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și de bună calitate

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu

și a celorlalți conducători de partid și de stat
Ieri a avut loc

INAUGURAREA TlRGULUI
INTERNATIONAL-BUCUREȘTI

Piața Scînteii oferă privirilor, 
în această dimineață însorită de 
toamnă, un amplu peisaj indus
trial dominat de masivele turle a- 
le unor sonde, de profilurile unor 
instalații și agregate care prefa
țează, printr-un original motto al 
tehnicii moderne, impresionantul 
conținut al „Tîrgului internațional 
București" aflat la prima sa edi
ție. Rondul de flori din mijlocul 
pieții este înconjurat de drapelele 
a 27 de state din patru continente 
prezente cu pavilioane naționale, 
mărturie a largii participări de 
care se bucură această prestigioa
să manifestare găzduită de Capi
tala patriei noastre.

...Este ora 9,30. Mii de locuitori 
ai Capitalei salută cu deose
bit entuziasm, atît la sosirea în 
vasta piață, cît și de-a lungul aleii 
principale ce duce spre pavilionul 
central, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan. Răsună puter
nice aplauze, urale șl ovații, vi
brante manifestări ale dragostei 
față de partid, față de secretarul 
său general, ale încrederii de nez
druncinat în politica Partidului 
Comunist Român de ridicare a 
României socialiste pe culmile ci
vilizației și progresului.

în fața pavilionului central 
sînt prezenți membri ai C. C. 
al P. C. R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai departa
mentelor economice și ai centra
lelor industriale, ai marilor uzine, 
ai Camerei de Comerț și întreprin
derilor de comerț exterior, un nu
meros public.

Sînt de față delegații guverna-

Jn aplauzele puternice ale asistenfei, președintele Consiliului de Stat taie panglica inaugurală.

cu căldură sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, la inaugura
rea Tîrgului international din București.

Mii de locuitori ai Capitalei aclamă

mentale, reprezentanții statelor și 
firmelor participante la această 
amplă manifestare economică in
dustrială, specialiști din numeroa
se țări ale lumii.

Sînt prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați lâ București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La festivitate asistă, de asemenea, 
numeroși corespondenți și trimiși 
speciali ai presei de peste hotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, îi 
sînt prezentați șefii delegațiilor 
guvernamentale de peste hotare, 
sosite cu acest prilej la București, 
precum și alte personalități oficia
le : R. S. Cehoslovacă — Vaclav 
Hula, vicepreședinte al guver
nului, ministru al planificării ; 
R.P.D. Coreeană — Hong Won Gi, 

vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri; R. D. Germană — dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; R. P. Mon
golă — D. Gombojav, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri; R. P. 
Polonă — Eugeniusz Szyr, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri ; R. P. Bulgaria — Apostol 
Pașev, ministrul aprovizionării și 
rezervelor de stat; R. P. Chineză 

— Lai Tzi-fa, ministrul industriei 
materialelor de construcții ; R.S.F. 
Iugoslavia — Draghișa Djokovici, B 
membru al Vecei Executive a I 
R.S.F. Iugoslavia ; R. P. Ungară — ti 
Nagy Jozsefne, ministrul indus- I 
triei ușoare ; U.R.S.S. — V. N. Doe- I 
niri, ministrul construcțiilor de B 
mașini pentru Industria ușoară, a- 1 
limentară și aparate de uz casnic : | 
R. D. Vietnam — Dang Thi, mi- B 
nistru, vicepreședinte ai Corni- | 
tetului de Stat al Planifică- g 
rii; Albania — Zenel Hamiti, 
adjunct al ministrului indus
triei și minelor. Este, de asemenea, 
prezent Hudson Drake, subsecre
tar adjunct al Departamentului co
merțului din S.U.A., reprezentantul 
personal al președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon, 
la festivitatea de deschidere a 
tîrgului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, membrii delegațiilor guverna
mentale de peste hotare iau apoi 
loc la tribuna oficială, amenajată 
In fața pavilionului central.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în numele consiliului popular 
municipal, al tuturor locuitorilor 
Bucureștiului, tovarășul Dumitru 
Popa, primarul general al Capita
lei, adresînd tuturor celor prezenți 
un călduros „bun sosit", a spus, 
printre altele :

Este pentru noi un motiv de pro
fundă satisfacție faptul că orașul 
nostru găzduiește această imprr- 
tantă manifestare economică inter
națională. Bucureștiul îmbină ar
monios rolul său de principal cen
tru politic, economic și administra
tiv al României cu tradițiile de 
străvechi punct de răspîntie al u- 
nor importante drumuri comercia
le între Occident și Orient, de cen
tru care, in decursul existenței 
sale de peste o jumătate de mile
niu, a ciîerit cu generozitate ospita
litate negoțului.

Tîrgul din București se va 
tnscrie — după convingerea 
noastră — în măsură tot mai mare 
printre importantele manifestări 
ccimerciale internaționale, polari- 
zînd atenția și interesul unui nu
măr crescînd de țări, firme și oa
meni de afaceri din întreaga lume.

(Continuare în pag. a III-a)
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I* Slntem la Jumătatea timpului 
. I optim destinat lnsămințărllor de 
S toamnă. Care este stadiul desfă- 
’) șurării acestor lucrări 7 Potrivit 

datelor centralizate la Ministerul 
C Agriculturii și Silviculturii, plnă 
( la 9 octombrie a fost însămînțată 
( o suprafață totală de 1 174 000
I* hectare cu diferite culturi de

toamnă. Semănatul griului s-a 
făcut pe 27 la sută din suprafe- 

S țeie prevăzute a se cultiva In 
întreprinderile agricole de stat 
și pe 36 la sută în cooperativele 

I. agricole. în zona a III-a, unde 
(’ lucrările trebuie încheiate mai
( repede, au fost însămințate su-
(• prafețe mai mari in coopera ti
ll vele agricole din județele Satu-

I Mare — 71 la sută, Suceava —
j 63 la sută, iar din zona a doua
\ — Galați — 75 la sută, Botoșani
I, și Iași — 59 la sută, Neamț și 
<. Bacău — 58 la sută. In zilele care 
< urmează, peste tot, trebuie gră- 
(’ bit semănatul astfel ca această 
I* lucrare să se încadreze în Umi
li tele timpului optim. în acest
J scop trebuie intensificat ritmul

de executare a arăturilor și de 
pregătire propriu-zisă a terenu- 

<1 lui pentru semănat. în între
prinderile agricole de stat, exe
cutarea arăturilor pentru lnsă- 

( mînțări este rămasă In urmă în-

JUDEȚUL ALBA

Timp favorabil 
pentru insămînfări! 
DE CE NU ESTE FOLOSIT

LA MAXIMUM?
în săptâmîna care a trecut, In ju

dețul Alba, după o perioadă de ploi, 
s-a instalat un timp favorabil des
fășurării lucrărilor In cîmp. Pămîn- 
tul are acum umezeală suficientă, in
cit insămînțatul se poate face de 
bună calitate. Dar ritmul lucrărilor 
depinde, în mare măsură, de modul 
in care sînt utilizate tractoarele și 
celelalte mașini agricole.

Ultima situație operativă de la di
recția agricolă evidențiază că în mul
te unități se muncește cu spor. în 
cooperativele agricole de producție, 
sfecla de zahăr și cartofii au fost re
coltați în proporția de 90 și respectiv 
92 la sută. De asemenea, semănatul 
orzului s-a efectuat pînă acum pe o 
suprafață de 5 000 hectare, din cele 
5 500 planificate, iar griul — pe circa 
12 000 hectare, ceea ce reprezintă 38 
la sută din plan. Unele cooperative 
agricole — Vințu de Jos, Galda de 
Jos, Teiuș și altele — sînt avansate 
cu lucrările de toamnă.

Ritmul de lucru la semănatul griu
lui ar putea fi mult mai intens dacă 
tractoarele și celelalte utilaje ar fi 
folosite cu randament maxim. Or, 
zilnic. în secțiile de mecanizare stau 
nefolosite, din diverse motive, trac
toare și semănători. în ziua de 7 oc
tombrie, din cele 13 tractoare de la 
cooperativa agricolă din Cut lucrau 
doar opt. în aceeași zi. la Vingard. 
din 11 tractoare erau pe cîmp doar 
șase ; la Răhău, din 11 tractoare lu
crau nouă. Aceste cooperative se 
află in raza de activitate a I.M.A, 
Miercurea, județul Sibiu. Frecvența 
defecțiunilor care apar la tractoare 
dovedește că această întreprindere nu 
s-a pregătit temeinic pentru actuala 
campanie. Deși 80 la sută din 
activitatea unității se desfășoară

SPORT
• FOTBAL : România a debutat cu o victorie în

campionatul european : 3-0 cu Fin
landa

• TENIS DE MASA : Sportivii români au dominat
Jocurile balcanice de la Sofia

Nunvreiller a șutat surprinzător și scorul a devenit 3—0 I (Fază din 
meciul România—Finlanda). Foto : S. Cristian

( 
deosebi In județele Mehedinți, *
Timiș, Sălaj, Suceava, Olt, Iar '
în cooperativele agricole — In I
județele Covasna, Cluj, Bistrița- <
Năsăud, Mureș, Hunedoara, Har- <
ghita și Sălaj. Există, de aseme- <
nea, decalaje între suprafețele ,
arate și cele pregătite pentru se
mănat îndeosebi în Întreprinde- ’ 
rile agricole de stat din județele ’ 
Constanța, Timiș, Dolj, Olt și în * 
cooperativele agricole din jude- <
țele Dolj, Teleorman, Ilfov, Con- 1
stanța, Arad. Este necesar să fie ( 
grăbit aratul, cît și pregătirea te- < 
renului, pentru ca plnă la se- <
mănat soiul să se așeze — .
primă condiție a unei răsăriri 
uniforme a plantelor. Ca ur- 
mare a ploilor care au căzut *
în cea mai mare parte a țării, au <
fost create condiții mai bune <
pentru executarea semănatului. <
Organele agricole, specialiștii din <
unități trebuie să ia măsuri teh- (
nice și organizatorice ca semă- .
natul să se încheie In limitele 
timpului optim — condiție hotă- '
ritoare pentru obținerea unor *
recolte mari. I

în toate județele există post- <
bilități pentru intensificarea se- (
mănatului. Publicăm mai jos <
cele constatate în județul Alba (
«u prilejul unui raid-anchetă. .

pe teritoriul județului Alba, condu
cerea I.M.A. Miercurea își concen
trează atenția îndeosebi asupra uni
tăților din județul Sibiu, unde își are 
sediul. Sesizările și intervențiile pe 
lingă directorul acestei întreprinderi, 
venite din partea președinților și in
ginerilor agronomi din unități, nu 
sînt luate în considerare cu suficient 
simț de răspundere. Fenomene de 
acest gen. insă la proporții mai re
duse, se manifestă și în raza de acti
vitate a întreprinderilor de mecani
zare din Blaj, Alba Iulia și Aiud.

