Indiei pe viitorii cinci 
ani. 30 de membri ai parlamentului 
indian și lideri ai Partidului Con
gresului — partidul de guvernă- 
mînt — au cerut adoptarea unor 
sancțiuni disciplinare împotriva 
primului ministru al țării, Indira 
Gandhi, relatează agenția Reuter. 
Această cerere a fost formulată în 
cadrul unei reuniuni la care au 
participat duminică o parte a li
derilor congresiști, conduși de pre
ședintele partidului, Nijalingappa.

Indira Gandhi a declarat că 
nu e de acord cu desemnarea 
lui Sanjiva Reddy ca . , reprezen
tant al partidului la aceste ale-

agențiile de presă transmit

ucidă

Autoritățile kenyene con
tinuă ancheta în cazul asasi* 
nării fostului ministru al economiei, 
Tom Mboya. O femeie, care a compă
rut în fața comisiei de anchetă în cali
tate de martoră, a declarat că inculpa
tul Nahshon Isaac Njenga ar fi de
clarat, înainte de data comiterii asa
sinatului, că intenționează să-1 
pe ministrul Mboya.

Biroul de presă al gu
vernului Hondurasului 
nunțat că 10 copii au murit din lipsă 
de hrană în orașul Valladolid, situat Ia 
granița cu Salvadorul. Orașul fusese 
ocupat de unitățile salvadoriene în 
timpul recentului conflict dintre cele 
două state. Anunțul Biroului de presă 
a fost făcut pe baza unui raport al

a a-

PE AGENDA O.N.U.

Retragerea trupelor străine 
din Coreea de sud

NEW YORK 17 (Agerpres). — La 
Națiunile Unite s-a anunțat că un 
grup de 13 țări au cerut înscrierea 
pe agenda viitoarei Adunări Ge
nerale a O.N.U. a problemei „re
tragerii forțelor militare americane 
și altor forțe străine care ocupă 
Coreea de sud sub pavilionul Na
țiunilor Unite". Această problemă 
a figurat pe ordinea de zi a sesiunii 
trecute a Adunării Generale, discu
tarea ei fiind amînată pentru anul 
acesta.

geri. Reddy este exponentul li
derilor congresiști cu aderențe în 
sînul unor formațiuni de dreapta. 
Indira Gandhi a precizat că-1 va 
sprijini pe Venkata Giri, de ase
menea membru al Partidului Con
gresului, care candidează în mod 
independent. Or, o mare parte din 
electoratul congresist pare să se 
alăture primului ministru indian, 
menționează agenția citată.

Nu se știe dacă cererea formu
lată de cei 30 de lideri congresiști 
va fi împlinită sau nu ; cert este 
însă că ea vine să întărească afir
mația că aceste alegeri preziden
țiale au delimitat în mod clar cele 
două tendințe ce se înfruntă în 
sînul partidului de guvernămînt 
indian.

unui membru al comisiei de observa
tori ai O.S.A., aflați în această regiune 
pentru a studia condițiile de viață ale 
populației.

Ședința Secretariatului 
general al Convenției afri
cane a femeilor se desfășoară 
la Alger. La ședință, care este prezi
dată de Carolina Dion (Senegal), va 
fi analizată activitatea secretariatului 
și va fi adoptat noul program de ac
țiune.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Apărării din 
Lisabona a anunțat că autorită
țile militare congoleze (K) au hotărît 
să elibereze pe cei 13 soldați portu
ghezi capturați, în luna mai 1968, pe 
teritoriul Congoului la frontiera cu 
Angola.

După o grevă de o lună 
de zile, rauncit°ri> de ki fabrica 
textilă din orașul venezuelean Gua- 
renas și-au reluat lucrul. Administra
ția întreprinderii a fost nevoită să le 
satisfacă revendicările privind reanga
jarea muncitorilor concediați, precum 
și majorarea salariilor.