Timpi morți apar și din vina con
ducerilor cooperativelor agricole, care 
nu se îngrijesc să elibereze terenu
rile. La cea din Cunța. de exemplu, 
se lucra Ia semănat doar cu 50 la sută 
din forțele disponibile, pentru că nu 
exista terenul pregătit. în această u- 
nitate, pînă acum, nu s-a recoltat nici 
un știulete de porumb, deși s-a pre
văzut ca pe o treime din această su
prafață să se semene grîu. „Dacă nu 
reușim să recoltăm porumbul la 
timp, semănăm în altă parte" — a 
conchis senin președintele cooperati
vei, Dumitru Albu. La rîndul lor, co
operatorii din Vingard au început cu
lesul porumbului doar după ce mis
treții au înjumătățit recolta pe o su
prafață de 50 hectare. întîrziate la re
coltare sînt și cooperativele agricole 
din Răhău, Tăuni și altele. Or, pen
tru a da posibilitate mecanizatorilor 
să lucreze este necesar să se elibe
reze rapid toate terenurile care ur
mează a fi semănate cu cereale de 
toamnă.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii*
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SCENA
Turneul Teatrului 

ft. Davila" din Pitești
itrul „A. Davila" din Pitești 
rezenta în cadrul turneului său 
reștean :
Căruța cu paiațe de Mircea Ște- 
>cu. Regia : C. Dinischlotu. se
at de Mihal Radoslavescu. Sce- 
afia : Emil Moise și arh. A. Ivă- 
u Damaschin (luni 12 octombrie, 
20, sala Comedia a Teatrului 
anal).
Miorița de Valeriu Anania. Re-
Cdnstantin : D i ntschiotu. Sceno- 

a : arh. Ivăneanu Damaschin, 
are scenică : Sultana Tismă- 
. Ilustrația muzicală : Al. Hri- 
ie (marți 13 octombrie, ora 20).

Premiere teatrale
Despot Vodă de Vasiie Alec- 

iri este piesa cu care TEATRUL 
STAT DIN ARAD și-a deschis 
iunea. Regia : Dan Alecsandres- 
Scenografia : Sever Frențiu. In- 
reți : Ion Petrache — în rolul 
ar, Costel Atana-siu, Constantin 
movicl, Liviu Mărtinuș, Olim- 
Didilescu, Viorica Popescu, Zoe 
can.

TEATRUL DE STAT DIN 
IDA a prezentat recent premiera 
ei lui Federico Garcia Lorca, 
sa Bernardei Alba". Regia : Vlad 
;ur. Decorul : Mircea Matcaboji, 
urnele : Eva Binsan. In distr>- 
e : Maria Cupcea, artistă eme-

Emillia Botta Luca, Enna Ce- 
u, Mana Andreea Raicu, Elena 
ov.

TEATRUL DE NORD DIN 
rU-MARE — secția română — și-a 
:his stagiunea cu un spectacol 
igiale, cuprinzind comediile „O

noapte furtunoasă" și „Conul Leo
nida față cu reacțiunea" și „Tenia cu 
variațiuni". Regia : Mihai Raicu. 
Scenografia : Delia Ioaniu. Inter- 
preți : Petre Moraru, D. Angliei, 
Deda Graur, I. Anghel, Sebastian 
Comănici, Marian Georgescu, Ion 
Podoleanu și alții.

« TEATRUL DE STAT DIN RE
ȘIȚA a prezentat în deschiderea sta
giunii premiera piesei „Suflete tari" 
de Camil Petrescu. Regia : Ioana 
Ottescu ; scenografia : Ion Bobeică. 
In distribuție : Cornel Manolescu, 
Mircea Ipate Mareș, Grigore Ale- 
xandrescu. Coca Mihalache, Ludmila 
Ursache, Aurelian Georgescu, Eugen 
Moțățeanu, Gheorghe Donoftei ș.a.

Recital Gisela May
Cunoscuta interpretă germană a 

songurilor lui Brecht și a „cîntece- 
lor“ politice ale lui Tucholskl sau 
Kăstner va oferi publicului român 
o „Seară Brecht" în cadrul căreia va 
prezenta recitări și songuri. pe 
muzică de Hans Eisler, Kurt Weill, 
și Paul Dessau, (marți 13 octombrie, 
la Sala mică a Palatului).

Expoziție de teatru 
ia Moscova

In cadrul schimburilor directe 
dintre Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale 
(A.T.M.) și Asociația oamenilor de 
teatru din U.R.S.S. (V.T.O.) se va 
deschide la Moscova, azi 12 octombrie, 
expoziția „Dramaturgia românească 
in anij socialismului".

Expoziția ilustrează, prin circa o 
sută de Imagini fotografice, cele mai 
reprezentative spectacole cu piese 
ale autorilor români contemporani.

FOTBAL ROMÂNIA-FINLANDA 30 
Un scor elocvent și care 
totuși spune prea puțin...

Balcaniada de tenis 

de masă

SPORTIVII ROMÂNI 
AU CUCERIT 

PATRU TITLURI
CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA 

DE LA GH. IEVA

Carnet muzical
i In această seară, formația „Mu- 
i“ prezintă la Sala mică a Pâln
ii un program de cvartete de 
ithoven, cu ocazia sărbătoririi în 
st an a bicentenarului nașterii 
relui compozitor.
• Soprana Emilia Petrescu bus- 
î miercuri, 14 octombrie, tot la 
a mică a Palatului, un program 
liedurj de compozitori romantici, 
iresioniști și contemporani.
> Joi, 15 octombrie, la Sala Stu- 
a Ateneului, contrabasistul Wolf- 

îg Giittler și soprana Horiana 
inișeanu vor susține cite un ce
ri solistic, fiind acompanlați la 
n de Nicolae Licareț.

Expoziții
0 O amplă expoziție personală 

reunind lucrări ale pictorului Brăduț 
Covaliu poate fi vizitată in sălile 
Dalles.

• Expoziția de pictură și grafică 
Nicolae Groza și Iulian Gheorghiu 
rămine deschisă in continuare și in 
această săptămină la sala Kalinderu.

« Reunind lucrări de pictură, 
sculptură și grafică ale artiștilor Gri
gore Vasiie, Eftimie Modîlcă și Șer
ban Rusu, noua expoziție de grup 
de la galeriile „Apollo" se va des
chide miercuri 14 octombrie.

o Vernisajul expoziției de sculp
tură Șerban Crețoiu. va avea loc vi
neri, 16 octombrie, la galeriile de artă 
„Simeza".

Premiere cinematografice
• Inspirat după un roman de Tho
rs Hardy, realizat în regia lui John 
hlesinger, filmul englez „Departe
lumea dezlănțuită" va rula in cu- 

id la cinematograful Patria. Prin- 
! interpreți : Julie Christie. Te- 
ice Stamp, Peter Finch, Alan Ba- 
i, Prunella Ransome etc.
• „De șapte ori șapte" »e nu- 
;ște filmul Italian realizat de Mi
ele Lupo, care va fi prezentat in

curind pe ecranele noastre. Mențio
năm dintre interpreți pe : Gastone 
Moschin, Lionel Standee, Raimondo 
Vianello, Gordon Mitchell etc.

• Producție a studiourilor din 
R. P. Ungară, filmul artistic „Frunza 
de viță", va rula la cinematograful 
„Lumina". Regia Felix Mariassy, in
terpreți : Laszlo Sinko, Judit Ha- 
lasz, Ferenc Besenyei, Zsuzsa Gor
don etc.

i n a
0 Patricia șl muzica : AURORA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,30, la ------- - ---------- 9. 1115.

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
12,45; 16,30; 20,15.
• Hibernates : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FES
TIVAL — 8.45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRĂ
DINA DOINA — 18,15.
0 In arșița nopții : CAPITOL — 
8,45; 10 45; 13,15; 16; 13,30; 21, la 
grădină - 19, FAVORIT - 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 100 de carabine : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete 
3371) ; 20,15 (seria de bilete
3378), BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15, 
14,30; 16.45; 19; 21.15, FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
10; 18,15; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 19, GRADINA FESTI
VAL — 18,15. ARENELE ROMA
NE — 19,15.
0 Oglinda cu două fețe : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
0 pasările : CENTRAL — 8.30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 21, GRIVIȚA —
10,30; 15,45: 18,15; 20.30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 13; 20,30, FLAMURA
— 11; 16: 18.15; 20.30.
0 Frunza de viță : LUMINA — 
9,30—18 în continuare ; 18,15: 20,30. 
0 Program pentru copii : DOINA
— 10.
0 Blow-up : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 Hatari : TIMPURI NOI — 
8,45—19,30 în continuare.
0 Alta-Romeo șl Julleta : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30.
0 Tiffany memorandum : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 17,45; 
20, CRINGAȘI — 16; 18; 20.
0 Clipa de libertate : BUZEȘTI
— 15,30.
0 Jandarmul se însoară : BU- 
ZESTI — 18; 20.30, la grădină — 
20.20. MUNCA — 16; 18; 20.
0 întoarcerea doctorului Mabuse : 
DACIA — 8,45—20.30 în continuare, 
MIORIȚA — 10: 12,15; 15; 17,30; 20. 
0 întîlnirea : BUCEGI — 10; 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, GIU- 
LESTI — 15.30: 18; 20,30.
0 Flacăra olimpică : UNIREA — 
15,30.
0 Petrecerea : UNIREA — 18. la 
grădină - 20,15, MOȘILOR — 18; 
20,15, la grădină — 19.
0 Fantomele se grăbesc: MOȘI
LOR — 15,30.
0 Degetul de fier : LIRA — 15,30; 
18. la grădină — 20.
0 Hei. tu ! : COTROCENÎ — 15,30; 
17,45; 20.
0 Canarul șl viscolul : VOLGA — 
16.0 Aurul : VOLGA — 18,15; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30; 13; 20. GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 
19,45.0 Asterix si Cleopatra : VIITORUL
- 16; 18: 20.

grădină — 19, TOMIS — 9; 11,: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
19.
e My fair
15,30; 19.
• Mayerling (ambele serii) : FLA
CĂRA — 15.30; 19, ARTA — 10; 
16, la grădină — 19,15.
• Cilnele din Baskerville : VITAN 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
0 Ultimul drum : RAHOVA — 
15.30.
0 Dragoste șl viteză
— 18, la grădină — 20.
$ In umbra coltului :
TARI — 15,30; 18; 20,15.
0 Intîlnire la vechea
PACEA — 15,45; 18; 20.
0 Numai mortul va răspunde :
COSMOS — 15,30; 18; 26,15.

lady s POPULAR

RAHOVA

FEREN-

moschee :

18,00 Deschiderea emisiunii 0 Ml- 
croavanpremlera.

18,05 Emisiune pentru tineret. Di
minețile șantierului — re
portaj de pe șantierul națio
nal al tineretului do la 
rasu. 
Desene animate. 
Performanțele științifice 
secolului XX. Planetele 
laborator. 
Actualitatea tn economie. 
Anunțuri-publlcitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Agenda politică.
20,10 Roman foileton : „Punct șl 

contrapunct" (IV).
20.50 Unde-1 greșeala 7 Emlslune- 

concurs de cultură generală. 
Prezintă Ion Mustață.

21.50 Teleglob — Tananarive. Co
mentează Ion Lavric.

22.20 Telejurnalul de noapte.
23,35 Rampa.
23,05 închiderea emisiunii.

18,25
18,35

19.00
19,15
19,20

teatre

Ca-

ale 
In...

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert de cvartete de 
Beethoven. Interpretează cvar
tetul „Muzica" — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : O lună la țară — 20.
0 Teatrul Mic : Primarul Lunii 
șt iubita sa — 20.
0 Teatru! „Al. Davlla" din Pitești 
(la sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Căruța 
cu paiațe — 20.

Ani de-a rlndul am mers la sta
dionul „23 August", cind se juca un 
meci oficial, mai ales pentru a-i ve
dea pe oaspeți. Ieri după-amiază am 
făcut acest drum pentru a ne rein- 
tilni cu echipa noastră reprezentativă, 
la prima sa reapariție într-o compe
tiție oficială după campionatul mon
dial disputat in Mexic. 55 000 de spec
tatori au fost prezenți in tribunele 
marelui stadion, la ora începerii par
tidei. Ceea ce înseamnă mult, dacă 
ne gîndim că întîlnirea era în în
tregime televizată. Ceea ce înseamnă, 
in fond, că reprezentativa noastră de 
fotbal a reușit să cîștige deopotrivă 
interesul și prețuirea publicului, care 
vine s-o vadă indiferent de valoarea 
adversarului (chiar dacă a obținut 
egalitate la Praga, Finlanda rămine 
o echipă cu șansa a doua), renunțînd 
la comoditatea unei vizionări din fața 
micului ecran.

Realizindu-se o victorie cu 3—0, B-a 
Obținut un rezultat care, in general 
poate fi corusideraț mulțumitor, deși 
nu reflectă raportul real de forțe de 
pe teren ; fotbaliștii români domi- 
nînd categoric jocul de la un capăt 
la altul. Echipa noastră a impresio
nat plăcut printr-un plus de tehnici
tate (în raport chiar cu evoluțiile 
sale anterioare imediate), prin cursi
vitatea asigurată jocului, prin în
crederea robustă în propriile ei for
țe — vechi capitol deficitar.

Din păcate, mai persistă unele scă
deri : jocul static, lateral, și mai 
ales faptul că jucătorii noștri se mul
țumesc cu puțin. în partida de ieri, 
o echipă mai dîrză, poate și mai 
matură, ar fi dublat numărul de go
luri Înscrise. Este, de asemenea, de 
menționat că se ratează incă prea 
mult, irosindu-se situații de a în
scrie foarte bine concepute. Poate că 
unele dintre aceste rateuri — în ca
zul de ieri — s-au datorat și unui 
anumit individualism, dorinței exa
gerate de a înscrie neapărat perso
nal, chiar dacă un coechipier avea 
poziție mai favorabilă : Nunweiller, 
Dumitrescu sau Tătaru, de pildă, au 
irosit astfel ocazii prețioase.

Prima jumătate de oră a fost peri
oada in care echipa noastră a jucat 
cel mai bine, demonstrind că a învă
țat ceea ce trebuia să învețe din fil
mul meciului Cehoslovacia — Finlan
da, disputat săptămină trecută. S-a 
jucat rapid, cursiv, inițiindu-se ac
țiuni după acțiuni, la care partici
pau aproape toți componenții for
mației. Nunweiller a șutat la 
poartă In primul minut, Vigu 
l-a succedat imediat, șutindu-se la 
poartă' aproape in fiecare minut. în 
minutul 5 am avut prima ocazie de 
gol, dar Dobrin a intîrziat la întîlnirea 
cu mingea. Dumitrache, mai agresiv 
ca oricind, a zburat literalmente prin 
careul oaspeților, reușind citeva fru
moase lovituri cu capul. Heinonen 
și-a făcut, insă, datoria și a păstrat 
0—0 pină in min. 27, cind, in urma 
unei acțiuni perpendiculare a lui 
Dobrin, care, după ce a derutat În
treaga apărare a oaspeților, a pasat 
lui Dumitrache (o acțiune pe care ar 
fi invidiat-o și cuplul Pele—Tostao), 
ultimul a deschis scorul. Rămînem 
cu un gol multă vreme, pentru că, 
așa cum arătam, se joacă prea lateral 
și in plus frontul de atac al echipei 
noastre este retezat pe dreapta unde 
se simte lipsa unei aripi de... meserie. 
De altfel, și în repriza a 2-a atacul 
nostru a continuat să joace amputat 
de o aripă dreaptă. Oare nu s-a vă
zut încă de la antrenamente că nici 
Neagu, nici Tătaru nu se simt tn 
largul lor în această zonă ? Și apoi, 
în aceeași ordine de idei, ne gîndim

Divizia B
Seria I. Politehnica Galați-S. N. 

Oltenița 1—0 ; Metalul București-Po- 
iana Cîmpina 2—0 ; Portul Constanța- 
Metrom Brașov 2—1 : Dunărea Giur- 
giu-C.F.R. Pașcani 2—1 ; Metalul 
Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș 2—1 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț-Oțelul Galați 
2—1 ; Flacăra Moreni-Progresul Bră
ila 3—2 ; Știința Bacău-Sportul stu
dențesc 2—1.

Liderul clasamentului, după 9 e- 
tape, este Sportul studențesc (14 
puncte). Urmează A.S.A. Tg. Mureș 
(12 P-).

Seria a II-a. C.S.M. Sibiu-U.M. Ti
mișoara 5—3 ; C.F.R. Arad-Gaz me
tan Mediaș 3-—0 ; Metalurgistul Cu- 
gir-C.S.M. Reșița 2—0 ; Crișul Ora- 
dea-Electroputere Craiova 2—2 ; Po
litehnica Timișoara-Olimpia Satu- 
Mare 2—0 : Corvinul Hunedoara-Va- 
gonul Arad 0—0 ; Minerul Anina-O- 
limpia Oradea 1—2 ; Gloria Bistrița- 
Minerul Baia Mare 3—2.

După 9 etape, in clasament conduce 
Politehnica Timișoara (14 puncte). Pe 
locul doi — C.S.M. Sibiu (13 p).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul PRONOSPORT 
nr. 41, etapa din II octombrie 1970.
România (A) — Finlanda (A) 3-0 1
Finlanda (tin.) — România

(tin.) 0-1 2
Bologna — Internazionale 2-2 X
Cagliari — Varese 1-1 X
Catania — Fiorentina 0-0 X
Milan — Sampdoria 3-1 1
Napoli — F’oggia 0-0 X
Roma — Lanerossi 4-1 1
Torino — Lazio 1-1 X
Verona — Juventus 0-0 X
Metalul Tirg. — A.S.A. Tg.

Mureș 2-1 1
Știința Bacău — Sp. studen

țesc 2-1 1
Gloria Bistrița — Minerul

Baia Mare 3-2 1

Fond de premii : 318 207 lei.

că apreciind debutul lui Florian Du
mitrescu ca aripă stingă, nu era oare 
cazul să fie transferat pe dreapta 
Lucescu ? Cu atit mai mult cu cit 
prezența pe aripa stingă a fost con
siderată mult timp ca o improvizație, 
Lucescu fiind o recunoscută aripă 
dreaptă.

Cel de-al doilea gol a venit de-abta 
in min. 42 — autor, tot Dumitrache, 
după centrarea cu care și-a încheiat 
Fl. Dumitrescu una din îndrăznețele 
sale incursiuni. După 2—0, echipa 
noastră iși reduce insă pretențiile la 
satisfacția unor realizări tehnice per
sonale sau colective deosebite, dar 
fără concretizări pe tabela de marcaj. 
Ultimul gol este înscris de Nunweiller 
tn min 79, la capătul unui sfert de 
oră in care poarta lui Heinonen a 
fost supusă unui adevărat asediu.

A arbitrat foarte bine LEONIDA 
VAMVAKROPOULOS (Grecia).

ROMÂNIA : RADUCANU - SAT- 
MAREANU, LUPESCU, DINU, VIGU 

— DUMITRU, NUNWEILLER — 
NEAGU (TATARU), DOBRIN, DU
MITRACHE, DUMITRESCU.

FINLANDA : HEINONEN — MAA- 
KIPAA, KILPONEN, RAJATIE, 
KAUTONEN — SUOMALAINEN 
(MAKELAD), HEIKILA (LITMA
NEN) — SAVIOMAA, TOIVOLA, 
TOIVANEN, PAATELAINEN.

★

Numeroși spectatori au urmărit du
minică în orașul Turku întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre echipele 
de tineret ale Finlandei și României, 
din cadrul „Cupei Europei". Fotba
liștii români au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (1—0), prin punctul 
marcat de Petreanu in minutul 42.

Cinci minute
\

EKKI POROILA, secretarul fede
rației finlandeze de fotbal :

„Românii alcătuiesc o echipă de 
mare tehnicitate, joacă in viteză, pa
sează formidabil. Este evident faptul 
că, la ora actuală, fotbalul românesc 
se află în partea de sus a clasamen
tului soccerului de pe continentul 
nostru. Chiar și numai eliminarea de 
către U.T.A. a echipei Feijenoord este 
un argument pentru ceea ce spun a- 
cum despre^ fotbalul dumneavoastră. 
Sintem mulțumiți de felul cum a ju
cat echipa noastră și chiar și de... re
zultat".

OLAVI LAKSONEN, antrenorul e- 
ehipei Finlandei : „Mal întîi, vreau 
să spun că formația României a fost 
cel puțin cu o clasă superioară. Apoi, 
să arăt că, în afară de fotbaliștii 
dumneavoastră, am avut ca adversar 
dur și... căldura. Asta nu inseamnă 
că rezultatul ar fi putut fi altul. Ro
mânia este o echipă care a jucat 
foarte plăcut, de un fair-play deose
bit. Mi-au plăcut extraordinar Dobrin 
și Dumitrache. Un cuvînt și pentru 
Dinu, in atac.

LEONIDA VAMVAKROPOULOS, ' 
Grecia, arbitru de centru : „Joc foar
te iute și frumos in prima repriză. 
Echipa românească, mult superioară 
tehnic, și, de aici, a existat tot timpul, 
pe teren, o stare de certitudine : nu 
s-a pus deloc problema disputării 
victoriei. De altfel, după 2—0, româ
nii n-au mai insistat. Mi-au plăcut 
Dobrin, Dumitrache, Nunweiller și 
Dinu.

ANGELO NICULESCU : „Cred că 
finlandezii au dat tot ce puteau, fiind

SCURTE NOTAȚII
ASUPRA JUCĂTORILOR ROMÂNI
In cele ce urmează vom face scur

te notații asupra jucătorilor români 
ținind seama de natura jocului : un 
meci prin excelență de atac. Acest 
specific al partidei determină mai 
puține considerații asupra activității 
in apărare a întregii echipe și, im
plicit, asupra apărătorilor înșiși. De 
pildă, RADUCANU nu a avut de re
zolvat situații extraordinare și, prin 
urmare, nici ocazii de a ieși in evi
dență. In citeva împrejurări mai di
ficile s-a arătat sigur pe sine și o- 
portun în intervenții. SATMAREANU, 
despre care se știa că nu era in 
formă optimă, a jucat sub randamen
tul obișnuit, scăpîndu-și uneori de 
sub supraveghere adversarul direct. 
De asemenea, desele sale participări 
la atac s-au încheiat de regulă prin 
pase și centrări imprecise. LUPESCU, 
mai puțin solicitat de către „vîrfu- 
rile" adverse, și-a Îndeplinit în mod 
corect, atunci cind a fost cazul, rolul 
său de ultim apărător. DINU, căpi
tanul echipei, deși nu se poate spune 
că n-a jucat bine, s-a prezentat Ieri 
sub nivelul obișnuit (a avut câteva 
intervenții imprecise, iar de citeva 
ori în prima repriză a avansat ino
portun). Chiar și așa se dovedește 
același element de siguranță, indis
pensabil în sistemul de apărare ai 
echipei noastre. VIGU a fost puțin 
pus la întrebuințare ca fundaș de 
către atacanții finlandezi. De aceea, 
adeseori s-a inserat, bine, in atac

după meci
adversari greu de depășit. Ceea ce 
prevăzusem, în fond. Pentru mine, cei 
mai buni jucători români au fost Du
mitru și Dumitrache".

CORNEL DINU : „Sint bucuros că 
debutul meu, în calitate de căpitan 
de echipă, a coincis cu o victorie, 
chiar dacă meciul n-a fost extraordi
nar, ci doar „bunicel".