Comitetul special al Or
ganizației aviației civile 
internaționale (o.a.c.i.), însăr
cinat cu depistarea actelor de pirate
rie aeriană și sabotaj, a ținut sîmbătă 
o reuniune comună cu reprezentanți 
ai Asociației de transport aerian inter
național (I.A.T.A.). în cadrul reuniunii, 
directorul general al I.A.T.A., Knut 
Hammarksjold, a prezentat o serie de

IRLANDA DE NORD

După incidente 
violente 

situația pare 
să se normalizeze

BELFAST 17 (Agerpres). — Ca
pitala Irlandei de Nord, Belfast, a 
cunoscut sîmbătă spre duminică o 
noapte liniștită, după incidentele 
violente care au opus cele două 
comunități, catolică și protestantă, 
— incidente soldate cu nume
roase victime și cu distrugeri 
de mari proporții. Pe străzi au pa
trulat subunități de poliție și ar
mată, iar la limita dintre cartie
rele locuite de protestanți și ca
tolici au putut fi observate piche
te de ordine alcătuite din civili a- 
parținînd celor două comunități. 
La Belfast se speră că această li
niște nu va fi prevestitoare de 
furtună și că ea reprezintă un in
diciu că situația evoluează spre 
normalizare.

Pe de altă parte, la Națiunile 
Unite s-a anunțat că luni secreta
rul general al O.N.U., U Thant, îl 
va primi pe ministrul afacerilor 
externe al Irlandei, Patrick Hillary, 
pentru a discuta situația din Ir
landa de Nord. Potrivit unor surse 
informate, ministrul de externe ir
landez va cere secretarului general 
al O.N.U. să trimită unități ale for
țelor de pace ale O.N.U. în Irlanda 
de Nord.

în salonul expoziției de cărți românești deschisă la Leipzig cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării României de sub |ugul fascist

propuneri privind metodele ce ar pu
tea să fie aplicate în vederea depis
tării actelor de piraterie aeriană și sa
botaj.

De la stația spațială din 
Uchinoura (Japonia) a fost 
lansată duminică în mod experimen
tal o rachetă de tipul „MR-3-D-1". 
Lansarea face parte dintr-o serie de 
experimentări de rachete destinate lan
sărilor de sateliți cu scopuri științifice, 
prevăzute pentru lunile ianuarie și fe
bruarie 1970. Racheta lansată dumi
nică are trei trepte, o lungime de 
23,60 m, un diametru de 1,41 m și 
cîntărește 43,8 tone.

Forțele militare aeriene 
americano-saigoneze, duPa 
cum anunță agenția „Khmer Press", 
au întreprins în luna iulie o serie de 
atacuri asupra unor regiuni cambod
giene aflate la frontiera cu Vietnamul 
de sud. în urma raidurilor întreprinse 
de avioane și elicoptere în zilele de 26,. 
28 și 29 iulie în provincia Swairieng, 
un cetățean cambodgian a fost ucis, 
iar numeroși alții răniți, arată agen
ția citată.

Absența averselor și căl
dura excesivă din ultimele săp- 
tămîni din Austria au determinat o 
scădere a cotelor apelor Dunării. Adîn- 
cimea medie a fluviului pe teritoriul 
Austriei s-a redus considerabil. Ziarele 
din Viena anunță că scăderea nivelu
lui apelor în principala arteră fluvială 
de transport a țării a adus mari pre
judicii transportului naval. Șlepurile 
se deplasează pe Dunăre avînd la bord 
o încărcătură redusă cu cel puțin 50 
la sută din capacitatea lor obișnuită.