și a șutat periculos la poartă. DU; 
MITRU a avut un început de meci 
mai slab, greșind atît la intercepta
rea adversarilor, cit și tn serviciul 
de pase către parteneri. Treptat, 
și-a revenit la jocul normal, fiind 
printre cei mai utili componenți ai 
echipei. Sub randamentul cu care ne 
obișnuisem a jucat și RADU NUN
WEILLER, mai ales în prima repri
ză. în partea a doua a meciului a 
reușit citeva combinații excelente cu 
Dobrin și Dumitrache, iar golul pe 
care l-a marcat a fost de-a dreptul 
splendid. înlocuirea lui NEAGU 
era previzibilă. încă de la partida 
cu Admira Viena reieșise clar că 
atacantului rapidist nu-i convine 
postul de aripă. De altfel, să nu ui
tăm că Neagu s-a consacrat la echi
pa reprezentativă activind ca vîrf 
de atac. Nici TATARU nu s-a aco
modat cu rolul de aripă într-o for
mulă de patru înaintași și, bineîn
țeles, n-a dat satisfacție in acest 
rol care nu este al lui. DOBRIN 6-a 
arătat din nou un extraordinar ju
cător constructor, din pasele date de 
el luind naștere numeroase faze de 
spectacol și, în același timp, pericu-, 
loase pentru poarta adversarilor. A 
fost, de departe, cel mai bun dintre 
tricolori. A reușit momente de ade
vărat recital fotbalistic, — în folosul 
echipei ! — reanimînd regretele că 
un asemenea jucător n-a apărut 
nici măcar un minut pe stadioanele 
din Mexic. DUMITRACHE. foarte 
combativ și inspirat, realizator 
de mare excepție, și-a expus ieri 
din nou calitățile înscriind două 
puncte și periclitind de alte citeva 
ori buturile finlandeze. Combinațiile 
dintre el și Dobrin poartă pecetea 
unei înalte clase internaționale. 
DUMITRESCU a început meciul 
foarte bine, s-a distins prin cîteva 
curse rapide și centrări eficace, însă 
pe parcursul reprizei secunde a scă
zut, dispărînd spre sfîrșitul jocului.

După 3 zile de întreceri, tn noua 
sală a sporturilor din Parcul Liber
tății din Sofia, a luat sfirșit cea 
de-a 7-a ediție a Balcaniadei de te
nis de masă, la care au participat 
reprezentativele masculine și femi
nine ale Iugoslaviei, României și 
Bulgariei. Pentru a doua oară, aceas
tă competiție se desfășoară in capi
tala Bulgariei șl, la fel ca in 1965, 
ea a fost dominată tot de sportivii 
români, care au ciștigat — de data 
aceasta — 4 din cele 7 titluri pus0 
în joc.

De remarcat faptul că 2 finala 
— la simplu femei și dublu mixt — 
s-au disputat între reprezentanții 
României, ultima constituind poata 
singura surpriză a jocurilor balca
nice.

Maestra emerită a sportului Ma
ria Alexandru a fost de departe 
cea mai bună jucătoare a turneului, 
ciștigind cu ușurință toate partidele 
susținute. După o îndelungată ab
sență, Carmen Crișan, campioană 
balcanică la Atena, a avut un în
ceput sub posibilitățile ei reale, dar 
pe parcurs a evoluat din ce în ce 
mai bine. t

Conform așteptărilor, Iugoslavii 
s-au impus tn probele masculine, 
menținindu-și titlurile cucerite anul 
trecut la Atena. Selecționata femi
nină a Iugoslaviei s-a clasat pe lo
cul III, cedind titlul de vicecampioa- 
nă balcanică reprezentativei Bulga
riei, în vădit progres.

Duminică seara, în proba de sim
plu feminin s-au întilnit in finală 
jucătoarele românce Carmen Crișan 
și Maria Alexandru. Jucînd mai bine, 
Maria Alexandru a obținut victoria cu 
scorul de 3—0. La masculin, titlul a 
revenit iugoslavului Csordas, învin
gător cu 3—0 in fața compatriotu
lui său Vecko. Iată cîștigătorii pro
belor de dublu : feminin : Alexan
dru, Crișan (România) ; masculin : 
Surbec, Csordas (Iugoslavia) ; mixt 1 
Alexandru, Șerban Dobosi (Româ
nia).

Valentin PAUNESCU 
Valeriu MIRONESCU

Ciclism cu antrenament mecanic

DIN COLȚUL TRIBUNEI

E mare diferența 
de valoare intre

©
o

9z handbalul nostru 9

A

In cîteva rînduri
PESTE 60 000 DE SPECTATORI 

au urmărit duminică la Rotter
dam meciul internațional de fotbal 
Olanda—Iugoslavia, din cadrul „Cu
pei Europei". Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 (0—1). 
Au marcat Djalci (24’), pentru iugo
slavi, șl Israel pentru olandezi, cars 
a transformat in minutul 50 o lovi
tură de la 11 m.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
BOX la cat. semimijlocie (clasa ju
niori) se va desfășura la 30 octom
brie la Roma. Cu acest prilej, cam
pionul lumii, Italianul Bruno Arcarl, 
iși va pune centura în joc în fața 
brazilianului Raimundo Dias.

CIRCUITUL CICLIST INTERNA
ȚIONAL AL ORAȘULUI LAUSAN
NE a fost ciștigat de renumitul rutier 
belgian EDDY MERCKX. Cursa a 
cuprins o probă contracronometru 
și una cu plecarea in bloc. La 24 de 
secunde, pe locul doi, s-a clasat fran
cezul Poulidor, urmat de italianul 
Motta.

MANUEL ORANTES a ciștigat ti
tlul de campion de tenis al Spaniei. 
In finală el l-a invins cu scorul de 
7—5, 6—2, 6—3 pe Juan Gisbert. La 
feminin, victoria a revenit Măriei del 
Carmen Coronado.

NIMIC DESPRE
RUGBI

© Indisciplina se proliferează ? Sâptămîna trecută 
la handbal, acum la rugbi I
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Meciul dintre I.E.F.S. și Uni
versitatea Timișoara, socotit 
drept derbi al campionatului 
feminin de handbal, numai 
derbi n-a fost și nici nu putea 
să fie I Ambele echipe, deși a- 
flate in fruntea clasamentului, 
sint slabe și practică un hand
bal rudimentar, cu câteva clase 
de calitate inferior celui jucat 
de formațiile masculine româ
nești. Elementele de cronică în
șirate pe hîrtie, altfel tară pre
cizarea de mai sus, ar putea 
induce in eroare pe cititor. 
Partida a înregistrat de la în
ceput acțiuni aproape simetrice 
la ambele părți. După cîteva 
șuturi trase la mare depărtare 
de buturi, tirul s-a reglat și 
mingea s-a izbit de bare, apoi 
au venit și golurile. întîi au în
scris bucureștencele și au ega
lat imediat timișorencele ; 1—0, 
1—1. Mai departe 1—2, 2—2. La 
pauză, 3—2 pentru Universitatea. 
După timpul de odihnă, scorul 
a evoluat la fel de strins, ca, în 
final, egalitatea să se definiti
veze pe tabela de marcaj (5—5).

Șl a fost pină la capăt ace
lași joc, cum spuneam, slab, 
rudimentar, din punct de vede
re tehnic, iar ca tactică com
plet confuz. Din echipa cam
pioană, mult sub așteptări 
s-au produs Szekely și Neghi
nă. Ceva mai bine a jucat Ono- 
fraș. De la I.E.F.S.. cu mare 
plăcere remarcăm jocul exce
lent al vechii noastre interna
ționale, Irina Hector, care și-a 
salvat coechipierele de la în-

fringere ; chiar mai mult, prin 
pase precise pe contraatac, le-a 
creat posibilități mari de victo
rie. Toate aceste șanse au fost 
insă irosite de niște jucătoare 
lipsite de vlagă și de tehnică. 
De unde nu-i, nici dumnezeu 
nu cere, nici măcar de la Ele
na Bâicoianu...

E bine că după „derbiul" 
min in 
culină 
Ciuj, 
și-au 
Acest 
spectacol, a pus iarăși în evi
dență calitatea internațională a 
handbalului nostru 
Surpriza mare n-a 
jocul bun, firește 
Stelei, cu garnitura 
să — Gruia. Gațu, Marinescu. 
Popescu, Goran, Coasă. Bi-rto- 
lom, Speck, Cristian (dintre 
care s-au remarcat tocmai ulti
mii trei). Surpriza ne-au furni
zat-o studenții clujeni. Nu vă 
lisați păcăliți de scor... (17—12), 
fiindcă, în fapt, formația antre
nată de Romeo Sotiriu a fost 
egală in joc campioanei noastre 
(atit ca tactică, cit și ca tehni
că), diferența de goluri reali- 
zîndu-se mai mult prin sur
plusul de experiență al handba- 
liștilor militari. Dintre clujeni, 
excelent a jucat Dieter Roth, 
probabil cel mai bun de pe te
ren. S-au mai remarcat Schmidt, 
Tu do se, Panțăru, Schobel și 
portarul Iancu.

fe
s-a disputat partida mas- 
Steaua — Universitatea 
iar amatorii de handbal 
mai dres astfel gustul, 

meci, foarte agreabil ca

masculin, 
provocat-o 

așteptat, al 
ei' valoroa-

V. M.

Anunțat ca foarte atractiv, de mare 
miză, puțind oferi și posibilitatea cu
noașterii și aprecierii formei selec- 
țlonabililor înaintea apropiatelor par
tide internaționale, meciul de rugbi 
Steaua—Grivița roșie, disputat ieri 
dimineață pe terenul din Parcul 
Copilului, s-a transformat lntr-o ve
ritabilă partidă a nervilor, a schim
burilor de injurii grosolane și pumni, 
a „capetelor sparte", a acuzațiilor ne
avenite la adresa arbitrajului. In 
timpul jocului, trei jucători au fost 
eliminați pentru lovirea adversaru
lui : Radu Demian, Sabău (Grivița 
roșie) și Bucur (Steaua). Atmosfera 
de încordare s-a menținut intactă a- 
proape tot timpul celor 80 de minute 
de joc. Momentele ce au succedat 
imediat terminarea meciului propriu- 
zis au atins apogeul ; in drum spre 
și la vestiare, jucători și suporteri 
(cei mai mulți de la Grivița) s-au 
tncăierat cu adversarii. încercînd să 
intre tn cabina arbitrilor pentru a 
cere... satisfacție. Au fost necesare 
îndelungi parlamentărf și imobiliza- ■ 
rea celor mai nervoși, pentru 
tele huliganice să fie reduse 
nlmum...

Cerem scuze cititorilor că
ferim spre lectură astfel de relatări 
de la o întrecere ce ar fi trebuit .-ă 
fie cu adevărat sportivă, dar n-a fost 
deloc. Sinceri să fim. încercăm un

ca ac- 
la mi-

le o-

sentiment de jenă la gindul că aceas
tă atmosferă încordată la culme a 
fost generală de echipe atit de bine 
cunoscute, in rîndul cărora sint și 
numeroși maeștri emeriți ai sportu
lui. Mai mult, printre cei mai sures
citați s-au aflat și asemenea „ve
dete".

Prezenți la „fața locului", membri 
ai conducerii federației, ai celor două 
cluburi, antrenorii au părut ei înșiși 
stupefiați de ceea ce văd ochilor. Nu 
încape nici un fel de îndoială că 
acest meci va rămine în scriptele fe
derației nu doar prin rezultatul teh
nic consemnat în foaia de arbitraj 
(12—8 pentru Steaua ; la pauză a con
dus Grivița cu 8—6) ci, mai ales, prin 
măsurile drastice ce le merită cu pri
sosință toți cei vinovați. Dată fiind 
amploarea penibilei încăierări de 
ieri, devine absolut necesară extin
derea sancțiunilor și asupra conduce
rilor echipelor respective, răspunză
toare în fond de comportarea gene
rală, de educația sportivilor (!) ce-i 
reprezintă.

I. DUMITRIU

P.S. L-am întrebat, dupd mec. 
pe antrenorul federal Alex: Teț 
filovtci : ,.Pe cine ați propui? 
in lotul reprezentativ, după )- 
cui acesta ?“ Răspunsul a fțt 
cit se poate de edificator : „Iu 
văd cine ar merita...".
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INAUGURAREA TÎRGULUI
INTERNAȚIONAL - BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)

Republica So-

deosebit este 
secretarului 

Comunist

Administrația orașului, bucu- 
reștenii, onorați de această mani
festare, vor face totul pentru a a- 
sigura cadrul necesar desfășurării 
sale la un nivel pe care îl dorim 
cît mai înalt.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de organizare a Tîr- 
gului internațional București, care 
a spus:

Inaugurăm primul tîrg interna
țional organizat de 
cialistă România.

Acest eveniment 
onorat de prezența 
general al Partidului 
Român și președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului nostru.

Vorbitorul a salutat delegațiile 
guvernamentale din țările socialis
te frățești, pe delegații tuturor ță
rilor participante, precum și ai 
firmelor care expun, exprimînd 
satisfacția pentru ecoul pozitiv al 
inițiativei organizării acestui tîrg.

Profilul industrial șl tehnic al 
tîrgului — a spus vorbitorul 
— ne permite să prezentăm 
specialiștilor, oamenilor de afa
ceri, publicului vizitator cele mai 
importante realizări obținute, din 
larga paletă a producției in
dustriilor electro-mecanice din 
România. Industria românească, 
care reprezintă cel mai dinamic 
sector al economiei naționale, s-a 
afirmat tot mai puternic și ca fac
tor activ al colaborării economice 
și tehnice cu toate țările.

Procesul intens de industriali
zare și modernizare a economiei 
noastre a făcut ca România să 
aibă o activitate dinamică atît ca 
exportator cît și ca importator de 
mașini și utilaje pe piața interna
țională.

Confruntarea la acest tîrg între 
produsele țării noastre și produsele 
țărilor care ne-au cnorat cu pre

0 frescă elocventă
a potențialului economiei

romanești
Sub razele soa- 
calm al acestei

...Este aproape ora 10. începe vi
zitarea tîrgului. 
relui, pe cerul 
toamne tîrzii, se găsesc profilurile 
zvelte ale sondelor românești, ma
sivele instalații destinate industriei 
chimice și petrochimice, întruchi- 
pînd piloni de nădejde ai econo
miei noastre în plină dezvoltare, în 
continuă afirmare pe meridianele 
lumii.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, a oaspeților de 
peste hotare, prezenți la acest eve
niment, a început cu pavilionul 
central.

Ca un simbol al progresului eco
nomic, sub vasta cupolă tronează 
standul celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii românești: cal
culatorul electronic „Felix-256", cu 
o capacitate de 200 000 operații ma
tematice pe secundă, și o mașină 
pentru controlul centralizat în 
instalațiile industriale petrochimi
ce, în rafinării și centrale electrice 
— produse care ilustrează preg
nant orientarea către domeniile vi
tale ale tehnicii și producției ma
teriale pe care a căpătat-o în ulti
mii ani cercetarea științifică în 
țara noastră, ca urmare a indica
țiilor date de conducerea partidului, 
în continuare, sînt trecute în re
vistă alte calculatoare, diferite in-

In timpul vizitei la pavilionul Uniunii Sovietice.

Și 
din calea 

colaborării 
consecvent 
economică, 
și tehnică

zența lor va avea, sîntem convinși, 
efecte pozitive, atît pe plan comer
cial, cît și pe planul mai larg al 
activității economice, tehnice și al 
cunoașterii reciproce.

Știm cu toții că, în condițiile ac
tualei revoluții științifico-tehnice, 
colaborarea și cooperarea economi
că între țări, participarea la divi
ziunea internațională a muncii, la 
circuitul mondial de valori se a- 
firmă din ce în ce mai mult ca o 
cerință obiectivă, evidențiindu-și 
avantajele pentru progresul fiecă
rui popor și pentru evoluția lumii 
în ansamblu.

In același timp, practica rela
țiilor internaționale pune în lu
mină, ca o condiție majoră a dez
voltării cooperării economice, ști
ințifice și tehnice, necesitatea de 
a se înlătura orice restricții 
practici discriminatorii 
evoluției normale a 
dintre țări, de a așeza 
relațiile de cooperare 
comercială, științifică 
pe baza egalității și a avantajului 
reciproc, a respectării suveranită
ții și independenței naționale. 
Călăuzită de aceste principii, 
România promovează cu consec
vență o politică de colaborare și 
cooperare economică și tehnico- 
științifică cu toate țările socialiste, 
cu celelalte țări din Europa și 
din lume. Faptul că țara noastră 
întreține relații economice cu 
peste 110 state materializează în 
mod convingător rezultatele apli
cării principiilor politicii externe 
economice a României.

In numele comitetului de orga
nizare a Tîrgului internațional 
București, vorbitorul a invitat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
taie panglica inaugurală.

In aplauzele puternice ale tutu
ror celor prczenți. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România 
inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu de
clară deschis tîrgul internațional 
și adresează urarea de deplin 
succes tuturor participanților.

taie panglica

stalații de automatizare. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu și celor
lalți conducători de partid și de 
stat le sînt prezentate, apoi, de că
tre ing. Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
noile transformatoare în folii de a- 
luminiu, o realizare modernă, gîn- 
dită în perspectiva dezvoltării pro
ducției românești de „metal alb". 
Pe multe dintre exponate remar
căm inscripția „Brevet", simbol al 
gîndirii originale, al inteligenței 
încorporate în mașini și aparate 
noi, invenții ale tehnicienilor ro
mâni.

La standurile de mașlni-unelte 
pentru prelucrarea metalelor sînt 
prezentate, în mod amănunțit, noile 
modele de strunguri paralele, echi
pate cu diferite dispozitive elec
tronice, strungurile carusel cu co
mandă program, precum șl prima 
mașină românească de găurit ra
dial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe realizatorii noului 
prototip original de mașină pentru 
prelucrarea roților dințate, purtînd 
emblema Uzinei mecanice din 
Cugir.

In continuare, prof. univ. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
prezintă standul Institutului de. 
Fizică Atomică: laseri cu bio
xid de carbon, utilizați în ln-

Printre impunătoarele instalații chimice și petrochimice, mărturii elocvente ale progresului economiei 
românești

dustria noastră și livrați la export, 
instalații originale de încălzire 
pentru mari complexe sociale etc. 
Se trece apoi în revistă standul 
Institutului de metrologie : nume
roase aparate originale a căror pre
cizie de măsurare atinge o zecime 
de milionime de milimetru. Con
ducătorilor de partid și de stat, 
precum și celorlalți vizitatori, le 
sînt prezentate apoi aparatura teh
nică medicală și diferite mașini- 
unelte de înaltă productivitate 
pentru industria ușoară, standu
rile de cabluri și materiale electro- 
izolante. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se dau apoi explicații 
în legătură cu grupul electrogen 
de 150 kVA și cu alte produse rea
lizate de Uzina de mașini electrice 
din București în cooperare cu fir
me de peste hotare, în legătură 
cu produsele noii Uzine de 
cinescoape, ale Fabricii de ele

mente pentru automatizare, pre
cum și în legătiiră cu radio-tele- 
foanele portative, noile dispozitive 
cu semlconductori, stațiile de tele
fonie sistem Crossbar.

La ieșirea din pavilionul central, 
sînt trecute în revistă noile tipuri 
de tractoare și autocamioane româ
nești, avionul agricol, furgonul fri
gorific, autobasculanta de zece tone 
cu cabină avansată etc. Pe spațiile 
din apropiere sînt prezentate, In 
continuare, noile tipuri,de locomo
tive, vagoane și automobilele 
românești. Pe o pistă de în
cercări de mare dificultate, condu
cătorii de partid și de stat asista 
la demonstrațiile efectuate cu noile 
autoturisme de teren românești 
,,Aro“. dintre care unul a cucerit, 
nu de mult, medalia de aur la un 
raliu desfășurat peste hotare.

Străbătînd, în continuare, marea 
platformă de la intrarea în com
plexul expoziț.ional, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îl sînt prezen
tate noile tipuri de instalații de 
foraj F-320-3DH și F-320-DE, 
precum și alte utilaje pentru in
dustria petrolului. Se vizitează, 
apoi, micropavilionul Uzinei de 
construcții de mașini din Reșița. 
Se trec în revistă, în continuare, 
diferitele utilaje produse de uzi
nele din Centrala industrială de 
utilaj chimic și rafinării.

Conducătorii de partid și da 
stat apreciază noile produse ale 
uzinei „Vulcan" din București, 
intre care uriașul cazan de apă 
capabil să încălzească 10 000 de 
apartamente.

...Produsele prezentate, standu
rile întreprinderilor românești al
cătuiesc, în ansamblul lor, o boga
tă vitrină a economiei naționale.

Nemijlocit legat de nivelul ma
turității economiei noastre socia
liste, de înaltul său ritm de dez
voltare — rod al politicii consec
vente a partidului și statului de 
Industrializare socialistă a țării, 
de modernizare continuă a Indus
triei în pas cu tehnica mondială 
— Tîrgul internațional Bucu
rești vine să confirme, încă de ’a 
prima sa ediție, progresul impetuos 
al industriei românești, aportul 
inteligenței tehnice al cadrelor dr 
specialiști, al clasei 
Cele ......................
care 
duc contribuția Ia lărgirea parti
cipării României la diviziunea 
internațională a muncii, la circui
tul mondial de valori materiale, la 
intensificarea cooperării în dome
niul industrial, tehnic și științific.

muncitoare
128 de firme româr.eșf 
participă la tîrg își a-

In această competiție de largi 
proporții se evidențiază pregnant 
capacitatea de export a industriei 
românești în ramuri dintre pele 
mai moderne, care influențează di
rect ritmul progresului tehnic și 
economic. Mașinile și instalațiile 
românești suscită azi un tot mai 
viu interes pe piața internațională, 
înalta calitate a exponatelor, re
flectând potențialul industrial spo
rit al României, ilustrează, totodată, 
posibilitățile tot niai mari de par
ticipare a țării noastre la intensi
ficarea schimburilor ci colaborării 
economice internaționale.

Ca țară gazdă. România este, în 
același timp, și principal expozant 
al tîrgului. Pe o suprafață de 
19 500 mp, întreprinderile noastre 
prezintă aproximativ 1 300 de pro
duse, remarcabile prin caracteris
ticile lor constructive și perfor
manțele lor teh'nico-funcțlonale, la 

Se vizitează pavilionul Italie»

nivelul superior al tehnicii con
temporane.

In timpul vizitei la pavilionul ță
rii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat calitatea ex
ponatelor, înaltul lor nivel tehnic,

Realizări reprezentative
ale tehnicii contemporane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid și de 
stat, oaspeții, vizitează pavilioanele 
și standurile celorlalte țări partici
pante la Tîrgul internațional Bucu
rești. Sînt vizitate succesiv standu
rile Belgiei, Japoniei, Cubei, Sue
diei situate în clădirea centrală a 
complexului expozițional. Au fost 
vizitate apoi pavilioanele națio
nale ale Finlandei, Indiei, Italiei, 
Poloniei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Uniunii Sovietice, R. F. a 
Germaniei, Bulgariei, Franței, Un
gariei, Elveției, Marii Britanii, Al
baniei, Spaniei, Iugoslaviei, Argen
tinei, Israelului, Olandei, Dane
marcei, Statelor Unite ale Ameri- 
cii și Austriei.

La pavilioanele țărilor partici
pante la prima ediție a Tîrgului in
ternațional București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
cu căldură de delegațiile guverna
mentale prezente la inaugurare, de 
șefii respectivelor misiuni diplo
matice acreditați la București, de 
directorii pavilioanelor și alți re
prezentanți ai țărilor și firmelor 
expozante. Șefului statului român 
i-au fost înfățișate produse dintre 
cele mai reprezentative expuse în 
pavilioanele naționale.