Cu prilejul aniversării 
Românieieliberării

VARȘOVIA 17 — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : „Duminica românească" a 
deschis ciclul „Zilelor culturii ro
mânești", organizate la Varșovia 
în cadrul manifestărilor consacra
te zilei de 23 August. In parcul 
Bielany din capitala Poloniei, pe 
scena amfiteatrului în aer liber, 
avînd înscrise pe frontispiciu cu
vintele : „25 de ani ai României 
socialiste", pavoazată cu drapele 
românești și poloneze, Ansamblul 
artistic al municipiului București 
a susținut în după-amiaza zilei de 
duminică un program artistic. Bo
găția și diversitatea numerelor 
prezentate au fost primite cu o 
deosebită căldură de publicul spec
tator. Solii artei românești au fost 
răsplătiți cu îndelungi aplauze și 
bisați. La încheierea spectacolului, 
spectatorii, în picioare, au aplaudat 
la scenă deschisă arta interpreta
tivă a întregului ansamblu.

Pe aleile parcului au fost ame
najate interesante vitrine și ex
poziții fotografice oglindind fru
musețea peisajului României, rea
lizările țării noastre în cei 25 de 
ani de la eliberare. De asemenea, 
a fost organizată o expoziție de 
reproduceri de artă românească. 
Tineri actori ai scenelor varșovie- 
ne au recitat din poezia româneas
că. Au fost organizate diverse ma
nifestări pentru copii — filme, re
citări din basme românești, pre
zentări de cărți.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Sfatului popular al orașului Var
șovia, precum și reprezentanți ai 
Ambasadei române la Varșovia.

★

PRAGA 17 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
te : Cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României, co
lonel Petru Rotariu, atașat mili
tar al Republicii Socialiste Româ
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0 puternică furtună, cea 
de-a doua în cursul săptămînii ce a 
trecut, s-a abătut asupra stațiunii bal
neare italiene Lignano Sabbiadoro. 
Vîntul puternic a rupt firele telefo
nice, a smuls din rădăcini copaci și a 
avariat o serie de clădiri. Turiștii aflați 
în corturi, în campinguri au fost ne- 
voiți să se adăpostească în restaurante 
și baruri. Potrivit unui prim raport în
tocmit de poliție, 4 persoane au fost 
rănite. Nu au fost semnalați morți. 
Transporturile pe șosele și serviciile 
publice au fost total suspendate.

Un grup de trei aipiniști 
vest-germani, care au efectuat o es
caladă a vîrfului Mont Blanc, a ajuns 
cu mare greutate la un adăpost situat 
la altitudinea de 4 300 m, după o 
luptă de trei zile cu vîntul și avalan
șele de zăpadă. De la adăpostul Val- 
lot, unde se află în prezent, ei au 
anunțat că cel de-al patrulea membru 
al echipei a murit din cauza oboselii.

AU înCCpUt la Moscova, Lenin
grad, Kiev și în alte orașe din U.R.S.S. 
festivitățile care vor preceda sărbăto
rirea semicentenarului cinematografiei 
sovietice. Manifestările jubiliare vor 
culmina cu „Ziua cinematografiei", 
care va fi sărbătorită la 23 august în 
marele parc moscovit „Gorki".

Președintele Consiliului 
revoluționar al Sudanului, 
generalul Gaafar El Numeiry, a în
ceput sîmbătă prima sa călătorie prin 
provinciile de sud ale țării pentru a 
explica politica guvernului. După cum 
se știe, în sudul Sudanului au loc 
grave disensiuni între diversele gru
puri etnice ale populației. 

nia la Praga, și membri ai amba
sadei române au depus coroane 
de flori la monumentele și mor
mintele ostașilor români căzuți în 
lupta împotriva fascismului, pen
tru eliberarea Cehoslovaciei, în lo
calitățile Zvolen, Banov, Lucenec, 
Brno, Piestany, Pustimer și Hum- 
polec. La depunerile de coroane 
au asistat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
ai Frontului Național, ofițeri su
periori ai armatei populare ceho
slovace. Cu același prilej au fost 
depuse coroane de flori și din 
partea autorităților cehoslovace.

★

BERNA 16 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Ambasada română în Elveția a or
ganizat o gală de filme. Au parti
cipat reprezentanți ai Departa
mentului politic federal, ai Depar
tamentului militar, directorii unor 
muzee din Berna și Basel, redac
tori șefi și redactori ai unor zia
re, atașați culturali și de presă ai 
oficiilor diplomatice acreditați la 
Berna. Au fost prezentate filmele 
„Letopisețul pe piatră", „Nicolae 
Bălcescu", „Călușarii" și „Ma
maia", care s-au bucurat de mult 
succes.

★

TOKIO 16 — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : In 
orașul Sapporo a fost deschisă la 
15 august expoziția de fotografii 
„Prin România de astăzi", trimi
să de I.R.R.C.S. Expoziția, care a 
fost organizată de ambasada ro
mână în colaborare cu ziarul 
„Hokkaido Shimbun", va rămîne 
deschisă 10 zile. La ceremonia de 
deschidere au participat primarul 
orașului, Koshino Harada, redac
tori șefi ai ziarelor locale, repre
zentanți ai companiilor de televi
ziune, oameni de cultură.

CONVORBIRI 
EGIPTEANO-SIRIENE
CAIRO 17 (Agerpres). — Con

vorbirile dintre președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, și șeful sta
tului sirian, Noureddin El-Atassi, 
care s-au desfășurat timp de două 
zile la Cairo, s-au încheiat dumi
nică. în cursul întrevederilor cei 
doi oameni de stat au examinat 
posibilitățile de dezvoltare a co
laborării bilaterale, subliniind ne
cesitatea consultărilor în vederea 
coordonării pozițiilor arabe în ac
tualul stadiu al situației din Orien
tul Apropiat.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

Dr. BLAIBERG, 
cel mai vechi supraviețuitor 

al grefelor de inimă, 
A ÎNCETAT din viață

CAPETOWN 17 (Agerpres). — Du
minică a încetat din viață la spitalul 
Groote Schuur, din Capetown, dr. Phi
lip Blaiberg, cel mai vechi supravie
țuitor dintre pacienții cărora li s-a 
transplantat inima. Moartea sa a inter
venit în cursul serii, după o luptă de 
trei zile împotriva efectelor celei mai 
grave recidive de la 2 ianuarie 1968, 
cînd a fost supus grefei de inimă 
în camera sterilă în care a fost izolat, 
Blaiberg a fost îngrijit de vineri de dr. 
Bamard și echipa sa de medici.

Indicii 
simptomatice

O suită de măsuri comerciale 
discriminatorii adoptate de Sta
tele Unite fafă de Noua Zeelan- 
dă au avut drept urmare _ in
staurarea unei anumite răceli 
intre cei doi parteneri — a- 
nun}ă ziarele britanice. Despre ce 
este vorba ? Încă din 1967, ad
ministrația Johnson a inchis 
piața americană unui șir de pro
duse agricole neo-zeelandeze; a 
urmat apoi stabilirea unor taxe 
suplimentare la importul cărnii 
neo-zeelandeze in Statele Unite ; 
in sfirșit, potrivit revistei bri
tanice „Economist", in acest an 
exportul altor produse agricole 
neo-zeelandeze în S.U.A. riscă 
să devină obiectul unor noi mă
suri prohibitive inițiate de au
toritățile americane. Astfel se 
explică și reacția virulentă a 
Noii Zeelande, reacție căreia 
i-a dat glas chiar primul minis
tru Holyoake. Rareori, scrie „E- 
conomist", un premier neo-zee- 
landez a criticat atit de aspru 
Washingtonul, a protestat cu a- 
tita vehemență împotriva pro
iectului de a se ridica noi barie
re vamale in calea exportului ță
rii sale.