în standurile lor pot fi văzute la 
lucru mașini-unelte de înaltă 
complexitate și productivitate, cu 
cicluri de lucru adesea complet au
tomatizate și cu ecrane indicatoare 
electronice ultra precise, pentru 
prelucrarea metalelor, maselor 
plastice și a lemnului. Războaiele 
automate de țesut de cele mai fe
lurite tipuri și alte utilaje moder
ne pentru industriile textilă, de con
fecții și de încălțăminte, mașinile 
poligrafice atrag în egală măsură 
luarea aminte atît a specialiștilor 

-cît și a celorlalți vizitatori. De 
'mare interes se bucură motoarele 
minuscule sau de dimensiuni mari, 
pentru acționarea ascensoarelor 
sau â mcSâielbr lunare, pompfelef șî ' 
compresoarele, utilajele de sudură 
de cele mai noi tipuri, aparatura 
pentru determinarea ultrarapidă și 
extrem de precisă a compoziției 
diferitelor substanțe.

Un viu interes stârnesc, de ase
menea, în rîndurile vizitatorilor, 
produsele de mecanică fină și opti
că : microscoapele electronice cu 
puteri de mărire fantastice, apara
tura laser și cea pentru controlul 
tehnic nedistructiv' al pieselor me
talice, instrumentarul de laborator 
și cel de uz medical, aparatele de 
filmat și de fotografiat. Sînt ilus
trate cuprinzător și progre
sele înregistrate în ultimii ani 
în construcția de instalații de 
televiziune alb-negru și în culori, 
de aparatură electronică pentru 
navigația pe mări și oceane ca șî 
de dirijare a navelor aeriene.

Se pot admira, totodată, cele mai 
diverse mașini electronice de 
calcul, instalații de multiviziune, 
automate cu felurite întrebuințări, 
radiotelefoane, videotelefoane și 
alte mijloace moderne de tele
comunicații. Un spațiu apar
te a fost rezervat bunurilor 
de larg consum : radioreceptoare 
miniaturizate sau nu, televizoare, 
■frigidere, instalații pentru condițio
narea aerului, o gamă diversă de 
articole electrotehnice de uz casnic, 
dictafoane, magnetofoane. ceasuri.

Apreciind calitatea exponatelor, 
— multe din ele fiind produse de 
prim rang ale tehnicii contempo- 

adresînd felicitări colectivelor de 
muncitori, ingineri și proiectanți 
care le-au realizat și urarea de ■ 
obține noi succese în ridicarea, în 
continuare, a performanțelor teh
nice a mașinilor și utilajelor.

rane, iar unele expuse în premie
ră la București — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
parti-cipanți și le-a urat deplin 
succes la ediția inaugurală a tîr
gului găzduit de România.

Președintele Consiliului de Stat 
și-a exprimat convingerea că 
participarea la tîrgul de la Bucu
rești va constitui, totodată, un pri
lej de dezvoltare a colaborării și 
cooperării dintre industria româ
nească cu cea a țărilor și firmelor 
participante.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe conducătorii delegațiilor 
guvernamentale din țările socia
liste să transmită un salut căldu
ros conducătorilor de partid și de 
stat din țările pe care le repre
zintă.

Șefii delegațiilor guvernamenta
le, ambasadorii, conducătorii pa
vilioanelor naționale au mulțumit 
președintelui Consiliului de Stat 
pentru vizitarea expozițiilor, pen
tru^ interesul deosebit manifestat 
față de produsele prezentate și 
pentru aprecierile făcute.

Prezența a 728 de cunoscute fir
me de peste hotare atesstă limpe
de faptul că în aceste zile Capi
tala României a devenit un inte
resant punct de atracție, grupînd 
realizări dintre cele mai spectacu
loase ale industriei și tehnicii 
mondiale și oferind prilejul unor 
fructuoase tranzacții.

Amplă panoramă a 
tehnicii moderne, prilej 
fruntare a produselor 
cu realizări similare ale 
în acest univers al 
contemporane, prima ediție a Tîr
gului internațional din București 
constituie o reușită deplină, o 
■prestigioasă manifestare a comer
țului internațiopaț. Cu uriașa cu
polă de oțel și sticlă sub care au 
fost adunate cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, adevărate 
bijuterii, vde—metal în care s-au 
materializat cu strălucire inteli
gența și ingeniozitatea creatoare 
a mii de proiectanți, ingineri și 
muncitori din diferite țări ale glo
bului ; cu zecile de pavilioane 
și platforme de expunere, verita
bile vitrine ale priceperii, hărni
ciei și talentului unor popoare ce 
trăiesc și muncesc pe diferite con
tinente, despărțite, uneori, de 
mări și țări — vasta platformă a 
tîrgului ne apare ca o complexă 
și plină de culoare lume a teh
nicii din lumea de azi.

Prilejuind o asemenea întîlnire 
de largi proporții, tîrgul se afirmă 
ca un început de tradiție, înscriin- 
du-se în politica țării noastre d» 
intensificare a contactelor inter
naționale, a cooperării economic» 
cu toate țările lumii. Prin sem
nificația sa, Tîrgul internațional 
din București reprezintă o contri
buție la crearea unui climat de 
cunoaștere și înțelegere între po
poare, un factor de destindere, de 
consolidare a prieteniei și păcii 
în lume.

Paul DIACONESCU 
Adrian PRODAN

Fotografii Gh. VINȚILA

cuceririlor 
de con- 
românești 
altor țări, 
industriei

Tîrgul internațional Bucu
rești își va deschide porțile 
pentru specialiști și public cu 
începere din ziua de 13 
tombrie.
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SOSIRI DE DELEGAȚII
LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL viața internațională

DIN BUCUREȘTI
Delegația guvernamentală din Uniunea Sovietica

agențiile de presă transmit:
Duminică dimineața a sosit in Ca

pitală o delegație guvernamentală din 
Uniunea Sovietică, condusă de V. N. 
Doenin, ministrul construcțiilor de 
mașini pentru industria ușoară, ali
mentară și aparate de uz casnic, pen
tru a participa la deschiderea Tir- 
gului internațional București.

Delegația guvernamentală din R. D. Vietnam
Simbătă noaptea a sosit In Capi

tală o delegație guvernamentală din 
R. D. Vietnam, condusă de Dang Thi, 
ministru, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, pentru a 
participa la deschiderea Tirgului in
ternațional București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Mau- 
riciu Novac, adjunct al ministrului

Delegația guvernamentală din R. P. Mongolă
Simbătă noaptea a sosit in Capi

tală o delegație guvernamentală din 
Republica Populară Mongolă, condu
să de D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pentru a 
participa la deschiderea Tirgului in
ternațional București — 1970.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de to

RECEPȚIE CU PRILEJUL DESCHIDERII 
TIRGULUI INTERNAȚIONAL 

DIN BUCUREȘTI
Seara, comitetul de organizare a 

Tirgului internațional București a o- 
ferit în Sala de marmură a Casei 
Scînteii o recepție cu prilejul deschi
derii acestei importante manifestări 
economice.

Au luat parte Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele comitetului de organiza
re a Tirgului internațional București, 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae Aga- 
chi, Mihail Florescu, Cornel Burtică, 
Matei Ghigiu, Ion Crăciun, Gheorghe 
Moldovan, miniștri, Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, loan Unsu, pre

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei armatei populare 

polone, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, a trans
mis o telegramă de felicitare gene
ralului Wojciech Jaruzelski, minis
trul apărării naționale al R.P. 
Polone.

La Casa Centrală a Armatei a 
avut loc o adunare festivă consacra
tă Zilei armatei populare polone, la 
care au luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București. Au participat, 
de asemenea, Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone in Repu
blica Socialistă România, și alți 
membri a( ambasadei. Adunarea a 
fost deschisă de general-locotenent 
Popa Constantin, care a rostit un 
cuvînt de salut. Despre semnificația 
celei de-a 27-a aniversări a Zilei 
armatei populare polone a vorbit 
colonel Jozef Pietrzikowski, atașatul 
militar, aero și naval al R. P. Polo
ne la București. După adunare au 
fost vizionate filme și o fotoexpozi- 
ție înfățișînd aspecte din lupta po
porului și a armatei polone împotri
va hitlerismului, din viața și activi
tatea prezentă a militarilor polo
nezi.

Tot cu acest prilej, colonel Jozef 
Pietrzikowski s-a Intîlnit cu militari 
din unitățile armatei noastre, în fața 
cărora a vorbit despre însemnăta
tea evenimentului aniversat.

★

Ministrul transporturilor, poștelor 
și te'ecomunicațiilor din R. F. a Ger
maniei, Georg Leber, a sosit dumi-

vremea
feri In țară : Vremea s-a menținut' 

frumoasă și călduroasă in toate re
giunile țării. In cursul dimineții, in 
Transilvania și nordul Moldovei, 
ceața a persistat. Temperatura aeru
lui, la ora 14, oscila între 13 grade la 
Joseni și 23 grade la Tr. Severin, Vă- 
rădia, Tg. Jiu, Băilești, Roșiori de 
Vede, Alexandria, Cîmpulung Mol
dovenesc. în București : Vremea s-a 
menținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul senin.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 octombrie. în țară : 
Vreme in curs de răcire, cu cer 
schimbător. Vor cădea ploi slabe și 
burnițe, mai ales in Moldova, Do- 
brogea și Muntenia. Vîntul va pre
domina din sectorul estic, prezentînd 
Intensificări trecătoare. Minimele vor 
fi cuprinse intre zero și 10 grade, Izo
lat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele vor fl cuprinse 
între 10 și 20 de grade, local mai 
ridicate la Începutul intervalului în 
sud-vestul țării. Local, condițiile 
atmosferice vor fi favorabile produ
cerii brumei în jumătatea de nord 
a țării. Jn București : Vreme în curs 
de răcine. Cerul va fl temporar no- 
ros, favorabil burniței slabe. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoa
ră. Dimineața ceață.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a £ost întîmpinată de Gheor- 
ghe Moldovan, ministrul industriei a- 
limentare, Victor Ionescu, președin
tele Camerei de Comerț.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

comerțului interior, și Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț.

Erau, de asemenea, prezenți Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, și Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, precum și membri 
ai celor două ambasade.

varășul Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, de 
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale econo
mice.

Erau prezenți Damdlnnerenghiln 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole 
la București, și membri ai amba
sadei.

ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de comerț, condu
cători de instituții centrale, unități 
economice, întreprinderi de comerț 
exterior.

Au fost prezenți conducătorii de
legațiilor guvernamentale participan
te la festivitatea de deschidere a 
tirgului, șefii pavilioanelor naționale 
și ale firmelor, specialiști, oameni de 
afaceri, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

nlcă după-amiază tn Capitală, pentru 
a participa la tratativele care au 
drept scop încheierea unei convenții 
rutiere între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Federală a Ger
maniei.

Pe aeroportul internațional Otopeni, 
ministrul vest-german a fost întîmpi- 
nat de Pavel Ștefan, ministrul trans
porturilor. Mihai Bălănescu. ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, repre
zentanți ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale economice.

Erau prezenți Erich Strătling, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

Cu prilejul prezenței tn țara noastră 
a ministrului transporturilor, poștelor 
și telecomunicațiilor al R. F. a Ger
maniei, Georg Leber, Ministerul 
Transporturilor șl Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor au oferit, dumi
nică, un dineu în saloanele Casei 
Centrale a Armatei.

(Agerpres)
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Cu un interes viu sînt urmărite In 

țara noastră, ca și în rîndurile oame
nilor progresiști de pretutindeni, veș
tile survenite în aceste zile dintr-o 
serie de țări ale Americii Latine. Ele 
relatează despre evenimente de o re
marcabilă semnificație pentru tendin
țele înnoitoare ce se manifestă tot 
mai pregnant și mai tumultuos pe 
întinsul acestei zone a planetei, re- 
flectînd procese caracteristice dezvol
tării sociale contemporane.

Așa sînt, de pildă, evenimentele din 
BOLIVIA. în mai puțin de o săptă
mână, în urma unor succesive răs
turnări de situații, punctate de epi
soade dramatice, a fost zădărnicită 
tentativa forțelor de dreapta, dirijate 
de un grup de ofițeri rebeli, de a or
ganiza o lovitură de stat reacționară. 
Rebelii au izbutit să-l determine pe 
fostul președinte Ovando Candia să 
demisioneze, dar junta militară care 
s-a înscăunat la cirma țării nu s-a 
putut menține. In condițiile partici
pării active la desfășurarea eveni
mentelor a forțelor populare — mun
citori și organizația lor sindicală, stu- 
denți, intelectuali —, cu sprijinul ele
mentelor patriotice din armată, func
ția de președinte al țării a fost asu
mată de generalul Juan Jose Torrez. 
Sub conducerea sa a fost format un 
guvern alcătuit din militari și civili, 
care deține controlul în întreaga țară.

Rezolvarea crizei boliviene prin 
instituirea regimului in frunte cu 
generalul Torrez nu poate fi apre
ciată — așa cum fac unii comenta
tori — ca fiind încă „un pronuncia- 
mento" — așa cum se intimplă ade
seori in America Latină, cînd o juntă 
militară înlocuiește o alta. Actualele 
evenimente se înscriu ca o victorie 
a forțelor populare și progresiste din 
Bolivia in încleștarea aspră cu forțele 
reacțiunii.

Este știut că regimul Ovando, ve
nit la putere în septembrie 1969, pro- 
clamîndu-și voința de a apăra In
dependența țării și de a înfăptui un 
program de transformări politice și 
sociale corespunzătoare aspirațiilor 
populare, s-a bucurat de adeziunea 
maselor largi, în frunte cu o clasă 
muncitoare, călită In eroice bătălii de 
clasă ca cele duse de mineri în 1965 
și 1967. In primele luni de guver
nare, regimul militar Ovando a În
făptuit naționalizarea zăcămintelor 
petroliere exploatate de „Gulf Oii" — 
important act de limitare a domina
ției monopolurilor străine — precum

CONTACTE INTEREUROPENE

• Călătoria președintelui Franței 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : După cele două zile petrecute in 
orașul siberian Novosibirsk, preșe
dintele Republicii Franceze, Georges 
Pompidou, însoțit de Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a so
sit simbătă după-amiază în capita
la R.S.S. Uzbece, străvechiul oraș 
Tașkent. Șeful statului francez a a- 
vut convorbiri cu conducătorii a-

• Vizita președintelui 
R. S. F. Iugoslavia la Bonn

BONN 11 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a sosit 
duminică la Bonn, într-o vizită de 
cîteva ore. La aeroportul Bonn-Koln 
el a fost întîmpinat de cancelarul fe
deral, Willy Brandt, și de ministrul a- 
facerilor externe al R.F.G., Walter

MITIA RIBICICI DESPRE UNELE ASPECTE 
AIE POLITICII EXTERNE IUGOSLAVE

BELGRAD 11 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, în
tr-o convorbire cu un grup de zia
riști de la cotidianul belgrădean „Po- 
litika", președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia 
Ribicici, s-a referit, printre altele, 
la unele aspecte ale politicii exter
ne a Iugoslaviei. In legătură cu re
centa vizită a președintelui S.U.A., 
R. Nixon, in Iugoslavia, el a spus că 
a fost afirmată, la nivelul celor doi 
șefi de state, hotărirea reciprocă de 
a extinde colaborarea bilaterală, în
deosebi în domeniul relațiilor eco
nomice. „Și cu Uniunea Sovietică, 
a subliniat in continuare Mitia Ribi
cici, avem relații bune în do

Inundațiile catastrofale care au avut loc recent in Porto Rico au provocat 
moartea a 153 de persoane și mari pagube materiale. In fotografie : 

echipe de salvare a sinistraților în acțiune.
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șl alte măsuri de punere a resurselor 
naturale in folosul propriului po
por. S-au anulat o serie de legi cu 
caracter reacționar și s-au abrogat 
măsurile care paralizau activitatea 
sindicatelor. Au luat avînt forțele 
muncitorești și populare.

Acest curs al evenimentelor a 
trezit insă panică în rîndurile reac
țiunii, care a trecut la o îndîrjită 
contraofensivă. S-au activizat grupă
rile politice reacționare, iar în sinul 
guvernului «-a conturat tot mai fă
țiș o aripă de dreapta, care acționa 

Evoluții semnificative 
pe continentul latino-american

pentru frînarea tendințelor democra
tice. In acest context, președintele 
Ovando s-a situat pe o poziție șo
văielnică, care și-a găsit, între altele, 
expresie în demiterea colaboratorilor 
săi celor mai progresiști, tntre alții, 
a fost demis comandantul suprem 
al armatei, generalul Torrez, expo
nentul curentului progresist din ar
mată, omul care a condus personal 
operațiunea de naționalizare a lu* 
„Gulf-Oil". Presiunea dreptei a 
culminat cu rebeliunea generalului 
Miranda care, așa cum arătam, a 
fost zădărnicită prin rezistența o- 
pusă de masele populare.

Asumindu-și funcția de președin
te, generalul Torrez a declarat : 
„Mă consider și sint președinte al 
oamenilor muncii". Noul guvern a 
anunțat un program care preconizea
ză dezvoltarea economiei, pe baza 
Industrializării, naționalizarea bănci
lor și altor sectoare controlate de 
capitalul străin, asigurarea libertăți
lor cetățenești și sindicale ; iar pe 
plan extern — „o politică de pace, 
prietenie și cooperare cu toate sta
tele, bazată pe principiile autode
terminării șl neintervenției". Aceste 
principii, Învățămintele care decurg 

cestel republici unionale și a asis
tat la un spectacol oferit în cinstea 
sa. Duminică, înaltul oaspete fran
cez a vizitat milenarul oraș Samar
kand. iar după-amiază a participat 
la un dineu oferit în onoarea sa de 
Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. 
Uzbece, urmînd ca in cursul zilei 
de luni să se înapoieze la Moscova, 
unde vor continua tratativele la ni
vel înalt sovleto—franceze.

Scheel. Președintele Tito a avut o în
trevedere cu Willy Brandt, la care au 
asistat miniștrii de externe ai Iugo
slaviei și R.F. a Germaniei.

Președintele R.S.F. Iugoslavia a fă
cut în prealabil vizite oficiale in Bel
gia și Luxemburg.

meniul colaborării economice. Slntem 
pe cale, de asemenea, a spus pre
mierul iugoslav, să extindem colabo
rarea bilaterală și să dezvoltăm bu
nele relații cu China".

După cum a afirmat premierul iu
goslav, actuala vizită a Iui Iosip Broz 
Tito in unele țări europene, precum 
și vizita pe care președintele R.S.F. 
Iugoslavia urmează să o facă în de
cembrie a. c. în Italia sînt de mare 
importanță. Iugoslavia, a spus el în 
Încheiere, ca țară europeană, trebuie 
să folosească Intensiv climatul de în
credere care se creează cu prilejul 
pregătirii conferinței privind secu
ritatea europeană.

din evoluția anterioară, sprijinul pe 
care masele și in primul rind cen
trala sindicală 11 acordă programu
lui anunțat, sînt premisele favora
bile cu care noul regim pornește 1a 
drum.

Știrile din Bolivia au coincis tn 
timp cu împlinirea, zilele trecute, a 
doi ani de la instalarea in PERU a 
regimului militar al președintelui 
Juan Velasco Alvarado — regim 
care se intitulează revoluționar, anti- 
oligarhic și antiimperialist. Aniver
sarea a prilejuit o evocare a trans

formărilor loclal-polltlce remarca
bile ce au avut loc in acest răstimp 
în această țară, tncepînd cu expro
prierea companiei „International Pe
troleum" — unul din exemplele cele 
mai crase de spoliere monopolistă —, 
seria acestor transformări a conti
nuat cu o amplă reformă agrară, 
menită să lichideze relațiile feudale 
in agricultură și s-o organizeze pe 
baze cooperatiste moderne, conco
mitent cu trecerea sub controlul sta
tului a băncilor și minelor și, recent, 
cu edictarea „legii industriei" in sco
pul trecerii în proprietatea statului a 
ramurilor Industriale de bază, tn în
făptuirea acestor măsuri, in apărarea 
lor împotriva acțiunilor grupurilor 
oligarhice guvernul caută să-și a- 
tragă un sprijin muncitoresc și popu
lar cit mai larg, organizind „comitete 
ale revoluției", ca instrumente de 
participare a cetățenilor la opera de 
înnoire. „Fenomenul Peruvian" se 
bucură de o largă apreciere in Ame
rica Latină ca o concludentă afir
mare a drepturilor popoarelor latino- 
americane la suveranitatea națională, 
dezvoltare și progres.

In același context ae înscrie, ea 
un eveniment dominant al actuall-

Guvernul iordanian est* 
surprins de hotărirea Statelor Unite 
de a suspenda participarea lor la 
convorbirile adjuncților ambasadori
lor la O.N.U. ai „celor patru" In 
problema Orientului Apropiat, a de
clarat primul ministru al Iordaniei, 
Ahmed Toukan, intr-un interviu a- 
cordat ziarului libanez „Le Jour". 
Premierul iordanian a declarat însă 
că țara sa „continuă să subscrie 
la acordul de încetare a focului în 
baza acceptării planului Rogers". El 
a precizat că incidentele de luna 
trecută din Iordania nu au determi
nat nici o schimbare de poziție a 
țării sale în ce privește căile de so
luționare a confLictulUj din Orientul 
Apropiat pe baza recomandărilor 
rezoluției Consiliului de Securitate 
al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.

Simbătă a fost format un 
nou guvem al Islandei, 
prezidat de Johann Hafstein. După 
cum se știe, noul premier a asigu
rat interimatul acestei funcții după 
decesul, la 10 iulie a. c., al premie
rului Bjarni Benediktsson. Noul gu
vern al Islandei, ca și cel anterior, 
este o coaliție a partidelor indepen
dent și social-democrat. Ca mi
nistru al afacerilor externe a fost 
menținut Emil Jonsson.

Admiterea în O.N.U. a 
noului stat independent - 
Fiji, a fost aprobată simbătă In 
unanimitate de Consiliul de secu
ritate. Oficial, primirea va fi votată 
de Adunarea Generală la 13 octom
brie. In felul acesta, Fiji va fi cel 
de al 127-lea stat membru al Organi
zației Națiunilor Unite.

La Congresul anual al „So
cietății chimiștilor germani", 
care a avut loc la Diisseldorf, 
savantului romăn Costin D. Ne- 
nițescu i s-a decernat post
mortem medalia de aur „Au- 
gust-Wilhelm von Hofmann". 
Președintele societății, Bernhard 
Timm, a subliniat cu această o- 
cazie meritele științifica deose
bite ale savantului român.

Incidentele dintre grupu
rile rivale protestante și ca
tolice nord-irlandeze, “ra 
au izbucnit simbătă la Londonderry, 
au luat sfîrșit în zorii zilei de dumi
nică, ca urmare a intervenției energice 
a poliției locale și a unităților de mi
litari britanici. După cum a declarat 
un purtător de cuvînt, intervenția 
poliției s-a soldat cu rănirea a 47 de 
persoane, militari și civili.

Poliția canadiană a con
firmat știrea transmisă de 
postul de radio „C.K.A.C." 
despre răpirea ministrului muncii al 
provinciei Quebec, Pierre Laporte. 
Poliția a furnizat o serie de amă
nunte legate de noul act terorist co
mis de membrii organizației ilegale 
„Frontul pentru eliberarea Quebecu
lui". Potrivit unui comunicat difuzat

Actriței Italiene So
phia Loren 1 s-au furat 
duminică, la New York, 
2 000 de dolari in bilete 
de bancă și bijuterii a 
căror valoare este apre
ciată intre 200 000 și 

500 000 dolari. Actrița se 
afla la New York cu 
prilejul prezentării ulti
mului ei film „Floarea- 
soarelui". In anul 1960, 
Sophiei Loren i s-au 
furat la Londra bijute

tății latino-americane. cu ample re
zonanțe naționale și internaționale, 
succesul candidatului torțelor de 
stingă, Salvador Allende, in alege
rile prezidențiale din CHILE. Pen
tru prima oară în America Latină 
s-a situat pe locul întii în alegeri 
prezidențiale un candidat al coali
ției socialiștilor, comuniștilor, ra
dicalilor și altor forțe politice de 
stingă. In acest rezultat s-a oglin
dit convingător eșecul celei „de-a 
treia căi", reformiste, promovată de 
partidul democrat-creștin, tendin

ța generală spre radicalizare și 
innoire, polarizarea și creșterea 
forțelor progresiste, forța șl eficiența 
unității partidelor comunist și socia
list — pivotul Frontului Unității 
Populare, care a dobîndit victoria in 
alegeri.