Limbajul folosit de premierul 
Holyoake in protestul său împo
triva măsurilor americane reflec
tă intr-un anumit sens și unele 
deplasări in rindurile opiniei pu
blice neo-zeelandeze. Noua Zee- 
landă a sprijinit politica S.U.A. 
in Vietnam și o mai sprijină 
încă, dar există o puternică o- 
poziție față de angajarea tru
pelor neo-zeelandeze in Vietnam 
mul de sud. Față de aceasta, este 
probabil, după cum apreciază re
vista amintită, ca in răceala in
tervenită in relațiile dintre Wa
shington și Wellington să nu se 
înregistreze evoluții spectaculoa
se. Dar se poate spune că ne a- 
flăm in fața, unor indicii simptr- 
matice din partea, unei țări ca, 
dorește să-și promoveze pro
priile interese.

Ș. B.

Noile urzeli 
ale lui Jack 
cel Negru"
Faimoasa căpetenie de merce

nari Jean Schramme, omul că
ruia ii plăcea să pozeze in fața 
aparatelor de fotografiat jucln- 
du-se cu craniile unor africani 
uciși, intenționează, după cum a- 
nunță revista vest-germană 
„Stern", să treacă granița Con- 
go-ului (Kinshasa) impreună cu 
4 000 de aventurieri, pentru a 
desfășura o acțiune de anvergu
ră împotriva autorităților cen
trale. Se știe că prima sa aven
tură in Congo s-a soldat cu un 
eșec jalnic, fiind nevoit ca, îm
preună cu mercenarii săi, să p( 
răsească această țară, la bogă
țiile căreia jinduiesc atita for
țele neocolonialiste.

„Domolit" de infringere, s-a 
întors in Belgia, unde s-a ocupat 
de cultivarea... florilor. Dar spi
ritul său de jefuitor nu se pu
tea împăca cu această viață „se
dentară". A părăsit Belgia pen
tru a se stabili in Angola, unde 
a pus multiplele sale „talente" 
in slujba colonialiștilor portu
ghezi. Nemulțumit de rolul oa
recum secundar pe care-l avea 
de jucat in această colonie și, 
pe de altă parte, pus foarte se
rios in dificultate de patrioții 
angolezi care i-au administrat ci- 
teva lecții usturătoare, s-a decis 
să revină in Congo, in postură 
de conquistador.

„Jack cel Negru", cum este 
supranumit Schramme, iși pre
gătește cu minuțiozitate viitoa
rea campanie.

Rămine de văzut dacă odioa
sa căpetenie de mercenari va 
reuși să-și materializeze planu
rile. Poporul congolez și-a ex
primat, nu o dată, voința de a 
se debarasa de chingile colonia
le și de plaga mercenarismului 
și falimentul primei aventuri a 
lui Schramme in această țară a 
dovedit din plin acest lucru.

T. P.

Problema 
indienilor 
canadieni 

din nou clasată
Intr-o recentă conferință a 

conducătorilor provinciilor cana
diene, printre principalele pro
bleme abordate s-a numărat din 
nou și cea a situației triburilor 
indiene de pe teritoriul Cana
dei. Guvernatorii provinciilor au 
refuzat să accepte propunerea 
guvernului federal de a colabora 
cu acestea in vederea creării u- 
nor condiții menite să ridice ni
velul de trai al populației in
digene. Cu alte cuvinte, soarta in
dienilor continuă să fie conside
rată o problemă minoră, a că
rei rezolvare rămine, ca și pină 
acum, de resortul autorităților lo
cale. împotrivă acestui punct de 
vedere s-a ridicat premierul pro
vinciei Quebec, Bertrand, care a 
subliniat necesitatea de a se a- 
dopta rapid măsuri pentru a se 
opri procesul de constantă de
gradare fizică și morală a in
dienilor băștinași. Pină la urmă 
s-a hotărit ca problema să mai 
fie examinată.

Chiar dacă a suferit o nouă 
amînare, problema populației in
diene se -mptine. așa cum arată 
..G’obe and Mail" și alte ziare 
’ocale, ca o chestiune care-și aș
teaptă o soluționare la nivel gu- 
vernamental.

Ș. B.
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