Ne-am referit doar la cîteva eve
nimente din cele mai recente și mai 
caracteristice pentru evoluțiile din 
America Latină. Este binecunoscută 
Influența puternică pe care a avut-o 
asupra forțelor democratice pro
gresiste, patriotice, apariția și 
consolidarea primului stat socia
list in emisfera vestică — Republica 
Cuba. Procese de creștere și afirmare 
a forțelor antiimperialiste, progresiste 
au loc și In Republica Dominicană, 
Haiti, Guatemala, Panama, Columbia, 
Venezuela, Argentina, Brazilia și alte 
țări ale Americii de Sud și Centrale. 
Ele se întruchipează în acțiuni șl ma
nifestări care variază de la țară la 
țară, in funcție de condiții și rapor
turile dintre forțele politice din so
cietatea respectivă. Pe deasupra aces
tor particularități, evenimentele a- 
mintite arată că acest continent, con
siderat vreme îndelungată „curtea 
dosnică" și o rezervație economică- 

la Montreal, Laporte a fost răpit de 
doi indivizi mascați, înarmați cu 
puști mitraliere, care l-au obligat să 
urce în mașina lor. Aceasta este a 
doua răpire pe parcursul unei sin
gure săptămîni care se petrece în 
Canada și ai căror autori sînt mem
brii organizației „Frontul pentru 
eliberarea Quebecului".

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone,st Jedry* 
chowski, a părăsit Varșovia, plecînd 
Intr-o vizită oficială de trei zile în 
Canada.

Primul grup de 27 de 
„jandarmi ai aerului",for- 
mat în S.U.A. pentru a lupta îm
potriva pirateriei aeriene, a termi
nat simbătă cursurile speciale ale u- 
nei școli de la Fort Dix. în total, 
efectivele noilor apărători ai ordinii 
pe avioanele de pasageri se ridică la 
880 de oameni.

Guvernul iranian a cerut 
guvernului irakian extră
darea celor trei tineri care 
au deturnat un avion al 
companiei „Iranair" pe aeroportul din 
Bagdad, anunță agenția France 
Presse, citind surse oficiale din Te
heran. Demersul'a fost întreprins pe 
cale diplomatică. In notă se relevă 
că cel puțin unul dintre cei trei au
tori ai pirateriei aeriene este cul
pabil de „tentativă de omor" pen
tru a fi deschis foc de armă și a fl 
rănit pe una din Însoțitoarele avio
nului.

Adam Rapacki a încetat 
din Viață. Sî^ătâ noaptea a în
cetat din viață, după o lungă sufe
rință, la vîrsta de 61 de ani, Adam 
Rapacki, fost ministru de externe al 
R. P. Polone în perioada 1956—1968

0 demonstrație de protest 
împotriva poluării aerului, 
zgomotului abuziv și pentru preveni
rea accidentelor de circulație a avut 
loc simbătă în capitala Suediei.

<

Delegația Organizației U- 
nității Africane, condusă de 
președintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, va fi primită la 16 octombrie 
de primul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath. Delegația va face 
cunoscut premierului britanic opoziția 
țărilor membre ale O.U.A. față de in
tenția guvernului britanic de a relua 
livrările de armament către Repu
blica Africa de Sud.

Lucrările Conferinței in
ternaționale consacrate uti
lizării raționale și prote
jării naturiiIa care au
numeroși specialiști din Europa, A-
frica. America și Asia s-au încheiat 
in capitala Republicii Malgașe. după 
4 zile de dezbateri.

rii tn valoare de 500 000 
dolari. în timp ce par
ticipa la turnarea ver
siunii cinematografice a 
piesei „Milionarii" de 
Bernard Shaw.

politică a capitalului nord-amerlcan, 
a fost cuprins și el — ca și celelalte 
continente vitregite : Asia, Africa — 
in viitoarea marilor prefaceri înnoi
toare proprii epocii noastre. Po
poarele din această parte a lumii nu 
pot și nu vor să se mai împace la 
nesfirșit cu existența „marilor pro
bleme, a marilor nedreptăți și enor
mei mizerii" — cum s-a exprimat zi
lele trecute președintele Perului. Se 
manifestă tot mai viguros și mai 
combativ forțele sociale, care se pro
nunță pentru desprinderea de pe or
bita subdezvoltării și promovarea u- 
nei politici de transformări econo- 
mico-sociale, care să răspundă aspi
rațiilor popoarelor. In torentul a- 
cestor forțe se integrează clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, studenții, pături ale bur- 
gneziei naționale și cadre mi
litare cu stare de spirit pa
triotică. Evenimentele care au loc 
in America Latina arată cit de puter
nic sint ancorate in rindurile aces
tor națiuni in plină dezvoltare, idei
le de suveranitate și demnitate na
țională, aie respectului față de dreptul 
fiecărui popor de a-și valorifica de 
sine stătător resursele materiale și 
spirituale in vederea progresului și 
prosperității sale, de a-și hotărî sin
gur soarta și a-și organiza viața po
trivit propriei sale voințe. în pro
movarea acestor țeluri, o contribu
ție esențială aduc partidele comunis
te și muncitorești, al căror rol și in
fluență sint cu atit mai mari cu cit
— așa cum arată exemplele citate
— izbutesc să mobilizeze pe plat
forma intereselor naționale, ale de
mocrației, independenței și păcii, 
torțe din ce in ce mai largi.

Firește, nu pot fi ignorate imense
le dificultăți și obstacole aflate in 
calea realizării acestor obiective, po
sibilitățile reacțiunii interne și in
ternaționale de a organiza noi com
ploturi și lovituri de stat, de a men
ține intr-o serie de state dictaturi 
antipopulare, de a determina reflu
xuri Și reculuri ale luptei forțelor 
revoluționare. Evenimentele la care 
ne-am referit dovedesc însă că tră
sătura dominantă a evoluției contem
porane, pe planul Americii Latine, ca 
și pe planul mondial, este și rămine 
creșterea continuă a forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, că viitorul 
este de partea lor.

Ion FINTÎNARU

65 de avocați spanioli 
au semnat un document 
in care cer desființarea imediată a 
așa-numitului Tribunal al ordinii 
publice, organ însărcinat cu pronun
țarea asupra pretinselor delicte po
litice și sociale. In cursul ultimelor 3 
luni, 45 de avocați au fost condamnați 
de autoritățile franchiste la pedepse 
cu închisoarea și suspendarea din 
funcții, precum și la anumite amenzi, 
pentru faptul că au refuzat să ple
deze in sălile acestui tribunal.

Edouard Daladier, fost 
prim-ministru al Franței, a încetat din 
viață simbătă noaptea la Paris in 
vîrstă de 86 de ani. Daladier a deți
nut o anumită perioadă de timp șl 
funcția de lider al Partidului radical.

DE 
PRETUTINDENI 

ICEBERGURI 
REMORCATE

Uriașele rezervoare de apă în
ghețată — icebergurile — ar pu
tea constitui o sursă de alimen
tare cu apă potabilă a regiuni
lor deșertice sau secetoase — 
scrie publicația „Earth Science 
Reviews". Cu condiția ca ele 
să fie transportabile. Se pare că 
nici această problemă nu este 
insolubilă. Există deja cîteva 
proiecte de remorcare a iceber- 
gurilor cu ajutorul unor nave- 
remorcher. Unul dintre ele pre
vede transportarea unui bloc de 
gheață plutitor din Arctica spre 
coastele de nord-vest ale Aus
traliei. Pentru aceasta va fi su
ficient un vapor-remorcher care 
se va deplasa cu o viteză ceva 
mai mică de un km pe oră, efec- 
tuînd călătoria în aproximativ 
250 de zile. Deși la capătul unei 
asemenea călătorii icebergul iși 
va diminua cu aproximativ 25 
la sută volumul, el va păstra 
totuși circa 207 miliarde galoni 
(un galon este egal cu 3 875 litri) 
de apă de o calitate egalînd pe 
cea distilată. Costul acestei ape, 
potrivit unei cifre preliminate, 
va fi de circa 8—10 ori mai 
redus decît al unei cantități 
identice de apă obținută prin 
desalinizare.

GENERATORUL 
CUANTIC - FOTOGRAF
Razele de lumină emise de 

generatorii cuantici pot realiza 
adevărate minuni : ele prelu
crează metalul, stabilesc comu
nicații cu Cosmosul, efectuează 
cele mai complicate operații 
chirurgicale etc. Dar raza la
serului a debutat cu succes și în 
arta fotografică, realizînd ima
gini neobișnuite, trimensionale, 
denumite holograme. Holografia 
presupune o înregistrare globală. 
Se fotografiază obiectul în tota
litatea sa ; imaginea are „vo
lum", se modifică o dată cu 
schimbarea unghiului din care 
este privită, intr-un cuvînt 
creează Iluzia obiectului real. 
Acest original aparat fotografic 
„SIN", de fabricație sovietică, 
se află expus la Expoziția rea
lizărilor economiei naționale din 
Moscova.

BURSA NEAGRĂ 
A OPERELOR DE ARTĂ

Poliția italiană a anunțat că 
a confiscat obiecte de artă în 
valoare de 3,2 milioane de do
lari. Aceasta este cea mai mare 
captură în lumea neguțătorilor 
cu opere de artă. Printre piesele 
confiscate se află sculpturi și 
vase etrusce, romane, africane și 
chinezești, un impresionant nu
măr de picturi ale maeștrilor 
italieni ai secolului al XIV-Iea 
și alte piese. Ele au fost găsite 
la o fermă situată la două mile 
de Vatican. Persoane competen
te urmează să stabilească pater
nitatea și originea operelor de 
artă. Ferma unde au fost găsite 
aparține doamnei Ester Scogna- 
miglio din Milano, în vînstă de 
55 de ani. care a declarat că va 
dovedi că obiectele au aparținut 
familiei sale în ultimii 100 de 
ani. Dar, potrivit legilor italie
ne, toate aceste opere de artă 
vor trece în proprietatea sta
tului.

DUPĂ 26 DE ANI..
Tn anul 1944, pilotul american 

Robert Thomas fusese obligat de 
o pană.de motor să plonjeze în 
apele Pacificului cu avionul său. 
Simbătă, avionul, un F6F 
Hellcat, arătind tot atît de bine 
ca și unul nou, a fost scos din 
apele oceanului și transportat la 
San Diego. Operația a fost În
treprinsă de firma constructoa
re „Lockheed", care a folosit 
pentru a scoate la suprafață, de 
la adîncimea de 300 metri, un 
mic submarin dotat cu o apa
ratură specială.

Avionul, în ciuda faptului că 
a stat 26 de ani în apele ocea
nului, nu prezintă grave dete
riorări și nici urme ale vreunei 
coroziuni accentuate. Acest lu
cru se explică prin adincimea 
relativ mare la care s-a aflat in 
tot acest timp. Conducătorii fir
mei „Lockheed" au subliniat că 
operația a fost Întreprinsă pen
tru a se da posibilitatea specia
liștilor săi să efectueze un stu
diu cu privire la efectele corozi
unii apei și sării, și pentru a 
se elabora noi tehnologii de pro
tecție.
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